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2. OKTOBER 1973
(Praznik angelov varuhov)

“V trenutku spremenjenja med sveto mašo je zasle
pljujoča svetloba zasvetila iz tabernaklja. Obenem 
so se pred svetlečo hostijo pojavili angeli v molitvi. 
Klečali so pred oltarjem v polkrogu, s hrbti, obrnje nimi 
proti nam. Bilo jih je osem. Težko je opisati njihovo 
obleko, edino, kar lahko rečem, je, da so bili oviti z 
belo svetlobo. Vseh osem angelov je bilo v poklonu v 
največji pobožnosti pred Najsvetejšim. V trenutku 

obhajila se mi je 
približal moj angel 
varuh in me pokli
cal, naj pristopim 
k oltarju. V tistem 
trenutku sem lahko 
jasno razločila an
gele varuhe vsake 
od članic skupno
sti. Bili so malo 

višji od njih in stali so na njihovi levi strani. Tako kot 
moj angel varuh so tudi oni dajali vtis vodstva in 
zaščite z največjo nežnostjo in ljubeznijo.” 

ZADNJE SPOROČILO  
BLAŽENE DEVICE MARIJE

Dne 13. oktobra 1973 je Marija, kot je obljubila, oz
dravila sestro Agnes. Čudežna povrnitev sluha sestri 

Sestra Agnes pred tabernakljem
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Agnes Sasagawa v Akiti na Japonskem je povezana s 
pomembnostjo datuma. Sovpada namreč z obletnico 
zadnjega prikazanja v Fatimi dne 13. oktobra 1917. 
Na isti dan je šestinšestdeset let pozneje Mati Božja 
ponovila svoje opozorilo v Akiti.

Ko je sestra Agnes v času češčenja pred Najsvetejšim 
molila rožni venec, se je zdelo, kot da se svetloba 
iz tabernaklja širi po vsej kapeli. Obenem se je iz 
Marijinega kipa širil nebeški vonj. Po češčenju se je 
vrnila v svojo sobo, a je pozneje ponovno odšla v 
kapelo. Takoj, ko se je pokrižala, je zaslišala neopislji
vo lep glas, ki je prihajal iz kipa. Padla je na tla in se 
osredinila na sporočilo, ki ga je pravkar prejemala. 
To je bilo zadnje sporočilo Device Marije. 

Mati Božja je rekla: ”Draga moja hči, dobro po slušaj, 
kar ti imam povedati. O tem boš obvestila svojo pred
stojnico. Kot sem ti rekla, če se ljudje ne pokesajo 
in ne spreobrnejo, bo Bog Oče poslal veliko kazen 
na vse človeštvo. Ta bo hujša od vesoljnega potopa. 
Kaj takega se še nikoli ni zgodilo. Ogenj bo padel z 
neba in uničil velik del človeškega rodu, dobre in hu
dobne. Pri tem ne bo prizaneseno niti duhovnikom, 
niti vernikom. Tisti, ki bodo preživeli, bodo tako obu
pani, da bodo zavidali mrtvim. Edino orožje, ki vam 
bo preostalo, bo rožni venec in znamenje na nebu, ki 
vam ga bo pustil moj Sin. Molite rožni venec vsak dan. 
Molitvi rožnega venca dodajte še molitev za papeža, 
škofe in duhovnike. Satanovo delovanje bo prodrlo 
celo v Cerkev na način, da bodo kardinali naspro
tovali kardinalom in škofje škofom. Duhovniki, ki 
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me častijo, bodo naleteli na grajo in nasprotovanje 
svojih sobratov ... cerkve in oltarji bodo opustoše

ni. Cerkev bo 
polna tistih, 
ki sprejemajo 
kompromise, 
medtem pa bo 
hudobni duh 
prisilil mno
ge duhovnike 
in posvečene 
duše, da za
pustijo Božjo 
službo. Hudi 
duh bo pose

bno neizprosen do oseb, posvečenih Bogu. Misel na 
izgubo tako velikega števila duš je vzrok moje žalosti. 
Če grehi postanejo številnejši in težji, zanje ne bo več 
odpuščanja. Veliko molite rožni venec, samo jaz vas 
lahko rešim iz težav, ki se vam bližajo. Tisti, ki se 
zatekajo k meni, bodo rešeni.

Opogumi se in se pogovori s svojo predstojnico. 
Ona bo vedela, kako spodbuditi vsako izmed vas k 
molitvi in opravljanju del zadoščevanja.”

MARIJIN KIP PRVIČ JOKA

Bilo je 4. januarja 1975. Angel je rekel sestri Agnes: 
”Ne bodi presenečena, ko vidiš, da blažena Devica 
joka. Ona joka, ker želi, da bi se spreobrnilo kar največ 

Zadnje Marijino sporočilo govori  
o napadu satana na duhovnike
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ljudi. Želi, da se duše po njenem zavzemanju posveti
jo Jezusu in Bogu Očetu ... Blažena Devica se veseli 
posvetitve Japonske njenemu brezmadežnemu Srcu, 

ker ljubi ta narod. Je 
pa tudi žalostna, ko vi
di, da se ta pobožnost 
ne jemlje resno ... 
Blažena Devica vas 
vse čaka z razširjeni
mi rokami, iz katerih 
se razlivajo milo sti. 
Širi pobožnost do 
Device Marije, ona se 
veseli izpovedovanja 
vere laikov, ki so se 
danes po njenem za 
vzemanju posvetili v 

duhu vaše skupnosti. Ne smete omalovaževati tako 
posvečenih laikov. 

Ti, ki si verjela, ko si videla Marijine solze  ko ti bo 
tvoja predstojnica dovolila, se obrni k največjemu šte
vilu ljudi, da bi potolažila Jezusovo in Marijino Srce. 
Pogumno širi to pobožnost v njuno še večjo čast.”

1. MAJ 1976
(praznik svetega Jožefa Delavca)

Angel varuh je po obhajilu rekel sestri Agnes: 
“Veliko ljudi v tem svetu žali Gospoda. Mati Božja 
čaka duše, ki ga bodo potolažile. Ostanite v uboštvu. 

Marija toči solze v Akiti


