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PETYCJA
w zakresie dokonania pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski
według zaleceń Rozalii Celakównej

Działając w imieniu własnym, jako adwokat świecki, absolwent studiów prawa kanonicznego, student
studiów doktoranckich na wydziale teologicznym Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie,
niniejszym postuluję o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski według zaleceń Rozalii
Celakównej.
W dniu 24 listopada 2019 roku uczestniczyłam we mszy świętej w Krakowie w Łagiewnikach. Podczas
drogi krzyżowej doświadczyłam, jak dla mnie i dla mojej rodziny oraz innych pątników uroczystości
niezrozumiałej sytuacji, tzn. gdy wychodziłam z Kaplicy Wieczystej Adoracji grupa pątników przekrzykiwała się
które obchody Intronizacyjne Jezusa Chrystusa na Króla Polski są ważne, czy te z dnia 24 listopada 2019 roku,
czy te z dnia 23 listopada 2019 roku na Błoniach w Krakowie. Większość pątników i ja również byliśmy
zszokowani dlaczego w Kościele katolickim są spory i podziały, skoro wierzymy w tego samego Jezusa Chrystusa.
Jako osoba wierząca pragnę przypomnieć, że w okresie komunizmu Kościół był zjednoczony, a władze
kościelne broniły wiary katolickiej nawet kosztem własnego życia (Jerzy Popieuszko), czy wolności (kard. bł.
Stefan Wyszyński). Jak wiemy owocami polskiego zjednoczenia Kościoła był historyczny wybór Karola Wojtyły
na Biskupa Rzymu i zmiana ustroju w Polsce, która była początkiem fali zmian ustrojowych w Europie. W tym
dniu jak zauważyłam Kościół w Polsce jest podzielony i nie ma takiej pełnej jedności jak 30 lat temu. Natomiast,
wierni katolicy czują się zagubieni i potrzebują dobrego pasterza, który będzie strzegł swojej owczarni i nie
dopuści do manipulacji, czy podziału Kościoła, która jest celem dla zewnętrznych ideologii z którą Kościół
obecnie się zmaga (np. LGBT). Jak pokazuje historia Polski skutki podziału są tragiczne, dlatego nawołuję do
pojednania Kościoła oraz do dokonania pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski według zaleceń
Rozalii Celakównej, które zażegna wszelkie spory w Kościele.
W załączeniu przedkładam swój artykuł dotyczący wizji 3 osób, które przekazały mi co będzie się działo
w Polsce i na Świecie jeśli nie dojdzie do pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski.
W tym miejscu bardzo proszę o odpowiedz na niniejszą petycję.
Z poważaniem
adw. Renata Sutor
Otrzymują:

− Adresat w formie e-mail
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Proroctwo dla Świata i Polski
według Marii, Michaliny i Magdaleny
Pisząc o przyszłości Świata i Polski posłużyłam się proroctwem trzech kobiet, a mianowicie Marii, Michaliny i Magdaleny.
Jedna z tych osób, tj. Michalina za nim otrzymała dar jasnowidzenia usłyszała słowo „przyjmij”. Od tego słowa dla niej wszystko się
zaczęło. Wizje trzech kobiet dotyczą Apokalipsy św. Jana oraz III tajemnicy fatimskiej. W niniejszym artykule opisze najważniejsze
wizje tych kobiet, a są one następujące:
−

październik 2018 rok – Michalinie śniło się, że obecny prezydent Polski - Pan Andrzej Duda wykładał na Uniwersytecie
Jagiellońskim w Krakowie jakiś przedmiot z prawa karnego. W tym śnie Michalina brała udział w tym wykładzie i widziała,
jak obecny prezydent Andrzej Duda patrzył się na nią i był w złym humorze, tak jakby nie pełnił już funkcji Prezydenta RP.

−

listopad/grudzień 2018 rok - śnił jej się obecny premier Polski Pan Mateusz Morawiecki. Michalina jechała na spotkanie z
jakimś mężczyzną, a gdy siadła przy okrągłym stole, to pojawił się Pan Premier Mateusz Morawiecki, który nie mógł się jej
doczekać, gdyż spóźniła się ona 20 min, tak jakby grunt palił się mu po nogami. Bardzo chciał podpisać ze mną
porozumienie.

−

styczeń 2019 rok – śniła się jej Matka Boża, która trzymała 2 białe róże, które były równe w swej wielkości i piękności.
Skierowane one były ku staremu miastu (Watykan). Z tego snu Michalina zrozumiała, że za murami Watykanu coś stanie się z
jednym z papieży, tzn. jeden z nich umrze. Był to okres wiosenny (marzec- czerwiec). W tym śnie nie było zaznaczone, który,
to rok.

−

kwiecień 2019 – śnił się jej - Pan Prezes PIS-u - Jarosław Kaczyński, który pocałował Michalinę w rękę i składał jej
gratulacje. Pokazał jej białą kartkę, gdzie wszytko było o niej napisane. Zanim dostał się z nią na rozmowę poprosił o pomoc
starszego, siwego mężczyznę, który zaprowadził go na rozmowę z Michaliną. Po tej rozmowie Pan Jarosław Kaczyński
poszedł na podwórko i rozmawiał z ptakami i drzewami. Z tego snu Michalina wywnioskowała, że w porze roku (jesiennozimowej), gdzie szybko się ściemnia Pan Jarosław Kaczyński zachoruje na chorobę psychiczną, a jego partia podzieli się na
kilka części (trzy lub cztery), a tym samym w Polsce będą wcześniejsze wybory i wygra takie ugrupowanie polityczne, które
będzie krzewić tradycję chrześcijańską.

−

wiosna 2019 roku Michalina miała sen, który się sprawdził. Śnił się jej, że była w ciemniej sali i byli tam nauczyciele z jej
liceum. Pytała się jakiego języka ma się uczyć, to jedna nauczycielka odpowiedziała jej, że pierwsze j. francuskiego, a potem
j. włoskiego. Po tym śnie Maria wylała wrzącą wodę. Był to symbol spalenia się Kościoła we Francji. Z kolei we Włoszech
będzie coś się działo z wodą. Michalina miała też sen o pogodzie (luty 2019 roku). Śniło jej się, że rozmawiam z swoim tatą i
powiedziała do niego „tato spójrz, u nas jest 20 stopni, a tam 40 stopni”. Ojciec odpowiedział jej, że „te 40 stopni też dojdzie
do nas” i tak też było. W Polsce były upały i różnice temperatur, które powodowały, że w niektórych miejscach były trąby
powietrzne.

−

lato 2019 rok śniło się jej, że jechała pociągiem (było ciepło w Polsce) i był komunikat, że gdzieś na świecie był atak zbrojny.
Ludzie panikowali, a Michalina była spokojna, gdyż w Polsce nic się nie stanie. W Polsce są surowce na których zależy
Izraelowi i Ameryce Północnej. W ziemi były gwiazdy. Śniło się jej, że musiała razem z Magdaleną opuścić ziemię
małopolską, gdyż te tereny należały do żydów. Magdalena straciła swoją kamienicę, ale dostała odszkodowanie za zajętą
nieruchomość. Michalina też straciła dobytek rodzinny. Magdalena żaliła się Michalinie, że nie ma gdzie mieszkać, gdyż oni
zajęli całą Małopolskę (najważniejszy dla nich był Kraków). Tak jakby zajęli całą cześć wschodnią Polski. Michalinie śnił się
również młody mężczyzna, co miał kolczyk w uchu (półksiężyc), który był agentem (który chciał aby Michalina przeszła do
niego) i powiedział jej, że „skoro nie chce założyć z nim rodziny, to i tak Magdalena straci kamienicę, a wy jak macie literę M
na dłoni, to sobie same utworzycie miasto, gdzie obecnie diabeł mówi dobranoc”. Nagle Michalina znalazła się we Wrocławiu
i rozmawiała z młodym (35-45 lat) mężczyzną najprawdopodobniej był to burmistrz miasta Wrocławia, który powiedział jej,
że „co z tego że wygrał wybory samorządowe, jak musi teraz albo się podporządkować jakiemuś zwierzchnikowi albo
opuścić swój urząd i przejść do innego miasteczka, gdyż woli sam rządzić tym miasteczkiem aniżeli być podporządkowanym
nowej władzy. Z tego snu Michalina zrozumiała, że będzie podział samorządów lub podporządkowanie samorządów wyższej
władzy (przez jakąś ustawę). Michalina widziała też zagrożenie, że zachód Polski może być pod wpływem niemieckim lub
zamieszkały przez ludność niemiecką. To jest planowane.

−

lato 2019 roku - Michalinie śniło mi się również, że była z misją dyplomatyczną u szejka. Miała kobietę jako tłumacza, aby
zawrzeć pokój i ten pokój zawarła (był to kraj arabski, gdyż w oknie miała zamontowaną klatkę, tak aby mężczyźni jej nie
widzieli). Ten pokój był konieczny dla dobra Polski, a nawet Europy.
W kwietniu 2019 roku Michalina zaczęła się modlić na zielonym różańcu i gdy odmawiała część bolesną różańca, to

doświadczyła cząstki męki Pańskiej, tzn. nie mogła do końca zmówić tego różańca, gdyż nie mogła dobrze oddychać i była cała
spocona, a ponadto łzawiła oraz miała „ciemno przed oczami”. Musiała zrobić przerwę w trakcie odmawiania różańca. Ten różaniec
obecnie znajduje się w Wadowicach, gdyż Michalina wspólnie z Marią tam go zostawiły. Dla Michaliny, Marii i Magdaleny był to
początek pielgrzymek śladami św. Jana Pawła II. W czasie pielgrzymki do Gdańska różaniec rozwalił jej się i był to znak, że część
Gdańska będzie zalana. Jeszcze zanim Michalina pojechała do Gdańska miała sen, że musiała jechać zawodowo na północ kraju, gdyż
tam 200 km na zachód od Gdańska ziemia zostanie zalana, jeśli dojedzie do wybuchu III Wojny Światowej. Ten pęknięty różaniec
oznacza, że misja w Polsce, która miała miejsce w 2017 roku „różaniec do granic” ochroni Polskę ale nie w całości. Michalina wiedząc
o tym, co się będzie działo w Polsce i na świecie kupiła w Oświęcimiu pocztówkę i wysłała do Prezydenta RP z prośbą o modlitwę za
pokój na świecie. Pocztówkę wysłała również do Prezydenta Donalda Trumpa. W Pielgrzymce do Lichenia Maria pokazała Michalinie,
gdzie ma zostawić różaniec, którego nabyła w Kalwarii Zebrzydowskiej. Maria pokazała jej pomieszczenie w którym znajdują się
ciernie i obraz trójki dzieci, co miały wizję III tajemnicy Fatimskiej, tj. Łucji, Franciszka i Hiacynty. Zgodnie ze wskazówkami
Michalina zostawiła drugi różaniec.
•

lato 2019 roku – Michalinie śniło się że była w starym budynku po pieniądze. Michalina miała odebrać 2 tyś zł. Pracujący tam
mężczyzna zapytał się Michaliny, co zrobi z tymi pieniędzmi. Michalina odpowiedziała mu, że pojedzie na wycieczkę.
Mężczyzna powiedział jej, żeby jechała do Chicago i dał jej jeszcze 3 tyś zł. Wtedy w oknie pojawił się kruk (tak jak w filmie
Bastion). Z tego snu Michalina wywnioskowała, że Ameryka zostanie zalana, a Polacy mieszkający w Chicago powinni
wracać do Polski. Michalinie śniła się również jej nieżyjąca nauczycielka, która była ubrana na ciemno (brązowo) i która
mówiła jej, że 30 lat się nie widziały. Polacy będą wracać ze Chicago do Polski nawet po 30 latach.

•

lato 2019 roku - śniło jej się, że musiała się chować w drewnianym domku, gdyż było bombardowanie, a jak wyszła, to
wszędzie był ogień (dookoła). Z z tego snu Michalina wnioskuje, że będzie taka kara za to co się dzieje z niewinnymi dziećmi
na świecie.

•

Sierpień 2019 roku - Michalinie śnił się Ignacy Jan Paderewski, który siedział z jakimś mężczyzną. Ze zdjęć Michalina
wywnioskowała, że był to Roman Dmowski, który zakreślał w kółko nazwisko (z tego co pamięta) Mieczysław Michałowicz,
który dostał się do ówczesnego Sejmu. Michalina rozmawiała z nimi na podwórku tak jakby była jakaś wojna, tzn. przekazali
jej że zagrażają Polsce zabory (wpływów lub zajęcia polskiej ziemi) Amerykańsko – Izraelskim (wschód Polski) i
niemieckim (zachód Polski). Polskę może zająć też inne Państwo. Michalina pragnie dodać, że wiara katolicka na tych
rejonach będzie zagrożona (mogą powstać konflikty na tle wiary, a później prześladowania chrześcijan). Sen o rozmowie z
Ignacym Paderewskim wskazał Michalinie również, że prawo wyborcze w Polsce może zostać zmienione w ten sposób, że
w sejmie będą tylko 2 partie polityczne, które zebrały najwięcej głosów, a reszta nie wejdzie do sejmu.

•

7 września 2019 roku – Michalina od samego rana źle się czuła, tzn. była bardzo słaba, kręciło jej się w głowie, co
spowodowało, że musiała iść spać na 3 ha. Wtedy śniło się jej, że było ciemno (noc) i chodziła po gruzach w jakimś mieście.
Dla niej oznaczało to, że w nocy zacznie się III Wojna Światowa.

•

15 września 2019 roku Michalina, Maria i Magdalena poszły do Kościoła. Magdalena przekazała Marii 2 zł na ofiarę. Te 2 zł,
które ma kolor złoty spadło Marii 3 razy. Oznacza to dla całego świata wezwanie od św. Michała Archanioła „pokuta, pokuta,
pokuta”.

•

21 września 2019 roku - Magdalenie śniło się, że pojechała do USA ze swoim mężem i Michaliną, która była niemowlęciem.
Spotkała się tam ze znajomymi na lotnisku i w restauracji. Magdalena miała wózek koloru brązowego. Była w jakimś dużym
mieście, gdzie wszędzie był beton. Było wtedy ciepło (lato). Mąż Pani Magdaleny poszedł do sklepu, a Magdalena poszła do
Kościoła. Ten Kościół bym marmurowy (kolor kawa z mlekiem), a dach złoty. Na tym Kościele był krzyż koloru metalowego.
Magdalena poszła wysoko na wieżę tego Kościoła, aż do tego krzyża. Był tam zegar (czaro biały). Na nim nie było

wskazówek, ale Magdalena bała się, że jak zacznie on bić, to ogłuchnie. Jak tam wyszła, to nie mogła potem z tego Kościoła
zejść. Czuła się tak jakby była tam z Michaliną uwięziona. Magdalena i Michalina ten sen interpretują w ten sposób, że św.
Michał Archanioł dał czas dla całego świata do pokuty i nawrócenia za handel dziećmi. Jeśli świat się nie nawróci, to
wybuchnie straszna wojna, gdzie będzie użyta broń, która wypala mózg i ludzie będą umierać lub będą głusi. Ten sen
oznacza, ze Prezydent USA w okresie, gdzie będzie ciepło może ogłuchnąć. To nie będzie koniec świata ale będzie to nowy
porządek świata.

•

23 września 2019 roku - Michalinie śniło się, że szła drogą (było ciemno) i było mnóstwo śniegu. Zaspy sięgały wzrostu
Michaliny (około 180 cm). Nie było gdzie kłaść tego śniegu. Za Michaliną szła Magdalena. Nagle Michalina usłyszała dźwięk
helikoptera i powiedziała Magdzie „chowaj się”. Magdalena weszła do zaspy. Michalina również schowała się do zaspy i
trzęsły się jej zęby z zimna. Michalina interpretuje ten sen, że w Polsce będzie stan wojenny. Będzie to okres mroźny i
śnieżny.

•

24 września 2019 roku - Michalinie śnił się jej pierścień (kamień pustyni). Nabył go dziadek Michaliny od osoby, która
potrzebowała pieniędzy na leki. Były to czasy lat około 80-tych ubiegłego wieku. Michalina powiedziała Magdalenie, że
ofiaruje go Kościołowi w Rabce-Zdroju (jak dojdzie do budowy Świątyni Michała Archanioła ze złotą Kopułą, która
symbolizuje Polskę pod krzyżem). Był problem, że każdy Kościół chciał mieć ten pierścień, a Michalina nie wiedziała jak go
podzielić.

•

26 wrzesień 2019 roku (godzina 3 rano)– Michalinie śnił mi się Pan Minister Sprawiedliwości – Zbigniew Ziobro, który był
bardzo zdenerwowany. Prawdopodobnie straci stanowisko lub nie będzie już Ministrem Sprawiedliwości. Był to okres jesieni
lub zimy. Michalina była na rowerze na jakiejś górce i widziała wtedy Tatry (4 góry), a na nich 4 drewniane krzyże. To
znaczy, że Polska jest po „Krzyżem Chrystusowym” od wszystkich stron świata. Jeśli dojdzie do wybuchu III Wojny
Światowej, to Polakom nic nie będzie. Za wszystko, to co Michalina przekazała szafarzom Kościoła katolickiego (biskupowi
Krakowa) czekać Michalinę będzie nagroda. Jest nią Niebo. Śniło jej się (nie pamięta kiedy), że żegnała się z rodziną. Była
piękna pogoda i zachód słońca. Grała łacińska melodia, a Michalina była bardzo szczęśliwa, gdyż szła po białych wąskich
schodach (szerokość 1,5 m), które były nakierowane do nieba. Dla „biletu do nieba” Michalina idzie na całość i kieruje się
zasadą, że Pan Bóg jest na pierwszym miejscu we wszystkim i wszędzie. Michalina wie, że te schody są nie dla wszystkich,
ale Pan Bóg chce, aby były dla wszystkich. Michalina zaznaczyła, że każdy z nas musi przejść swój krzyż na tej ziemi, a bez
cierpienia nie ma zbawienia.

•

27 wrzesień 2019 roku – Michalinie śnił się Kościół św. Marii Magdaleny w Rabce-Zdroju. Była tam tablica z napisem
Zbigniew Ziobro. Dla mnie oznaczało to, że prowadzone będą przez niego jakieś działania, które w Kościele nie powinny
mieć miejsca. Michalina potraktowała, to jako ostrzeżenie, które dotyczyło to udzielenia Komunii Św.

•

w dniu 29 września 2019 roku Michalinie śnił mi się Jan Paweł II. Michalina miała wrażenie, że była 1978 roku, a w
szczególności w dniu 15 października 1978 roku. Jako biskup Karol Wojtyła przyszedł w odwiedziny do Michaliny do domu.
Siedział przy stole po lewej stronie. Michalina wiedziała, że On nie żyje, natomiast biskup Karol Wojtyła tego nie wiedział.
Miał wtedy ponad 50 lat. Opowiadał jej że był zwiedzać góry. Rodzina Michaliny ugościła biskupa Karola Wojtyłę oraz
poczęstowała Go obiadem. Opowiadał im, co robi w Krakowie i jakie góry zwiedzał. Był On bardzo serdeczny i śmiał się
razem z rodziną Michaliny. Atmosfera była bardzo prosta i serdeczna. Nagle na następny dzień, tj. w dniu 16 października
1978 roku Michalina jest z rodziną na obiedzie (zaproszona) u Jana Pawła II w Watykanie. Byli w jakimś pomieszczeniu,
gdzie było bardzo dużo przestrzeni. Michalina miała wrażenie, że było to na zewnątrz budynku. Wtedy obowiązywała
etykieta (protokół jak mają postępować), co usztywniało całe spotkanie. U swych stup Michalina miała podłogę marmurową,
a wokół niej były kolumny i chyba też marmurowe. Jadła obiad (z tego co pamięta, to jadła barszcz czerwony). Nagle
przychodzi papież Jan Paweł II przy którym stał arcybiskup Franciszek Macharski. Była to osoba bardzo szczupła. Michalina
czuła emocje św. Jana Pawła II w związku z tym, że został papieżem, tzn. był bardzo zajęty i zamyślony, ale przywitał nas
bardzo serdecznie. Częściowo był smutny, bo brakowało mu Krakowa, a najwięcej tych wycieczek w góry. Nie spodziewał
się, że zostanie papieżem, ale co mi najbardziej zaciekawiło, to że na początku dla Ojca Świętego najtrudniejsze było
przyzwyczajenie się do tych „marmurów” i warunków pałacowych. Z Jego emocji Michalina wywnioskowała, że w
Krakowie żył bardzo skromnie i takie życie (skromne) mu odpowiadało. Michalina.

•

1 października 2019 roku Michalinie śniło się, że była na Mszy Św. w Parafii Św. Marii Magdaleny w Rabce-Zdroju. Był to
moment, gdy 4 kapłanów (1 z nich to arcybiskup Marek Jędraszewski), rozdawali Komunię Św. na zewnątrz Kościoła ale na
terenie Parafii (nie poza jej murami). Była to jakaś uroczystość. Z tego Michalina wie, że 4 kapłanów oznacza akcję „Polska
pod Krzyżem” od każdej strony świata. Ten krzyż jest przed Kościołem św. Marii Magdaleny w Rabce-Zdroju. To ten krzyż
symbolizuje „Polskę pod Krzyżem”. W latach 80-tych ubiegłego wieku (przed zmianą ustroju) była dokonana akcja misyjna.
Wtedy dano nowy krzyż i rozdawano obrazy Matki Bożej Kalwaryjskiej w Rabce-Zdroju. To należy jeszcze raz powtórzyć.
Według Michaliny w ogrodzie różańcowym na terenie Parafii Św. Marii Magdaleny w Rabce-Zdroju ma powstać kaplica w
kształcie granic Polski (ze złotą kopułą) i tam należy przenieść ten krzyż. Ma to przypominać akcję „Różaniec do granic” i
„Polska pod krzyżem”, gdyż dzięki tym akcją Polska wyjdzie cało z III Wojny Światowej oraz dojdzie do zmiany ustroju w
Polsce. Michalina wskazuje, że do ujawnienia III tajemnicy fatimskiej przyczynili się m.in. śp. Franciszek, Hiacynta i Łucja
oraz św. Jan Paweł II, śp. arcybiskup Franciszek Macharski, śp. kardynał Stefan Wyszyński, św. Rita, św. Jadwiga, św. Teresa,
św. Faustyna Kowalska, św. Bernadetta, śp. Ignacy Jan Paderewski, śp. Roman Dmowski, św. Ojciec Pio i inni.

•

9 października 2019 roku - Michalinie śnił się, że była na festynie z koleżanką i nagle na przyczepie, którą ciągnął samochód
terenowy widziała – Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, który siedział na koniu trojańskim. Michalina wie, że osobą
która podzieli obecną władzę w Polsce jest Zbigniew Ziobro i to z jego powodu będą przedwcześnie wybory.

•

15 października 2019 roku - Michalinie śnił się były Prezydent USA George Bush, którego widziała w telewizji. Mówił on, że
ma sojusznika i im (USA) nic się nie stanie z powodu zaplanowanego konfliktu zbrojnego. Z tego snu zrozumiała, że będzie
coś podobnego do sytuacji z 2001 roku. Z tego powodu będzie jakiś atak zbrojny w jakimś kraju i sojusznik USA może na
tym ucierpieć ale nie USA.

•

po 13 października 2019 roku - Magdalenie śnił się Donald Tusk, który ją odwiedził w szpitalu. Powiedział jej, że wcześniej
nie rządzili i nic nie mogli zrobić ze służbą zdrowia, ale teraz rządzą i chcą ją zreformować dla ludzi w Polsce

•

w październiku 2019 roku - Michalinie śniło się, że zamieszkuje na obcej planecie i spotkała mężczyznę, który udawał jej
męża. Michalina powiedział mu, że jej mąż inaczej wygląda – jest brunetem, a on powiedział jej, że może się w każdej chwili
w niego zamienić oraz że jej mąż wierzy w Buddę. Michalina powiedziała mu, że wierzy tylko w Jezusa Chrystusa i wiary nie
zmieni nawet jak jej mój mąż wierzy w innego Boga.

•

17 października 2019 roku – Michalinie śniło się, że była w jakimś zamkniętym pomieszczeniu (wyglądało to jak schron) i
przemawiała ona do narodu przez mikrofon (który wyglądał tak jak w czasie II Wojny Światowej) - „drodzy rodacy”. Po jej
lewej stronie stał Pan Jarosław Kaczyński, a po prawej jacyś przedstawiciele. Michalina stała na środku.

•

4 listopada 2019 roku Michalinie śniło się że była w szpitalu i że nie mogła się schować. W oknie widziała maszynę, co
popatrzyła w jej oczy i ją przeskanowała, a jak zobaczyła, że to ona, to wbiła jej (z prawej i z lewej strony) 2 igły koło
miednicy. To wyglądało jak zapłodnienie in vitro. Było to wbrew jej woli. Gdy wyszła to wokół niej stali policjanci.

•

12.11.19 roku.- Michalinie śniła się postać z innej planety, która przylatuje na ziemię i zamieszkuje na Antarktydzie. Tam
mają (w ziemi) tunele, które prowadzą do Watykanu i innych części świata. Te postacie rządzą i sterują światowymi elitami,
po to aby doszło do Wybuchu III Wojny Światowej, która spowoduje wielkie spustoszenie i nową cywilizacje. Te postacie
mają zbroje, gdyż powietrze ziemskie lub inny składnik nie jest dla nich dobry ale chcą mieć potomka z kobietą rasy ludzkiej,
gdzie taki potomek będzie odporny i będzie mógł rządzić na powierzchni ziemi. Oni potrafią długo żyć i mają mają bardzo
rozwiniętą technologię. Umieją czytać w ludzkich myślach i pragnieniach. Mają zdolności bilokacyjne. Potrafią kogoś oślepić
lub ogłuszyć. Michalina uważa, ze należy na całym świecie zawrzeć pokoje. Niemniej jednaki te postacie zaczną działać aby
wybuchła ta wojna, gdyż oni nie znoszą pokoju. Wtedy zacznie się apokalipsa. Aby Bóg ochronił chrześcijan, to należy w
krajach chrześcijańskich ogłosić Chrystusa Królem Świata (przez władze kościelne i państwowe) i dużo się modlić (modlitwy
misyjne). Po wojnie nastąpi nowy porządek świata. Będzie ustanowione nowe, sprawiedliwe prawo dla ludu Bożego zgodnie
z nauką Nowego Testamentu.

•

12.11.19 roku– Magdalenie śniło się, że była na cmentarzu parafialnym i pojawiały się różnych miejscach mgły, które
wychodziły z grobów. Z tej mgły wychodziły postacie ludzkie, które były „tak jakby obudzone z wiecznego snu i nie
wiedziały co się dzieje”. Byli to zarówno mężczyźni, jak i kobiety w różnym wieku ale nie było dzieci. Było tyle ludzi, że

Magdalena musiała opuścić cmentarz, gdyż brakłoby dla niej miejsca. Z niektórych grobów nie wychodziły mgły. Zapowiada,
to Sąd ostateczny. Z tego snu można wywnioskować, że dzieci są w niebie. Z jej grobu rodzinnego nikt nie wyszedł, to
znaczyło, że osoby tam położone są również w niebie. Żeby dostać się do nieba należy być dobrym, ufnym, naiwnym, tak jak
dziecko oraz przestrzegać 10 przykazań Bożych, przyjmować sakramenty, które są konieczne do Zbawienia (a w tym
uczestniczyć we Mszy Św i przyjmować Komunię Św.) oraz głosić słowo Boże i w życiu stosować ewangelię i uczynki
miłosierdzia.

•

10.11.19 roku - Michalinie śniło się że siedziała na krześle na dworze koło sąsiada drzewa. I nagle z północno - wschodniej
części jej strony przyleciała jej koleżanka która jest sędzią na jednoosobowym okrągłym statku i która miała do niej o coś
pretensje. Michalina odpowiedziała jej jednym zdaniem na jej zarzuty. Sędzina nie wiedziała co powiedzieć i powiedziała, że
nie ma telefonu ale ma dżojstik z 2 przyciskami. To urządzenie kierowało tym statkiem i miało łączność z czymś lub z kimś.
Ten sen obrazuje jak się zacznie III Wojna Światowa i w której części naszego kraju.

•

16.11.19 roku - Michalinie śniło się, że pojechała do Stanów Zjednoczonych i widziała czarne luksusowe auto amerykańskie
(wyglądał jak Bentley), które chciało coś jej zrobić. Spotkała koleżankę, która była w Stanach i która chciała właśnie to zrobić
i udało się jej. Po tym Michalina poszła nad ocean. Była to pora nocna. Dziwiła się dlaczego ludzie się patrzą na ten ocean,
tak jak miałoby coś się stać. Był sztorm. Naglę zabrała mnie fala ale ktoś podanie mi pomocną dłoń. Michalina nie była
pewna kto to jest ale na 99% był to Jezus Chrystus. Michalina podziękowała mu za ratunek ale bała się, że nie wróci do
Polski, gdyż straciła dokumenty. Z tych snów Michalina wywnioskowała, że te obce podmioty spowodują silne trzęsienie
ziemi,, gdzie powstanie gigantyczne tsunami, które zaleję Amerykę. Będzie to planowane (nienaturalne). Polacy, którzy będą
jechać do Ameryki i w tym celu mogą być nawet zachęcani nie wrócą, gdyż zagubią dokumenty. Większa część ludzi zginie.
Michalina widzi, że było to celowe. Część elit światowych chce się osiedlić w Polsce, gdyż panuje u nas umiarkowany klimat,
który będzie z czasem zmieniał się w cieplejszy oraz ma duże bogactwa naturalne. Jak to się wydarzy, to w Polsce będzie
silny wiatr, który spowoduje, że betonowe słupy będą się walić i większość ludzi nie będzie miała prądu. Najlepiej będą mieć
osoby co mają dom jednorodzinny i piece kaflowe. Należy przygotować na okres całej zimy zapasy (będzie mróź, który
będzie służyć jako zamrażalka) żywności i wody oraz ci co nie mają pieców kaflowych kuchenki z butlą gazową. Należy też
kupić świece i opał na zimę oraz dużo się modlić.

•

18.11.2019 roku- Magdalenie śniło się, że spotkała swojego ojca, który powiedział jej, żeby nie sprzedawała ziemi o dużych
powierzchniach, gdyż straci na tym. Powiedział jej, że powtórzy się sytuacja ekonomiczna z 1981 roku (inflacja).

•

26.11.2019 roku - Michalinie śniło się, że była w Warszawie i wynajęła 2 pokojowe mieszkanie. W Warszawie spotkała
kobietę, która miała do wynajęcia lokal pod działalność gospodarczą. Ta kobieta bardzo czegoś zazdrościła Michalinie, a
Michalina zastanawiała się czego, gdyż była w gorszej sytuacji bytowej niż ta kobieta. Rzeczywistość tego snu była w
Krakowie. Michalina przewiduje, że będzie zmiana ustroju w Polsce w ten sposób, że będzie „Monarchia” ze stolicą Polski w
Krakowie. Zamiast Prezydenta RP będzie Monarcha, który będzie bezpartyjny (niezależny), który przejmie obowiązki
Prezydenta Polski i będzie stać na straży Konstytucji i praworządności w Polsce. Natomiast, siedzibą Stolicy Apostolskiej
będzie również Kraków, a pierwsze wybory papieża odbędą się w Licheniu.

•

28.11.2019 roku – Michalinie śniło się, że jechała pociągiem z Magdaleną i jeszcze z jakąś osobą. Gdy wysiadły z pociągu, to
przyłączyli się do nich 2 mężczyzn z karabinami. Michalina i Magdalena szła pod górę aż do szczytu tej góry. Pogoda była
listopadowa bez śniegu. Jeden z tych mężczyzn, to były działacz polityczny. Michalina i Magdalena wiedziały, że jak wyjdą
na szczyt góry, to zostaną zastrzelone.

•

1.12.2019 roku – Michalinie śnił się św. Mikołaj oraz morze na którym były małe drewniane łódeczki, które w części były
zabudowane drewnianymi domkami (takie małe Arki Noego). Michalina zrozumiała, że Polska będzie wprowadzać
uchodźców z Izraela.
Świadectwa tych trzech kobiet obrazują wizję Apokalipsy św. Jana oraz dopełnienie wizji III tajemnicy fatimskiej. Te trzy

kobiety przekazują swoje proroctwa wszystkim narodom w celu zawarcia pokoju na całym świecie. Materiały informacyjne zostały
wysłane do Kurii Biskupiej w Krakowie.
Renata Sutor

