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A message to the Polish people from Mother Mary  

while speaking to Anna Marie of the  

Apostolate of the Green Scapular on March 2, 2022 at 9:23 p.m. 

 

Przesłanie do Polaków od Matki Marii podczas rozmowy z Anną Marią z Apostolatu Zielonego Szkaplerza  

w dniu 2 marca 2022 r. o godz. 

—— 

Mother Mary:  "My dear one, I have come this evening to speak to you a about the events taking place in the world 

today.  My precious children in the Ukraine are suffering and are dying in great numbers.  They need the worlds prayers 

and help in many ways, because the escalation of this besiege will only continue without greater pray and commitment 

from the free societies of the world." 

 

Matka Maria:  „Moja droga, przyszedłem dziś wieczorem, aby opowiedzieć wam o wydarzeniach, które mają miejsce 

w dzisiejszym świecie. Moje drogie dzieci na Ukrainie cierpią i umierają w wielkiej liczbie. Potrzebują światowych 

modlitw i pomocy na wiele sposobów , ponieważ eskalacja tego oblężenia będzie trwała tylko bez większej modlitwy 

i zaangażowania ze strony wolnych społeczeństw świata”. 

 

—— 

Anna Marie:  Yes Mother.  How can your Apostles help Dearest Mother? 

Anna Marie: Tak, mamo. Jak wasi Apostołowie mogą pomóc Najdroższej Matce? 

 

—— 

Mother Mary:  "Urge your political leaders to seek peace with Russia.  It is unlikely that Putin will listen, but if all na-

tions attempt to intervene, this can change the assault that is currently unfolding in the country.  To do nothing, is a 

consent for Putin to destroy their lives and land. 

Matka Maria: „Nakłaniaj swoich przywódców politycznych, aby szukali pokoju z Rosją. Jest mało prawdopodobne, że 

Putin będzie słuchał, ale jeśli wszystkie narody spróbują interweniować, może to zmienić atak, który obecnie ma 

miejsce w kraju. aby Putin zniszczył ich życie i ziemię. 

—— 

Mother Mary:  "Please my dearest children, open your hearts and receive all my displaced children into your homes 

and lives.  Open your purses and wallets to help organizations who are helping my vulnerable Ukrainian children to de-

part from areas where the atrocities are taking place.  Help little ones, in anyway possible to save a very precious Na-

tion and people who love my Beloved Son Jesus." 

Matka Maria:  „Proszę moje najdroższe dzieci, otwórzcie serca i przyjmijcie wszystkie moje przesiedlone dzieci do 

swoich domów i życia. Otwórzcie torebki i portfele, aby pomóc organizacjom, które pomagają moim bezbronnym 

dzieciom ukraińskim w odejściu z obszarów, na których mają miejsce okropności. Pomóżcie maluchom , w każdym 

razie, aby uratować bardzo cenny Naród i ludzi, którzy kochają mojego Umiłowanego Syna Jezusa”. 

 

—— 
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Anna Marie:  Yes Mother, we will all try our best to help them.  My Lady, is there anything else? 

Anna Marie: Tak Mamo, wszyscy postaramy się jak najlepiej im pomóc. Moja Pani, czy jest coś jeszcze? 

 

—— 

 

Mother Mary: "Yes, my Son will return on Easter morning to bless all the bread and water my Apostles have laid out on 

their Home Altars.  All your religious articles, like your Bibles, Rosaries, Chaplets, Medals will also be blessed.  My chil-

dren can begin now by placing a piece of bread in a sealed plastic bag to ensure it does not mold prior to Easter morn-

ing.  If the bread does mold, they need to discard it and take another bread and leave it out on their counter to allow it 

to air dry. Then place it in a sealed bag to keep it on their Home Altar.  Remember to keep your bread and water on or 

close to your Home Altar always.  It should remain there as a testament to my Son's promise of feeding you during the 

great famine which has already begun." 

Matka Maria: „Tak, mój Syn powróci w poranek Wielkanocy, aby pobłogosławić cały chleb i wodę, które moi Apos-

tołowie ułożyli na swoich domowych ołtarzach. Wszystkie wasze artykuły religijne, takie jak Biblie, Różańce, 

Koronki, Medaliki, również zostaną pobłogosławione. Moje dzieci mogą zacząć teraz umieszczając kawałek chleba w 

zapieczętowanej plastikowej torbie, aby upewnić się, że nie spleśnie przed poranek wielkanocny. Jeśli chleb 

spleśnieje, muszą go wyrzucić i wziąć kolejny chleb i pozostawić go na blacie, aby mógł się przewietrzyć wysuszyć. 

Następnie umieść go w zapieczętowanej torbie, aby trzymać go na Ołtarzu Domowym. Pamiętaj, aby zawsze trzymać 

chleb i wodę na Ołtarzu Domowym lub w jego pobliżu. Powinno tam pozostać jako świadectwo obietnicy mojego 

Syna, że   nakarmi Cię podczas wielkiego głód, który już się rozpoczął”. 

 

—— 

 

Mother Mary:  "I ask also that you, my beloved Apostles, to make your Good Friday protection oil on Good Friday.  Do 

your best to make enough to share with your family members and your friends.  This holy oil will be miraculous in heal-

ing when other viruses or diseases come to kill my beloved children.  Through this holy Good Friday Oil, many will be 

healed because my Son will heal anyone whose trust is in Him." 

Matka Maria:  „Proszę również was, moi umiłowani Apostołowie, abyście zrobili swój olejek ochronny na Wielki Pi-

ątek w Wielki Piątek. Zróbcie wszystko, co w waszej mocy, aby podzielić się z członkami rodziny i przyjaciółmi. Ten 

święty olej będzie cudownie uzdrawiał, gdy inne wirusy lub choroby przychodzą, aby zabić moje umiłowane dzieci. 

Dzięki temu świętemu olejowi wielkopiątkowemu wielu zostanie uzdrowionych, ponieważ mój Syn uzdrowi każdego, 

kto w Nim pokłada ufność”. 

 

—— 

 

Mother Mary:  "Now go my dear one.  Share this message with my children and let them know I love them and am 

watching over them.  Your Heavenly Mother, Mary of Mercy, Mother of the Divine Mercy." 

Matka Maria:  „Teraz idź moja droga. Podziel się tym przesłaniem z moimi dziećmi i daj im znać, że je kocham i czu-

wam nad nimi. Twoja Matka Boża, Maryjo Miłosierdzia, Matka Bożego Miłosierdzia”. 


