To nie wizerunek ani posąg wykonany z materii
ziemskiej jako takiej mają znaczenie nadprzyrodzone, lecz takie jest znaczenie insygniów Matki
Bożej (berła i kuli ziemskiej). Matka Boża pozwoli
mocy Pana poprzez jego wolę działać z katedry
w Akwizgranie w całej Europie i na całym świecie.
Pan pragnie przez te wizerunki lub posągi
stworzyć nową ewangelizację w rodzinach,
kościołach, w polityce i we wszystkich ludziach.”
Zgodnie z życzeniem Matki Bożej wizerunki
(a później także posągi) są konsekrowane
specjalnym błogosławieństwem. Jak wszystkie
błogosławione przedmioty, te dewocjonalia, a
także nasze różańce i medale, nie są na sprzedaż.
Ufamy jednak, że nasz apostolat będzie nadal
się rozwijać dzięki pomocy Waszych modlitw i
dobrowolne datków.
Prosimy o kontakt:
Maria Kaiserin, Hilfe der Christen e. V.
Rosenweg 1
D-52078 Aachen
info@maria-europa.eu
https://maria-europa.eu/pl
Możliwe wymiary cudownego wizerunku:
• 30 x 40 cm
• 20 x 30 cm
• w wyjątkowych sytuacjach: 13 x 18 cm

Zdrowaś Maryjo Cesarzowa,
Wspomożycielko Chrześcijan,
módl się za poświęconą Ci diecezję,
zwłaszcza za biskupa,
wszystkich księży i osoby
konsekrowane, a zwłaszcza
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o chrześcijańską Europę. Amen.

Obietnica Matki Bożej
dla ochrony rodzin i nowej
chrystianizacji Europy
“Nienawiść szatana do wszystkiego, co
chrześcijańskie, jest szczególnie okrutna w
Europie. Europa wkrótce stanie w obliczu
olbrzymiej próby, ponieważ mój syn jest
codziennie obrażany, tak, o każdej godzinie,
coraz bardziej i bardziej, a kielich ten jest
już pełny! Tylko wasza modlitwa i ofiara mogą
zatrzymac rękę mojego syna.”
“Gdybyście tylko wiedzieli, co znaczy moje
macierzyństwo.” “Tęsknie za tym aby mój posąg
„Cesarzowej Akwizgranu” i „Wspomożycielka
Chrześcijan”, by przychodzić do rodzin
wszędzie, abym mogła być w nich obecna.”
(Uwaga: dopóki biskup Akwizgranu nie wyda
zezwolenia na reprodukcję posągów cudownego
wizerunku, należy najpierw obramować i poświęcić
wizerunki, które zostaną rozdane, aby to szczególne
błogosławieństwo dotarło do rodzin.)

“Moja obecność będzie źródłem ochrony i
pocieszenia, źródłem zaufania i nadziei,
pokoju serca i spokoju w rodzinach,
szczególnie w tym trudnym obecnym czasie
ucisku i walki, abym mogła przynieść obfite
łaski. Nadszedł czas, aby to powiedzieć i się
modlić.”

Głębokie znaczenie tego posągu z cudownymi
mocami można zrozumieć, biorąc pod uwagę
historyczną wartość, jaką posiada starożytna
katedra w Akwizgranie. Ta historia, która łączy
niebo i ziemię, teraz się rozwija. Katedra została
poświęcona Matce Bożej 1200 lat temu, ponieważ
tajemnica Wcielenia Boga zrodziła się w Matce
Bożej: Wcieleniu boskości i Słowa Wiecznego.
To także podstawa boskiego planu, który
w średniowieczu rzucił wielkie światło z
Akwizgranu na Europę i cały świat. W ten sposób
narody europejskie stały się jednym w Chrystusie
i Jego Kościele. To właśnie stanowi europejską
duszę i tożsamość według świętego Jana
Pawła II, ponieważ w Jezusie Chrystusie boskie
królestwo było połączone z ziemskim królestwem
ludzkim, a Bóg chce odnowić to historyczne
obdarzenie łaską.
Pochodzenie cywilizacji chrześcijańskiej w Europie i kluczowa rola Akwizgranu w boskim
planie czczone są przez cześć szat noszonych
przez Matkę Bożą w Wigilię Bożego Narodzenia
oraz powijaki dzieciątka Jezus, które są czczone
w maryjnym sanktuarium Katedry Akwizgranu.
To wielkie przesłanie nadziei dla nowego
chrześcijańskiego Zachodu.
Bóg chce ponownie połączyć niebo i ziemię za
wstawiennictwem swojej ukochanej matki, jako
„Cesarzowej Akwizgranu” i „Wspomożycielki
Chrześcijan” oraz poprzez cześć jej wizerunku i
posągu. „To wywoła nową chrystianizację Europy.

