
Cytaty z Objawień w Rudzie k. Sieradza

„Przyjacielu, będziesz się modlił. Odmawiał będziesz Różaniec rano o 7 godzinie i
wieczorem. Szerzy się niepokój na świecie, trzeba się dużo modlić. Na następne spo-
tkanie przyjdź za miesiąc.”

Matka Boża, 13 listopada 1985r. – początek Objawień

„– Matko Najświętsza, ja tak chciałem jechać do Oławy.
– Tu macie Oławę i tu przychodźcie się modlić.”

Matka Boża, 30 marca 1986r. – Wielka Niedziela

„Przyjacielu, chciałeś jechać do Oławy. Zobacz jak tu pięknie. Tu jest twoje pole, nikt
ci nie będzie zabraniał. Ja to miejsce wybrałam kilka lat temu.”

Matka Boża, 30 kwietnia 1986r.

„Przyjacielu,  musi  być  prowadzona  kronika.  Dobrze  spełniasz  Moje  polecenia,
jestem z ciebie zadowolona.”

Matka Boża, 16 maja 1986r.

„Bardzo tu pięknie, tyle kwiatów na łące a Przyjacielu, dziecko kochane, prosiłeś
mnie, że chciałeś jechać do Oławy. Przecież tu masz na własnym polu przepiękną
Oławę. Trzeba tu przychodzić, modlić się za Oławę.”

Matka Boża,  25 maja 1986r.

„Dziecko Moje drogie, bądź przygotowany na przyjazd innych osób do ciebie, które
przychodząc będą wspólnie się modlili. Wiesz, Ja mam też osoby, które do Ciebie po-
syłam. One są z mojego polecenia, więc się tym nie zrażaj, dziecko kochane.”

Matka Boża, 6 czerwca 1986r. 

„Niech każdy modli się, jak umie. Każda modlitwa jest wysłuchana. Trzeba się dużo
modlić.”

Matka Boża, 13 czerwca 1986r.

„Ślady moich stóp przed kapliczką można całować. Do ogrodzenia nie wchodzić, aby
tamte ślady jak najdłużej mogły pozostać, a ludzie mogli je zobaczyć.”

Matka Boża, 21 czerwca 1986r.

„– Matko Boża, mamy znaki dawane na tym obrazku.
– Tak, to ode Mnie. Będzie dużo więcej znaków na tych obrazkach co są tutaj.”

Matka Boża, 23 października 1986r.
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„– Jeszcze teraz nie będą tu odprawiane Msze św. Jak kościół zatwierdzi prawdzi-
wość Objawień, dopiero kapłani będą mieli pozwolone odprawiać Msze św. na tym
miejscu. Na rocznicę Objawień będę ci więcej mówiła.”

Matka Boża, 23 października 1986r.

„W niedzielę przychodzi tu dużo ludzi na modlitwy. Jedni się modlą, a inni znieważa-
ją to miejsce. A przecież to miejsce jest święte, przeze Mnie wybrane. Ten pan, co
przyjeżdża w niedzielę, bardzo umie się modlić.”

Matka Boża, 13 listopada 1986r. – pierwsza rocznica Objawień

„Ty Moje dziecko, otrzymasz dokumenty od p. Domańskiego z Oławy potwierdzają-
ce prawdziwość objawień w Rudzie, z którymi masz iść do naszego księdza probosz-
cza celem zatwierdzenia prawdziwości objawień w Rudzie. Ksiądz proboszcz powi-
nien być dumny z takiego człowieka wybranego przez Pana Jezusa i Matkę Bożą. Nie
powinien stwarzać ci żadnych utrudnień. Kardynał Gulbinowicz poniesie największą
karę za odwołanie Objawień w Oławie, jak również ci biskupi i kapłani, którzy usłu-
chali tego wezwania. Ubolewam nad mieszkańcami tej wioski, że tak bardzo ranią
Moje Serce nie wierząc w prawdziwość Objawień na tym świętym miejscu. Mało
przychodzą na modlitwy i nocne czuwania.”

Matka Boża, 3 maja 1987r. – święto Królowej Korony Polskiej

„Kochane dziecko, ubolewam nad mieszkańcami tej wioski, że tak bardzo ranią Serce
Matki Bożej i Pana Jezusa, nie wierząc w prawdziwość Objawień w Rudzie.”

Matka Boża, Matka Boża, 13 sierpnia 1987r.

„Kochane dziecko, przekaż wiernym, aby nie głosili tu żadnych orędzi, ani też odczy-
tywali przekazów. Możesz ty odczytać objawienie z Rudy i Oławy. Tu jest miejsce
Święte i tu ma być skupienie i modlitwa. Jeśli ktoś ma sprawy do załatwienia, to w
obrębie 30 metrów od tego Miejsca. Jak również nie będę błogosławić obrazków i
żadnych próśb pisemnych, niech każdy w modlitwie składa przed Figurką Matki Bo-
żej, przy tym było dużo zamieszania.”

Matka Boża, 9 września 1987r.

„Kochane dziecko wszystkie twoje objawienia w Rudzie koło Sieradza są prawdziwe,
zatwierdzone w Oławie przez Matkę Bożą.”

Matka Boża, 7 listopada 1987r.

„W przyszłości będziesz zapraszany na modlitwy w całej Polsce z figurą Matki Bożej
Róży Duchownej.”

Matka Boża, 7 grudnia 1987r.
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„Kochane dziecko, widzę coraz więcej młodzieży, która uczestniczy w modlitwie.
Zapraszaj młodzież, aby się gromadziła koło krzyża.”

Matka Boża, 2 lutego 1988 roku

„Módlcie się za kardynałów, za biskupów i za księży, aby uwierzyli w objawienia
Pana Jezusa i Matki Bożej.”

św. Józef, 30 lipca 1988r.

„Tą kapliczką powinna się zająć młodzież z tej wioski. Synu, idą smutne czasy. W
tych czasach bardzo dużo dzieci odeszło ode mnie i od mojego Syna.”

Matka Boża, 13 marca 1989r. – Objawienie w leśnej kapliczce

„Ludzie z tej wioski powinni się cieszyć, że mają w swojej wiosce objawienia, że nie
muszą jechać do Oławy, do Siedlec, czy do Turkowic.”

Matka Boża, 6 stycznia 1990r. – sobota

„Dzieci szkolne i wy też weźcie do swoich rączek różaniec święty, który wam będzie
pomocą w waszym przyszłym życiu. Chodźcie do kościoła, bo tam czeka na was Pan
Jezus i Matka Boża Niepokalana. Jeszcze raz proszę, nie wstydźcie się różańca, bo on
będzie wam pomocą w waszym przyszłym życiu. Bo dużo dzieci nawet nie umie od-
mawiać paciorka na codzień.”

Matka Boża, 15 sierpnia 1990 roku – święto Wniebowzięcia Matki Bożej

„Synu, jestem bardzo uradowana, bo w piątą rocznicę objawień była bardzo duża
grupa pielgrzymów z całej Polski i okolicznych wiosek. Trzy osoby zostały uzdro-
wione z raka, a siedem zostało uzdrowionych na ciele i duszy.”

Matka Boża, 16 listopada 1990r. – Święto Matki Bożej Ostrobramskiej

„Moje dzieci, rozpalcie ogień miłości w swoich rodzinach, by tam nie było gniewu,
pijaństwa i nienawiści, ażeby była sama radość i miłość.”

Matka Boża, 27 marca 1991r.

„Kochane dzieci moje i mojej Matki, powinniście zająć tu pierwsze miejsce, na które
tutaj moja Matka zeszła już 84 razy. A wy wprost nie chcecie uwierzyć. Tutaj są od-
mawiane piękne modlitwy przez waszych braci i siostry. Mówicie, że to nieprawdzi-
we, że to zmyślone, że to inna wiara.”

Matka Boża, 3 maja 1991r. – święto Matki Bożej Królowej Polski

„– Dlaczego zawsze przychodzisz do nas od strony wioski?
– Bo widzisz synu, że ja idę z Jasnej Góry do tego cudownego i tak pięknego miej-
sca, które wybrałam sobie już kilka łat temu.”

Matka Boża, 6 czerwca 1991r.
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„– Synu, Oława zaczyna się budować. Później będzie budowa w Chotyńcu. A ty też
będziesz budował, ale nie w tym roku ani w 1992. Ale w 1995 na pewno.
– Matko Boża, dziękuję, że u nas też będziemy budować dużą kaplicę.
– Ta figura i ten krzyż i te wszystkie kapliczki pozawieszane na tym drzewie pozosta-
ną. To ma wszystko pozostać na swoich miejscach. A budować będziecie do samego
zboża. A jak będzie za mało tej działki, to dasz więcej moje drogie dziecko.”

Matka Boża, 27 czerwca 1991r. – święto Matki Bożej Nieustannej Pomocy

„Módlcie się za naszego Ojca Świętego Jana Pawła II, bo w naszym kraju jest sześciu
mężczyzn, którzy grożą zamachem w czasie wizyty na Jasnej Górze.”

Matka Boża, 16 lipca 1991r. – święto Matki Bożej Szkaplerznej

„Módlcie się aby nie podawano komunii świętej na rękę jak się to podaje na Zacho-
dzie, tylko do ust i na klęcząco.”

Matka Boża, 22 sierpnia 1991r. – święto Najświętszej Maryi Panny Królowej

„O Polsko, kraju żyzny, kraju piękny, gdzież mam bardziej miłujących synów i miłu-
jące córki, jak nie tu? To z tej ziemi na cały świat głos świętej Ewangelii się rozcho-
dzi. Kraju Błogosławiony, ubogacam cię w światło, miłość, pokój. Niech spłynie do-
brobyt na twój kraj.”

Matka Boża, 6 stycznia 1992r. – święto Trzech Króli

Św. Maksymilian Maria Kolbe był ubrany w więziennym pasiaku. Powiedział: „A ja
oddałem życie za brata Polaka, a moje ciało nie zostało spalone, zostało wyrzucone i
zakopane w pobliżu obozu śmierci. Tymi zwłokami powinny się zająć wyższe władze
kościelne w Polsce.”

św. O. Maksymilian Kolbe – 1 stycznia 1992 roku – wizja domowa

„Zrujnowane rodziny, upijanie się. Dzieci wasze są bez opieki. I to wszystko tworzy
wielkie spustoszenie w waszym kraju. Te rodziny upośledzone bardzo cierpią głód
moralny i fizyczny oraz materialny. Trzeba im pomóc, aby się dźwignęły.”

Matka Boża, 2 lutego 1992r. – święto Matki Bożej Gromnicznej

„Te lata: 1990, 1991, 1992 są wyjątkowymi latami Miłosierdzia, które Ojciec Przed-
wieczny wyznaczył ludzkości. W tych to latach spadną na narody główne kary, w
których zginie dwie trzecie ludzkości. Przykro o tym mówić. Ale rozważcie to bar-
dzo.”
[…]
„Żyjcie moim słowem w najpełniejszej mierze, byście stali się świętymi i uświęcony-
mi w moim Duchu.”
[…]
„Wy, moje dzieci, jesteście apostołami ostatnich dni. To jest błogosławiony czas, kie-
dy wy przygotowujecie się na moje przyjście na świat, by wam przenieść Wielki Po-
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kój na świecie. Pokój, którego nikt nie może zrozumieć, bo ten Pokój pochodzi od
mojego Ducha. To jest wielka tajemnica.”

Pan Jezus, 19 marca 1992r. – święto św. Józefa, Oblubieńca N. Maryi Panny

„O wielcy przywódcy świata, niech pycha nie włada waszymi sercami. Stańcie się
sługami sług, a otrzymacie wielką nagrodę od mego Boskiego Syna nie tylko w tym
życiu, ale i w przyszłym.”

Matka Boża, 19 marca 1992r. – święto św. Józefa, Oblubieńca N. Maryi Panny

„Módlcie się za Ojczyznę, ażeby panował ład i porządek, żeby nie doszło do zakłó-
ceń.”

Matka Boża, 8 maja 1992r.

„Jeżeli  na stole w waszym Sejmie nie będzie krzyża, nie będzie w waszym kraju
zwycięstwa.”

Matka Boża, 7 czerwca 1992r. – uroczystość Zesłania Ducha Świętego

„Zeszłam na to cudowne miejsce wybrane przeze mnie i mego Syna Pana Jezusa w
Rudzie, jako drugie miejsce święte po Oławie.”

Matka Boża, 24 lutego 1993r. – Popielec
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