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Ojciec Święty Papież Franciszek
Watykan, Włochy

Ojcze Święty !
Przyszedł czas abym napisał do Ciebie Dobrego Człowieka, który sercem patrzy na Ludzkość
i jej losy.
Jako teolog doskonale pojmujesz transcendentalność i transcendencję Boga, który chociaż
wszechobecny mieszka w nas. Otóż taką transcendentalność i transcendencję Boga poznaje
się doświadczając Chwały Ducha Świętego – czego też sam osobiście doświadczyłem gdy
poznałem Chwałę Starego Nieba – Miłości/Światłości – jak i Chwałę Nowego Nieba – Pełni
Miłości. Tak więc w Monoteizmie Nowe Niebo zostało otwarte – otwarte po raz pierwszy w
mojej duszy. Zawdzięczam to nie tylko swojemu Pragnieniu Boga i swojej modlitwie – ale
przede wszystkim zawdzięczam mojej Ś.P. Mamusi Bronisławie Skibie z domu Niemiec,
która wiele lat pałała szczególnym nabożeństwem do Ducha Świętego i zanosiła do Ducha
Świętego gorące modlitwy. Nic nie dzieje się przypadkowo. Tak więc stało się – Nowe Niebo
zostało otwarte w grudniu 2000 roku – a więc 14 lat temu.
Pomimo moich prób aby polskich teologów i kapłanów i zakonników natchnąć do tego by
szczególne nabożeństwo do Ducha Świętego zaszczepili w Narodzie nic nie wskórałem. O
dziwo potraktowali mnie jak wariata, a nie jak Mistyka – zresztą podobnie potraktowała mnie
i rodzina. ‘Cicho siedź i dalej sobie bądź inżynierem’ sugerowali bojaźliwie. Ale ja choć
znam strach nie znam bojaźni przed Ludźmi bo wiem już skąd przyszedłem i dokąd idę.
Póki więc jeszcze żyję skierowuję do Ciebie Ojcze Święty tę samą prośbę, którą kierowałem
do polskiego duchowieństwa. Ustanów w Kościele Nieustanną Nowennę do Ducha Świętego.
Ustanów, a Duch Święty Objawi się całemu Światu i Ludzkość się opamięta – skończą się
wtedy wojny i ucisk. I nie będzie nikogo kto by nie wierzył w Boga. Obiecuję.
Posłuchaj więc mego natchnienia:

Jest tylko jeden sposób żeby Ludzkość nie dawała się zwodzić siłom Ciemności
– Jest to Objawienie Chwały Ducha Świętego – Pełni Światłości i Miłości !!!
Aby to Objawienie nastąpiło trzeba je wyprosić !!! Dlatego Kapłani nie
zajmujcie się czczymi rzeczami lecz zróbcie o co prosiłem – ustanówcie
Nieustanną Nowennę do Ducha Świętego – aż do skutku – aż Duch Święty się
Objawi !!! Zróbcie to dopóki są Wierni – bo ubywa Ich w zastraszającym
tempie !!!? Zróbcie to !!! Zapewniam Was, że gdy Boże Światło rozbłyśnie nad
Ziemią Ludzie poznają Prawdę – przestaną walczyć przeciw sobie i czynić zło
– zobaczą jak bardzo byli zwiedzeni – i znajdą siły żeby pozbyć się sił
Ciemności z Ziemi !!! Słuchajcie póki mówię !!!
Pozostaję z nadzieją, że Ty jako mądrość Kościoła wysłuchasz mej prośby.
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