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III

Дороговказ для наших часів бажає виcловити свій ціл-
ковитий послух та підпорядкування розуму і серця для 
кінцевого і найвищого суду Магістеріюм Католицької 
церкви і місцевого Ординарія у справах, що стосуються 
надприродного послання, які отримала Анна, світський 
апостол.

У цьому дусі, послання Анни, світського апостола, були 
представлені на дослідження її єпископу, представлені на дослідження її єпископу, представлені на дослідження її єпископу Преосвященному 
Лео О’Реілі, єпископу Кілмора, Ірландія, і Конгрегації 
Ватикану у справах доктрини віри для формального 
дослідження. На цей час єпископ О’Реілі дав дозвіл на 
дану публікацію. 

Відмова від перекладеного: Ці записи є перекладені з 
оригінального англомовного тексту, оригінального англомовного тексту, оригінального англомовного тексту який був дозволений 
для видання Преосвященним Лео О’Рейлі, єпископом 
єпархії Кілмора, Ірландія. Дороговказ для наших часів
старався в якнайкращий спосіб впевнитися, що цей 
переклад є по можливості якнайточніший до оригінального 
тексту. тексту. тексту Однак, процес перекладу до деякої міри буде 
включати тлумачення, і не може брати до уваги всі діалекти 
мови, на яку записи є перекладені. Якби читач розпізнав 
у перекладеному тексті будь-які ясні помилки у мові чи 
тлумаченні, які вели б до несумісності з оригінальною 
англійською версією чи вченням Католицької Церкви, 
ми просимо вас звернути це до нашої уваги. Щоб 
допомогти на майбутнє з будь-яким коректуванням, 
просимо подавати конкретні можливі помилки, які ви 
спостерегли у перекладі. 
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16 лютого, 2004
Ісус

Послухай Мій голос, коли кличу тебе. Дорога 
душе, вплутана в світову темряву, вплутана в світову темряву, вплутана в світову темряву Я гукаю тебе,
бо є твоїм Спасителем. Тепер голосно закликаю 
тебе, оскільки прийшов час почути Мій голос. 
Ти більше не повинна відвертатися від Мене.
Дорога душе Божого Царства, ти належиш до 
своєї родини. Запитаєш, хто є твоя родина. Ми 
є твоя родина. Маєш дуже багато душ на землі, 
які любитимуть тебе, але повинна навернутися 
до Християнства. Християнство – це просто 
наслідування Христа. І хто є цей Христос? Я є 
цей Христос. Я є Ісус, той, хто помер за тебе на 
Хресті. Моя жертва вчинила тобі можливість 
втішатися небом. Дозволь Мені розповісти 
про Себе, щоб ти розумів, Хто тебе любить і 
хто є той, кого ти покликаний наслідувати. 
Я проживав на землі, як і ти. Я бачив не-
вдачі людства, як ти їх бачиш. Я був засму-
чений несправедливостями так само, як і ти 
засмучений, коли бачиш несправедливості. 
Чи зростав Я в огірченні? Ні. Чому так було? 
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Тому,Тому,Тому  що Я є Бог? Ні. Я був Богом на землі, 
але в людському тілі, в обмеженому людському 
тілі. Я зробив це тому, Я зробив це тому, Я зробив це тому щоб ти у свій час міг 
наслідувати Мене, не думаючи, що Мені було 
легко, бо Я був Богом. Я не користувався Своїм 
Божеством, за винятком останніх трьох років, 
і тоді, тільки для зцілення і лікування, іншими 
словами – підтримати Моє твердження, що Я 
був Цар Неба, зішов на землю, щоби привес-
ти всіх назад до Отця. Я не робив чудес для 
тих, хто відкидав Мене, не звертаючи уваги 
на доказ Мого божества. Чи наміряєшся від-
кинути Мене? Найдорожча душе, ти є Моєю. 
Навернися до Мене, щоби Я міг впровадити 
тебе у місце радості і любові. Хочу тобі розка-
зати, чому Я не зростав в огірченню на землі. 
Я не зростав в огірченню, оскільки знав, що 
багато будуть наслідувати Мене. І Я не зростав 
в огірченню, оскільки знав, що ти навертати-
мешся до Мене. Чи можеш повірити, що ти 
такий важливий для Мене? Я запевняю тебе, 
це є правда. В цей момент існують тільки ти 
і Я. Зараз Я дивлюся на тебе. Чи відповісиш 
на Мій пильний погляд, ти, бідна дитино, чиє 
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серце є льодяне? Моя любов виливається на 
тебе. Мої ласки линуть до тебе. Дорога душе, 
відчини своє серце. Проси Мене прийти до 
тебе. Я є тут. Я є тут. Я є тут Я очікую, щоб полюбити тебе. Не 
будь більше льодяний до Мене. Для Мене все 
є можливим. Я можу зцілити і вилікувати тебе 
негайно, якщо Мені дозволиш. Проси Мене, 
дорога дитино. Ти є частиною Моєї родини і 
Моя родина вболіває за твоє навернення. Я 
кличу тебе по імені. Закрий очі і слухай Мій 
голос. Я прошу, Я прошу, Я прошу щоб ти просто говорив: “Ісусе, 
люби мене”. Про все інше Я подбаю. Тепер, як 
Я міняю твоє серце, ти відчуваєш Мою при-
сутність, і можеш спочивати в Моїй любові. 
Не бійся, дорога дитино. Коли Бог присутній, 
все є добре, і, направду, направду, направду Я є з тобою. 
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17 лютого, 2004
Ісус

Мої діти, Я кличу вас: “Мої діти”, оскільки ви були 
сотворені Мною. Я є ваш Бог. Я є єдиний Бог. Вірте 
Мені, коли Я кажу вам, що поки ви відділені від 
Мене, ніколи не матимете миру, правдивого миру. 
І ваша вічність мусить бути обдумана. Дорога 
душе, у вічності ти перебуватимеш в одному з 
двох місць. Ти зобов’язаний серйозно роздумати 
і визначити, де би ти хотів проживати. Ти кажеш, 
що не віриш в Бога, або не віриш, що Бог послав 
би людей до пекла назавжди. Я запевняю тебе 
сьогодні, що це не Я, єдиний існуючий Бог, хто 
засуджує душі до пекла. 

Це сама душа вибирає проживання в пеклі. Чи зна-
єш, чому душа вибирає пекло? Бо там є душі-одно-
думці. Душа, яка ставить себе поруч з темнотою, 
не вибирає небо, оскільки в небі їй незатишно. 
Ти маєш зрозуміти, що можеш гніватися на Бога, 
але це не є провина Бога. Можеш звинувачувати 
Бога за все лихо в твоєму світі, і, можливо, тобі 
вдасться це на землі. Однак, Я запевняю тебе сьо-
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годні, що це припиниться в момент твоєї смерті. 
І тоді тільки сам себе будеш обвинувачувати, 
бо Правда є неминуча. Ти зустрінешся з одним, 
єдиним і правдивим Богом, пробуючи сказати 
Йому, що Він не існує. 

Як на твою думку тобі поведеться? Тобі не по-
ведеться добре, і тому Я зараз говорю з тобою. 
Я хочу повернути тебе з цього шляху, що веде 
до прокляття. Твій вибір тепер є проти Мене, і 
Я прошу зупинитися. Я люблю тебе. У світі є 
багато християн, що люблять тебе, і Моя любов 
виливатиметься через них до тебе. Я бажаю тебе 
для Мого Царства. Я потребую твого служіння. 
Ти здатний на найвищу доброту. Ти здібний при-
вести багато душ до неба для Мене. Деякі Мої 
найкращі приятелі були набагато гірші грішники 
від тебе. Прошу навернутися до Мене. 

Я люблю тебе і можу зціляти і лікувати тебе. 
Моє прощення є твоїм. Про це зайво говорити. 
Більшою трудністю буде переконати тебе прости-
ти собі, але Я є Бог і це було б тільки маленьким 
чудом для Мого здійснення. Я зроблю це для 
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тебе. Я зроблю з тебе другого Ісуса, крокуючого 
з любов’ю по землі. Чи хочеш цього? Чи можеш 
це уявити? Тепер не очікуй більше. Я зрошу тебе 
ласками. Піднеси своє дорогоцінне обличчя до 
неба, і відчуй Мою любов, як Я благаю тебе від-
вернутися від гріха і йти за Мною. 
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18 лютого, 2004
Ісус

Дорогі душі, Я прийшов вивести вас з темр’яви. 
Коли душа на довгий час залишається в темр’яві, 
тоді починає пристосовуватися до неї. Ця душа 
не має зрозуміння, що вона щоденно проживає 
в безбожній порожнечі. В зарозумілості душа 
може сказати: “Я цілком задоволена без твого 
Бога і не бажаю знати Його”. Оскільки Я є Бог, 
тому знаю про все. Я знаю, що ти в страждан-
нях. Я знаю, що твоя душа занурена в гіркоту, 
незважаючи на заперечення що ти робиш, щоб 
підтримати твою зарозумілість. Дорога душе, 
Я бажаю, щоб ти поглянула на Мене. Ти не об-
ражаєш Мене, вимагаючи доказу. Я мав справу 
з більш воюючими душами, аніж ти. Запроси 
Мене у своє серце, щоб поговорити з тобою. Я 
це зроблю. Чи хочеш знати про Моє існування? Я 
виявлю тобі, що існую. Чи підеш тоді за Мною? 
Я закликаю тебе так вчинити. Якщо говоритиму 
до тебе в твоїй душі, і ти почуєш Мій голос, чи 
покинеш темряву і повернешся до Моєї пастви? 
Дорога душе, ти відчуватимеш, що твоя відвага 
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похитнулась. Якщо бажаєш бути слугою Христа, 
маєш бути хоробріша за це. Я тут присутній і 
пильную кожний твій крок, та чую кожне твоє 
слово. Хочу тебе навернути. Я бажаю пригорнути 
тебе до Свого серця, і тримати там через цілу 
вічність. Я хочу чути знову твій веселий сміх і 
зцілити кожну рану, нанесену тобі всіма тими, що 
повинні були любити тебе. Я можу це зробити. 
Ти шукаєш відповіді. Ти шукаєш утішень. Чи 
усвідомлюєш, скільки разів на день проходиш 
повз Мене? Чи маєш хоч якесь уявлення, як Я 
спостерігаю за тобою в кожній ситуації і заува-
жую твій біль? Ти насміхаєшся з Мене, дорога 
Божа дитино. Я чую тебе. Ти Мене ображаєш. 
Хоч Я ображений тобою, проте, ніколи не залишу 
тебе, і не втрачатиму надії, що ти шукатимеш за 
Мною. Якщо тепер закриєш свої очі і подумаєш 
про Мене, Я прийду до тебе. 
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19 лютого, 2004
Ісус 

Мої душі, Я називаю вас “Мої душі”, оскільки 
це Я, хто сотворив вас. Ви б хотіли заперечити 
це і сказати, що були сотворені біологічними 
подіями. Ви б хотіли пояснювати про Мене, як 
про неіснуючого. Дорогі душі, це ж Я визна-
чив цю біологічну подію, що сталася з вашим 
народженням. Так як Я це призначив, міг би 
і викреслити. Я міг би легко сказати: “Ні, ця 
душа не служитиме Мені так, як Я хотів би, щоб 
вона служила, тому Я викреслю її народження”. 
Чому Я так не поступив? Що відвернуло Мене 
від переривання народження душі, призначеної 
воювати проти Мене, ставлячи поганий приклад 
для інших? Я кажу тобі правдиво в цей день, що 
Я радів твоїм народженням, оскільки Я любив 
тебе. Я не перестаю любити душі, коли вони 
ранять Мене. 

Чи батьки перестають любити своє мале дитя, 
коли дитя непослушне? Дитина виростає і про-
довжує непослух. Чи можуть батьки коли-не-
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будь дійсно перестати любити свою дитину? В 
більшості випадках, – ні. Батьки продовжують 
любити, завжди надіючись, що одного дня дитина 
відповість на любов. Так само Я поступаю з то-
бою. Я існую, дорога душе, і сказане тобою про 
Моє неіснування, не міняє той факт. Я є тут, роз-
мовляю з тобою. Я знову стукаю до дверей твого 
серця. Чи сьогодні відповісиш Мені? Чи дозволиш 
Мені увійти в своє серце? Моя зранена дитино, 
Я маю здійснити велику працю у твоєму серці. 
Я дивлюся на тебе і точно бачу твою здатність 
встати. Чи вважаєш також біологічними подіями 
ці слова, що читаєш? Моя мала душе, призначена 
бути люблена Мною, дозволь на хвилину вести 
тебе і повір, що Я хочу повернути тебе в Своє 
серце. Тут існує місце для тебе, і без тебе Я са-
мотній. Я люблю тебе так, як ти була би єдиною 
дитиною. В цей момент існуєш тільки ти і Я. Я 
не хочу, щоб ти заблукала. У Моєму Царстві є 
праця, призначена для тебе, і тільки ти можеш 
її виконати. Прошу, послужи найдорожча, щоб 
ми разом почали подорожувати. Я очікую тебе. 
Все тобі прощаю. Навернися до Мене і тоді ро-
зумітимеш вільність і радість. 
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20 лютого, 2004
Ісус

Дорогі Божі діти, чому ви уперто продовжуєте 
жити поза Моїм світлом. Чи думаєш, що Я бажаю 
якимсь способом тобі перешкоджати? Чи дума-
єш, що твоє життя буде важчим, якщо підеш за 
Мною і житимеш за Моїми вказівками? Я бажаю 
тобі переглянути сьогодні ближче своє життя, 
свої відносини і свій рівень задоволення. Чи 
перебуваєш у правдивому спокої? Чи притягаєш 
до себе інших через любов, яка випливає від 
тебе? Чи передаєш іншим радість? Це і є те, що 
Я пропоную. Ти повинен оволодіти правдивим 
спокоєм і захистом, з тебе повинна випливати 
радість і любов. Не фальшивий спокій, пропо-
нований світом і тими, які Мене уникають, бо 
цей спокій недовготривалий і не проникає крізь 
твою душу. Тимчасовий спокій, пропонований 
світом, робить на якийсь час твій біль нечутливим, 
ведучи тебе до віри, що ти досягнув мети свого 
пошуку. Тоді ці відчуття гаснуть і ти починаєш 
знову пошук, завжди шукаючи за цим, що можна 
знайти тільки в Мені. 
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Небо говорить до грішників

Чи повинен Я допомагати тобі? Чи бажаєш, щоб 
Я вливав у твою душу відвагу і радість? Мій 
любий, це те, що Я роблю для Своїх правдивих 
послідовників. Вони не уникають життєвих труд-
ностей, але мають стійкість, яка виділяє їх від тих, 
які не слідують за Мною, і, які не користають з 
небесних дарів. 

Я хочу ділитися цими дарами. Я бажаю, щоб ти 
сьогодні протягом дня говорив, що віриш Мені. 
Можеш цього не відчувати. Тобі може бути важко 
навіть вимовляти слова. Але говори це Мені про-
тягом дня у своєму серці. Тоді Я зможу подарувати 
тобі ласки, які допоможуть твоєму невірству. Ми 
відсуватимемо вперті сумніви, посіяні батьком 
брехні. Тобі нічого втрачати. Ти випробував вже 
багато інших засобів для своєї досади. Дехто, 
пробуючи втихомирити крик своєї душі, ошу-
кував своє тіло. Я хочу, щоб ти думав про Мене, 
яко інший лік, у будь-яких важких ознаках, що 
переживаєш. 

Якби Я не дотримався Своєї обіцянки, дарувати 
тобі спокій і радість, тоді можеш продовжувати 
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Небо говорить до грішників

свої пошуки. Але ти повинен дати Мені нагоду 
і провести зі Мною час в мовчанні. Прийди до 
церкви, в якій знаходиться кивот і посиди переді 
Мною у мовчанні. Дозволь Мені говорити з тобою 
і Я говоритиму. Маленька душе, будь хороброю. 
Ти спробував уже набагато більше ризикованих 
речей, ніж це, чи не так? Прийди до Мене тепер 
і дай нагоду своєму Богові.
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21 лютого, 2004
Ісус

Перебуваючи у темряві, Мої діти відвертають-
ся від Мене і від усього, що пригадує їм про 
Мене. Чому відвертаєшся, коли бачиш щось, що 
пригадує Мене? Що криється в тобі всередині, 
що спричиняє ці відчуття нетерпеливості або 
тривоги? Чи причина в тому, що коли твої очі 
споглядають щось святе, ти страхаєшся, що не 
є святим? Обміркуй хвилинку, що це є залишок 
твоєї совісті, що промовляє до тебе звернути увагу. 
Ти відвертаєшся, оскільки знаєш, що як звернеш 
увагу, будеш змушений мінятися. Слово “зміна” 
натякає на щось нове, але також воно натякає по-
кинути щось старе. У твоєму випадку ти покидав 
би гріх, який не зробив тебе веселим. 

Дорога душе, призначена для неба, не відвертайся 
так швидко, бачачи Мій образ, або образ Моїх 
слуг. Звертай свій погляд на Єдиного Святого. 
Я, направду, повертаюся до твого погляду. Ти це 
відчуваєш, тому і відвертаєшся з занепокоєнням. 
Боюся, що ти прочитав неправильно погляд Моїх 
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Небо говорить до грішників

очей. Мої очі не осуджують тебе. Я розумію 
більше від тебе, чому ти крокуєш дорогою тем-
ряви. Не потрібно нічого про це пояснювати. Я 
заохочую тебе розмовляти зі Мною, а це є для 
твого зрозуміння, а не для Мойого. 

Чи є хтось у твоєму житті, чиєї мудрості ти час-
то шукаєш? Ти звертаєшся за порадою до цієї 
людини, оскільки їй довіряєш. Якою б мудрою 
ця людина не була, її мудрість, у порівнянні з 
Моєю, є ніщо, і Я маю додаткову перевагу у 
повній і цілковитій любові до тебе. Я дбаю про 
кожну подробицю твого життя. Знаю тебе кра-
ще, ніж ти себе знаєш, і Мої мотиви є повністю 
чисті. Я бажаю тобі найкращого, і тільки те, що 
є найкраще. Я не експлуатую тебе так, як робить 
світ. Можеш довіряти Мені, дорога душе. Прошу, 
говори до Мене, тоді і Мене почуєш. Ми станемо 
приятелями, ти зрозумієш, що ніяке земне при-
ятельство не є таким безпечним, як між тобою і 
Мною. Я дам тобі все. 

А що ти дасиш Мені? Ти дасиш Мені свою любов. 
Ти дасиш Мені свою вірність. Ти дасиш Мені 
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свою волю для зміни. Мій найдорожчий, це і є те, 
що Я хочу від тебе. Можливо спочатку є важко 
розглядати новий спосіб пробудження і перебігу 
кожного дня, але можеш починати помаленьку. 
Прокидаючись кожного ранку, говори: “Ісусе, 
віддаю Тобі мій день”. Це є все. Так починай і 
негайно побачиш зміну. Я потребую тільки тво-
єї волі. Звідси все буде випливати. Ти повинен 
бути сміливим, але Я дам тобі мужність. Все це 
походить від Мене. 
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22 лютого, 2004
Ісус

Дорогі грішники, Я з вами. Це ж для вас Я при-
йшов перший раз і для вас повертаюся. Моє 
милосердя є безмежне і воно починає виливатися 
у світ. Дозволь йому литися через тебе. Ти також 
зобов’язаний заохочувати інших повертатися до 
Мене. Це є твоя місія. Я хочу твого примирення 
зі Мною. Я хочу, щоб ти відчував Мій мир і тоді 
виявляв його іншим. 

Дорога душе, ти зазнаєш Моєї радості і тоді бу-
деш поширювати цю радість. Сприйми ці слова, 
бо вони є великим даром, і щиро прийми іх за 
те, що вони тобі принесуть. Якщо дозволиш їм 
діяти у твоїй душі, вони принесуть тобі небо. 
Я маю тільки позитивні призначення для тебе. 
Твоє тимчасове перебування у вигнанні, на зем-
лі, є часом для служіння Божому Царству. Це 
Царство є незавершене без твого служіння, і душі, 
котрі тобі повірено привести до Мене, можуть 
бути погублені. Я, звичайно, компенсую упадки 
Моїх дітей на землі, бо, інакше, забагато були би 
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нелюблені протягом цього часу, але потребую 
твого служіння. Коли закінчиться час на землі, 
в майбутньому, тоді все буде завершуватися і 
завершиться в небі. На даний час ми маємо бо-
ротися, зростати і бути стійкими. Я люблю тебе. 
Я простив тобі все, чим ти будь-коли провинився 
проти Мене, або проти себе. Ти щиро прийнятий 
в Моїх обіймах, і в Моєму серці є місце для тебе. 
Якщо зробиш найменший крок до Мене, по-
бачиш, як швидко повертатиму тебе до безпеки 
Християнської родини. 

Моя дитино, чи відповісиш своєму Ісусові? Це 
Мій голос ти чуєш, що викликує твоє ім’я. Прийди 
до Мене тепер. Одного дня оглянешся на своє 
життя і зауважиш цей момент, як дуже важливий 
для твоєї вічності. Не вагайся. Твій час закінчився, 
а Мій розпочався. Нічого не страхайся. Прийми 
Мою радість і Моє світло. Спрямуй свої очі до 
Моїх у повній тишині. 
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Ця книга є однією з випусків неприбуткової місії.
Наш Господь просив 

поширювати ці слова міжнародно.

Допоможи нам, будь ласка.

Якщо ти бажаєш взяти участь, 
будь ласка зв’яжися з нами:

Direction for Our Times
9000 West 81st Street
Justice, Illinois 60458

United States of America

Phone: 708-496-9300
Email: contactus@directionforourtimes.com

Web: www.directionforourtimes.org

Direction for Our Times
Lisnalea

Virginia Road
Bailieborough

Co. Cavan
Republic of Ireland

Phone: 353-(0)42-969-4947 or 353-(0)42-969-4734
Email: contactus@dfot.ie

Ісус дає Анні послання для світу
першого дня кожного місяця.

Щоб отримувати ці послання щомісячно
ви можете відвідати наш веб-сайт:

www.directionforourtimes.org
або зателефонувати за номером 708-496-9300
щоб записатися для отримання цих послань.
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Інші книжки із серії Небо говорить
Дороговказ для наших часів,

даний Анні,Анні,Анні світському апостолові

Ці книжки належать до серії Дороговказ для наших часів, Дороговказ для наших часів, Дороговказ для наших часів
даний Анні,Анні,Анні світському апостолові. Книжки є у наяв-
ності в організації Дороговказ для наших часів. Нижче 
подано їх назви:

Небо говорить про аборти
Небо говорить про пристрасті
Небо говорить до потерпілих від церковнослужителів
Небо говорить до богопосвячених душ
Небо говорить про депресію
Небо говорить про розлучення
Небо говорить до в’язнів
Небо говорить до солдатів
Небо говорить про стреси
Небо говорить до молоді
____________________________________________________

Небо говорить про самогубство
Небо говорить до тих, хто відійшов від Церкви
Небо говорить до тих, хто помирає
Небо говорить до тих, хто не знає Ісуса
Небо говорить до тих, хто переживає трагедію
Небо говорить до тих, хто боїться чистилища
Небо говорить до тих, хто відкинув Бога
Небо говорить до тих, хто намагається простити
Небо говорить до тих, хто страждає від фінансових потреб
Небо говорить до батьків про спасіння їхніх дітей
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Томи

Дороговказ для наших часів,
даний Анні,Анні,Анні світському апостолові

Том перший: Думки про духовність
Том другий: Розмови з Євхаристійним Серцем 

Ісуса
Том третій: Бог Отець говорить до Своїх дітей. 

Богородиця говорить до її єпископів, 
священиків та віруючих

Том четвертий: Ісус, Цар Небесний. 
Небо говорить до священиків.
Ісус говорить до грішників

Том шостий: Небо говорить до родин
Том сьомий: Вітання з неба
Том дев’ятий: Aнгели
Том десятий: Ісус говорить до Своїх апостолів

Томи п’ятий та восьмий будуть надруковані пізніше. 

Томи і Небо говорить можна
завантажувати в PDF форматі з веб-сайту: 

www.directionforourtimes.orgg.
Ми заохочуємо кожного роздруковувати 

і розповсюджувати ці книжки.

Ці Томи і Небо говорить є також 
в релігійних магазинах.
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Ісусова обіцянка Його світським апостолам:

12 травня, 2005
Ваші послання душам залишаються сталими. Вітайте кожну 
душу до рятівної місії. Ви можете запевнити кожного світського 
апостола, якщо вони займаються Моїми справами, Я займатимуся 
їхніми. Вони будуть мати місце у Моєму Найсвятішому Серці 
і Я оборонятиму та захищатиму їх. Я також буду довершувати 
навернення кожного з їхніх улюблених. Отож, ти бачиш, що 
душі, які служать у цій рятівній місії, як Мої улюблені світські 
апостоли, зазнають миру. зазнають миру. зазнають миру Світ не може зробити цю обіцянку, Світ не може зробити цю обіцянку, Світ не може зробити цю обіцянку
лише небо може обдарувати душі миром. Це є правдива небесна 
місія, і Я закликаю кожного із небесних дітей допомогти Мені. 
Ви, Мої любі, отримаєте за це добру винагороду. отримаєте за це добру винагороду. отримаєте за це добру винагороду

Молитва відданості
Дорогий Небесний Отче! Я обіцяю Тобі свою відда ність. Я 
жертвую Тобі своє життя, свою працю і своє серце. Прошу 
Тебе, зішли мені ласку підчинення Твоєму дороговказу всіма 
найбільшими можливостями.

Ранішня пожертва
О Ісусе, через Непорочне Серце Марії, я жертвую Тобі молит-
ви, праці, радості і терпіння в цей день, в наміренні Твойого 
Найсвятішого Серця, в єдності з Святою Жертвою Літургії по 
цілому світі, за перепросьбу моїх гріхів і в наміренні Святішого 
Отця. Амінь.

П’ять Світлих Таємниць:
1. Хрещення Ісуса в Йордані
2. Чудо Ісуса на весіллі в Кані
3. Проповідування Ісуса про Царство Боже
4. Переображення Ісуса
5. Установлення Пресвятої Євхаристії Установлення Пресвятої Євхаристії У
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Світські апостоли Ісуса Христа, Царя Повертаючого

Ми шукаємо єдності з Ісусом у нашій щоденній праці і через 
наше покликання, щоб здобути ласки для навернення гріш-
ників. Ми обіцяємо нашу вірність Богові Отцеві. Через нашу 
співпрацю зі Святим Духом ми дозволимо Ісусові проникнути 
крізь нас у світ, крізь нас у світ, крізь нас у світ несучи Його світло. Ми робимо це в єдності 
з Марією, нашою Богородицею, в єдності зі святими, зі всіма 
святими Божими Ангелами, з нашими спільними світськими 
апостолами у світі.

Як світські апостоли Ісуса Христа, Царя Повер таючого, ми 
погоджуємося приймати наступні духовні практики, по мож-
ливості, якнайкраще.
1. Ранішні пожертви разом з молитвами відданості і молитва 

до Святішого Отця. 
2. Кожного тижня одну годину Євхаристійної Адорації.
3. Щомісячна участь у молитовній групі світ ських апостолів, 

які включають Світлі Таємниці Святої Вервиці і читання 
щомісячних послань.

4. Щомісячна сповідь.
5. Надальше ми будемо йти за прикладом Ісуса Христа, як 

сказано в Святому Писанні, ставлячись до інших з Його 
терпеливістю і люб’язністю. 

Прізвище: ____________________ Ім’я: __________________
Адреса:______________________________________________
Місто: _______________________ Область: _______________
Країна: ______________________ Індекс: _________________
Email: _______________________ Телефон: _______________

Прошу посилати заповнену форму за адресою:
Direction for Our Times

9000 West 81st Street
Justice, Illinois, U.S.A. 60458




