
Informacje na Temat Objawien w El Escorial Prado Nuevo

Ja jestem Virgen Dolorosa
(Dziewica Bolesna)

Ja Chciałabym aby w tym miejscu wybudowano Kapliczkę Ku czci mojego imienia.

Niech z całego świata przyjeżdżają tutaj, aby nad męką mojego Syna, która jest
całkowicie zapomniana, się zastanawiali.

Jeśli zrobią to co Ja mowię, nastąpią uzdrowiena.
Ta Woda uzdrawia ( 14. czerwiec 1981) 

Z tymi Słowami Dziewicy Maryi do Luz Amparo Cuevas, rozpoczeły się Objawienia 
w El Escorial. Wcześniej otrzymywała inne Orędzia z nieba.

Prorokini urodziła się w El Pesebre (Peñascosa, Albacete). Jest mężatką, Matką 
siedmiorga dzieci (jedno zmarło). Ot 14. Czerwca 1981, ot pierwszego Objawienia 
Maryi, ma ciągle w pierwsze soboty miesiąca Objawienia i otrzymuje Orędzia od 
Pana i Najświętszej Dziewicy ( do Maja 2002). Ta matczyna wytrwałość Maryi jest 
dowodem jej miłości do nas, bo wciąż potrzebujemy jej ostrzeżenia i porady. Gdy  
Orędzia skończyły się, Matka Boska powiedziała że w Pierwsze Soboty miesiąca 
przyjdzie z specjalnymi błogosławieństwami:  Również ma nadzieję, że jej prośby w 
'Prado Nuevo' zostaną zrealizowane, i tak długo będzie sie Objawiała dopóki 
wszystko się spełni, o co ona poprosiła. (Zobacz Orędzie z 06.08.1988)

Orędzia

Orędzia zapraszają do modlitwy i ofiary, do przyjęcia sakramentów pokuty i 
Eucharystii, Boga i bliźniego tak jak i Papieża kochać, do wykonania pokory, do 
przestrzegania potrzebujących. Robią dla ludzkości bolesne proroctwa jeśli się nie 
zmienią z ogłoszeniem ostatecznego triumfu Serca Jezusa i Maryi jednocześnie 
przekazują nadzieję.

Najświętsza Dziewica ocenia święty różaniec bardzo wysoko.
,,Jest to moja ulubiona modlitwa“ powiedziała w Oredziu (15.08.1988)

,,Moja córko, Różaniec święty, modląc się pobożnie, ma dużo mocy.“

Proszę was o niewiele

Macie Modlić się , bo waszą modlitwą i pokutą, nam, Mójemu Synu i mi pomagaćie
uratować wiele dusz.

(Najświętsza Dziewica, 05.01.85)



,,Największym darem, jaki możecie zaoferować mójemu Synu, jest pójśćie do
sakramentu Eucharystii i sakramentu spowiedzi”

( Najświętsza Dziewica 05.01.1985)

,,Bardzo kochajcie Kościół, kochajcie Ojca Świętego.” (07.11.1998)

,,Brońcie moje Dzieło, I czyńcie nadal dzieła miłości i miłosierdzia.”

(Pan Jezus , 02.10.1993)

,,Kochajcie bezradnych”

(Najświętsza Dziewica 04.05.1996)

Uciekajcie w moje Niepokalane Serce!

Na koniec zatriumfuje!

(Najświętsza Dziewica 02.08.1986)

Obietnice:

,,Obiecam wszystkim tym, którzy codziennie odwiedzają Przenajświętsze, i w
pierwsze soboty miesiąca pójdą do spowiedzi i Przyjmą Komunię i modlić się
będą codziennie z Różanca Świętego, moje dzieci, wam Obiecam że będę was

chronić przed ogniem piekielnym.”

A teraz, moje dzieci, teraz ja obiecuję was coś innego jeszcze:

,,Wszyscy ci, którzy to wszystko przestrzegną, również przejdą przez czyściec ale nie
przejdą kar czyśćca, będą je tylko widzieć, z których się uwolniło poprzez
spełnienia tych rzeczy, i w ten sposób bez poniesienia takich kar, wejdą do

Mieszkania  niebiańskiego.”

( Najświętsza Dziewica 03.12.1983)

“Wszyscy, którzy odwiedzają to miejsce, otrzymają szczególne łaski i wielu będzie
miało to szczególną pieczęć uszczelnione pieczęcią wybranych”

( Najświętsza Dziewica 02.04.1988)



“Obiecuję wszystkim, którzy odwiedzili to miejsce, w momencie ich agonii, Pokazać
się im ze wszystkimi aniołowami niebios, święntymi i błogosławienymi”

(Pan Jezus 01.07.1989 i 05.10.1991)

“Wszystkim tym, którzy pomagają mojemu Dziełu, dam nagrodę, a ta nagroda będzie
karta wstępu, aby wejść do nieba”

(Pan Jezus 05.10.1991)

“Obiecuje każdemu, który w pierwsze soboty miesiąca przyjdzie do tego miejsca
(Prado Nuevo), i pójdzie do sakramentu pokuty i Eucharystii, że dam mu szczególne
łaski aby   mógł   chodzić po ziemi. I zapewniam mu życie wieczne, bo zachowam go w

świetle i nie zostanie utracony.

(07.03.1998)
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