
Służebnica Boża 
Rozalia Celakówna

mistyczka (1901-1944)

Słowa Pana Jezusa do Rozalii: 
Moje dziecko! Za grzechy i zbrodnie 
popełnione przez ludzkość na całym 
świecie ześle Pan Bóg straszną karę. 
Sprawiedliwość Boża nie może znieść 
dłużej tych występków. Ostoją się 
tylko te państwa, w których będzie 
Chrystus królował. Jeśli chcecie ratować 

świat, trzeba przeprowadzić intronizację (…) we wszystkich 
państwach i narodach na całym świecie. Tu i jedynie tu 
jest ratunek. Które państwa i narody jej nie przyjmą i nie 
poddadzą się pod panowanie słodkiej miłości Jezusowej, zginą 
bezpowrotnie z powierzchni ziemi i już nigdy nie powstaną. 
Zapamiętaj to sobie, dziecko moje, zginą i już nigdy nie 
powstaną!!! (…) Pamiętaj, dziecko, by sprawa tak bardzo 
ważna nie była przeoczona i nie poszła w zapomnienie. (…) 
Intronizacja w Polsce musi być przeprowadzona. 
(...) Te państwa ostoją się tylko, które Mnie uznają swym 
Królem. Zniszczenie będzie wielkie wskutek grzechów, które 
się rozlały jak potop na ziemi, więc muszą być krwią zmyte, 
zwłaszcza tam, gdzie były popełniane w sposób najohydniejszy. 

19 listopada 2016 r. w Krakowie-Łagiewnikach Naród Polski 
w osobach przedstawicieli władzy świeckiej i duchownej 

dokona Aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. 

ZANIEŚ MISJĘ S.B. ROZALII DO SWEGO DOMU!

więcej: www.rozalia.krakow.pl; www.intronizacja.pl
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