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1 lutego 2015 roku The Irish Mail 
on Sunday opublikował brzemienny w 
skutkach artykuł pt. „Irlandzki denty-
sta, agentka PR i jej córka powiązani 
z sektą przekazującą Boże przesłania 
(Marii Bożego Miłosierdzia)”.

Troje Irlandczyków związanych ze 
światem biznesu – w tym prominentna 
agentka PR i dentysta milioner, który 
został developerem, są wmieszani w 
religijne przedsięwzięcie przypominają-
ce sektę, które zostało potępione przez 
władze kościelne na całym świecie.

Guru PR Mary Carberry i jej córka 
Sara Carberry, a także Breffni Cully - 
dentysta z Donegal, odmówili przyzna-
nia się do udziału w stronie internetowej 
Marii Bożego Miłosierdzia, która rozpo-
wszechnia proroctwa o czasach osta-
tecznych, w tym o nadchodzącej wojnie 
światowej – rzekomo pochodzących od 
Boga.

Według portalu, Maria Bożego Miło-
sierdzia to anonimowa kobieta publikują-
ca ostrzeżenia dla świata, która została 
wybrana przez Jezusa. Jej zwolennicy 
są zachęcani do zakupu książek i me-
dalików, ponieważ - według jednego z 
jej orędzi - ci którzy posiadają medalik, 
zostaną zbawieni, gdy nadejdzie bliskie 
już Drugie Przyjście Chrystusa.

Dzięki zgrabnej kampanii w mediach 
społecznościowych, Maria Bożego Miło-
sierdzia zdobyła prawie pół miliona zare-
jestrowanych zwolenników, a jej główna 
strona chwali się rocznie aż 1,2 miliar-
dem odwiedzających. Orędzia zostały 
potępione przez Arcybiskupa Dublina 
Diarmuida Martina, który oświadczył, że 
nie są one zatwierdzone przez Kościół ,a 
w niektórych przypadkach są sprzeczne 
z nauką Kościoła. 

Fenomen Marii Miłosierdzia Bożego 
po raz pierwszy ujrzał światło dzienne w 
2010 r., gdy grupa zaczęła utrzymywać, 
że otrzymuje orędzia prosto od Boga. 
Jednak tożsamość ludzi związanych z 
pro jektem Marii pozostawała owiana 
tajemnicą. Podobnie jak nieznana jest 
suma, jaką mogła ona zarobić z datków i 
sprzedaży książek oraz medalików. 

Kobieta nazywająca siebie Marią 
Bożego Miłosierdzia przemówiła tylko 
jeden raz publicznie, udzielając wywiadu 
małej chrześcijańskiej stacji radiowej z 
USA w roku 2011.

Podczas 45-minutowego wywiadu, 
opowiadała o sobie, że była katoliczką, 
która oddaliła się od swej wiary zanim 
nie doznała objawienia. „Moje życie to-
czyło się z dala od kościoła czy chodze-
nia na Mszę. Byłam odnoszącą sukcesy 
kobietą biznesu” – powiedziała.

Kobieta nie ujawniła swojej tożsamo-
ści, ale powiedziała słuchaczom, że jest 
Irlandką i matką czworga dzieci.

Jej tożsamość pozostała tajemnicą 
do czasu, aż grupa katolickich blogerów 
z różnych części świata postawiła sobie 
za zadanie zbadanie tej sprawy. Dotarli 
oni do dokumentu, który łączył renomo-
waną agentkę PR Mary Carberry, znaną 
w kręgach pijarowców jako Mary McGo-
vern – jej córkę Sarę oraz wspólnika biz-
nesowego Breffni Cully’ego – z przed-
sięwzięciem Marii Bożego Miłosierdzia. 
Wszystkie trzy nazwiska pojawiają się 
na irlandzkich dokumentach łączących 
te biznesy, które czerpią zyski ze strony 
sekty ‚Drugiego Przyjścia’ (www.thewar-
ningsecondcoming.com).

Pomimo ujawnienia tych dokumen-
tów, żadna z irlandzkiej trójki nie odpo-
wiedziała na próby kontaktu ze strony 
blogerów i odmówiła skomentowania 
czy też przyznania się do powiązań z 
działalnością Marii Miłosierdzia Bożego. 
Zarówno Sarah Carberry jak i Cully od-
mówili komentarzy przy próbie kontaktu 
osobistego i telefonicznego przez cza-
sopismo MoS (Irish Mail on Sunday) w 
przeciągu dwu tygodni przed ukazaniem 
się czasopisma. Jedynie sama Mary 
Carberry odpowiedziała krótko potwier-
dzając, że pracowała dla Marii Miłosier-

dzia Bożego. Twierdziła, że niesprawie-
dliwie stała się celem ataków blogerów, 
przez pracę jaką wykonywała. 

„Przepraszam, nię będę angażo-
wać się (w dyskusję) z internetowymi 
trolami, którzy próbują zrujnować moje 
życie z powodu pracy, jaką wykonałam 
dla kogoś. To wszystko co mam do po-
wiedzenia” – powiedziała. Pani Carberry 
nie wyjaśniła, o jaką pracę chodzi ani 
kim jest osoba, dla której pracowała. 
Zasygnalizowała jednak, że jest świado-
ma insynuacji o swoim zaangażowaniu 
w sprawę Marii Bożego Miłosierdzia. 
Stwierdziła: „Przepraszam ale nie mam 
sił, aby się tymi pierdołami (w oryginale: 
crap) zajmować. Ale jeśli macie ochotę 
wierzyć w to g***o, to proszę bardzo. 
To się nazywa zbrodnia podburzania do 
nienawiści, trolle internetowe opowia-
dają bzdury, nie będę się w to mieszać 
bo jeśli tak zrobię to tylko przysporzę im 
wiarygodności” – powiedziała.

Dziennikarz Irish Mail on Sunday na-
grał wymianę zdań i dostarczył ich kopię 
renomowanemu analitykowi dźwięku 
Edwardowi J. Primeau z Primeau Foren-
sics w USA. Jest to renomowany ekspert 
sądowy z ponad 30-letnim stażem. Pod-
dał on analizie i identyfikacji dźwiękowej 
wywiad dla amerykańskiej stacji radio-
wej oraz nagranie pani Carberry. Na co

Irlandzka prasa na tropie 
Marii Miłosierdzia Bożego...
...Maria Carberry wykupuje 

wszystkie gazety!
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dzień prowadzi swoją działalność na 
AudioForensicexpert.com. Przez czte-
ry dni badał nagrania. Po krytycznych 
testach odsłuchania zbadano próbki 
głosowe używając pomiarów elektro-
nicznych i wizualnej analizy fal dźwięko-
wych, a także analizy na spektogramie. 

Pan Primeau stwierdził, że akcent, 
przerwy między słowami i wymowa są 
identyczne. Następnie użył programu 
do biometrycznego rozpoznawania gło-
su jako drugorzędnego narzędzia iden-
tyfikacyjnego. Test wypadł pozytywnie. 
Jego wniosek brzmi: „nieznany głos 
pasuje do tego znanego z ponad 90% 
naukową pewnością. Biorąc pod uwa-
gę fakt, że oba nagrania dzieli ponad 

trzy lata – i to, że zostały wykonane w 
różnych formatach i okolicznościach – 
rezultat wykazuje największą możliwą 
zbieżność” – twierdzi ekspert. 

Powiadomiliśmy panią Carberry o 
rezultatach i poprosiliśmy o wyjaśnienie 
jej związku z Marią Bożego Miłosierdzia 
oraz z panem Cully. Odmówiła komenta-
rza. Zapytaliśmy, czy częścią pracy, jaką 
wykonywała, było też występowanie w 
jej imieniu, jako jej przedstawicielka, w 
amerykańskim radiu, ale nie otrzymali-
śmy odpowiedzi także na to pytanie.

Blogerzy opu blikowali w międzycza-
sie książkę internetową, w której ujawnili 
szczegóły swoich odkryć. Wśród nich są 
dane dotyczące firm, które łączą Sarę 
Carberry z Marią Bożego Miłosierdzia 
oraz z emerytowanym dentystą milio-
nerem, panem Cully (na zdjęciu). Jed-
na firma, Trumpet Publishing, jest wła-
ścicielem Coma Books, która wydaje i 
sprzedaje książki Marii. Trumpet została 
założona przez panią Carberry i pana 
Cully w 2012 r. Zrezygnowała ona jed-
nak ze swojej funkcji a udziały oddała 
niemieckiemu obywatelowi związanemu 
z projektem MBM.

Druga firma została wtedy założona 
przez Niemca i pana Cully, który nazy-
wa siebie Joseph Gabriel, występując 
publicznie podczas spotkań związanych 
z MBM. Firmę tę, o nazwie Merdel Ltd, 
założono w celu „produkcji i sprzedaży 
religijnych medalików.” Świadkiem, który 
był obecnym przy podpisywaniu doku-
mentów powstającej firmy Merdel Ltd 
była Mary Carberry pod swoim panień-
skim nazwiskiem – McGovern, i podpi-
sująca się swoim adresem zamieszka-
nia – Malahide w północnym Dublinie.

Nie ujawniono żadnych sprawozdań 
finansowych z działalności Mer del, wy-
gląda więc, że firma została zam knięta, 
jeszcze zanim zaczęła działalność. Za-
miast tego, utworzono firmę Unico Ltd w 
Anglii, która sprzedaje medaliki – jak po-
daje strona internetowa wizjonerki. Ani 

pan Cully, ani pani Carberry nie należą 
do kierownictwa firmy.

Wielu biskupów na całym świecie 
potępiło orędzia, a Archidiecezja Dubli-
na opublikowała wyjaśnienie w kwietniu 
2014 r. o tym, że MBM nie posiada żad-
nej zgody kościelnej na swą działalność, 
Liczba rozpowszechnionych rzekomych 
orędzi od Boga przekroczyła wówczas 
liczbę 300. Arcybiskup Dublina, Diarmu-
id Martin, ostro potępił sektę:

„Archidiecezja Dublina otrzymywała 
prośby o wyjaśnienie dotyczące auten-
tyczności rzekomych wizji i orędzi otrzy-
mywanych przez osobę, która nazywa 
siebie ‚Marią Bożego Miłosierdzia’ i która 
może zamieszkiwać w Archidiecezji Du-
blina. Arcybiskup Diarmuid Martin pra-
gnie oświadczyć, że te orędzia i rzekome 
wizje nie posiadają aprobaty kościelnej i 
wiele z ich treści stoi w sprzeczności z 
teologią katolicką. Te orędzia nie powin-
ny być promowane lub wykorzystywane 
w obrębie katolickich stowarzyszeń ko-
ścielnych.”

Grupa Marii Bożego Miłosierdzia wy-
łoniła się w 2010, gdy utworzono stronę 
internetową thewarningsecondcoming.
com – bez ujawnienia jej właścicieli, 
która zaczęła publikować orędzia, rze-
komo prosto od Boga. Według tej strony, 
orędzia – które obejmują szeroką gamę 
przepowiedni i ostrzeżeń o bliskim Dru-
gim Przyjściu Chrystusa – otrzymuje 
Maria Bożego Miłosierdzia, anonimowa 
kobieta wybrana przez Jezusa. Dzię-
ki profesjonalnej kampanii w mediach 
społe cznościowych podjętej na całym 
świe cie, MBM zyskała prawie pół miliona 
zarejestrowanych użytkowników, a głów-
na strona chwali się ponad 1,2 miliardem 
odwiedzających stronę rocznie. Czyni to 
stronę 10 razy bardziej popularną od 
oficjalnych irlandzkich stron katolickich, 
takich jak choćby strona Konferencji Epi-
skopatu Irlandii.

Istnieje blisko 400 fejsbukowych 
grup poświęconych tej sekcie, wiele z 
nich to grupy zamknięte: członkowie 
muszą uzyskać zgodę na przyłączenie 
się. Jedna z takich grup – Maria Divine 
Mercy – Crusade of Prayers and Messa-
ges of the Warning – jest administrowa-
na przez obywatela USA i ma członków 
z Dubaju, Kanady, Kenii, Erytrei, Filipin 
i Indii a także z innych krajów. Zwolen-
nicy są zachęcani do zakupu kompletu 
książek i medalików zbawienia ze strony 
Marii Bożego Miłosierdzia. Cena meda-
lika: 1 euro. W jednej z wizji Bóg miał 
powiedzieć, że każdy kto posiada meda-
lik zostanie zbawiony podczas bliskiego 
Drugiego Przyjścia. 

Porównanie głosów 
na spektogramie. Gazeta 
The Irish Mail on Sunday 
zleciła ekspertyzę przy 
użyciu najbardziej za
awansowanej technolo
gii, jaka jest dostępna, aby 
sprawdzić, czy agentka 
PR Mary Carber ry jest 
tą samą osobą, co anoni
mowa kobieta, któ ra jako 
Maria Bożego Miłosier
dzia udzieliła wywiadu 
w 2011 chrześcijańskiej 
radiostacji WTMR 800 
AM z Philadelfii (USA).

Breffni Cully – emerytowany denty
sta – był dyrektoremzałożycielem dwu 
firm związanych z MBM, dając im swój 
adress w Derry. Obecnie mieszka on na 
rolniczym terenie Fahan na brzegach 
Lough Swilly. Wśród zdjęć domu, który 
wystawiony został na sprzedaż, widnieje 
jedno z widoczną ‚Pieczęcią Boga Żywe
go’ w sypialni.

Posługiwał się imieniem Joseph Ga-
briel – swoim drugim i trzecim imieniem 
– podczas seminariów MBM w Chicago 
(2013). The Irish Mail on Sunday po
twierdził, że to właśnie Cully używał ad
resu mejlowego należącego do Josepha 
Gabriela, dokonując rezerwacji pokoju 
we Francji (2014).
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Drugi artykuł ukazał się w ir-
landzkiej prasie już po tygodniu 
i sprowokowała go sama Mary 
Carberry zaskakującą reakcją...

«Dajcie mi 
wszystkie gazety!» 
– mówi Maria Bo-
żego Miłosierdzia, 

Mary Carberry 
czy też Mary 
McGovern?

Michael O’Farrell 
8 luty 2015
Guru PR powiązana z grupą o cha-

rakterze sekciarskim próbowała ocen-
zurować rewelacje o jej uczestnictwie w 
sekcie przez zakup wszystkich egzem-
plarzy gazety The Irish Mail on Sunday 
(MoS) w paru miastach hrabstwa Dublin  
w ostatnim tygodniu. Mary Carberry była 
jedną z trzech osób, jakie w swojej ana-
lizie i artykule MoS powiązało z organi-
zacją Marii Bożego Miłosierdzia – sektą 
zarabiającą przez rozpowszechnianie 
apokaliptycznych proroctw, rzekomo po-
chodzących od Boga.

Tydzień temu, MoS udowodniło przy 
pomocy eksperta sądowego, że głos 
na leżący do kobiety nazywającej siebie 
Marią Bożego Miłosierdzia, który został 
nagrany podczas wywiadu z chrześci-

jańską stacją radiową w 2011, odpowia-
da głosowi Mary Carberry – agentki PR.

Inni badacze zdołali powiązać osobę 
MBM przez firmy zajmujące się sprzeda-
żą książek i medalików, w tym córkę pani 
Carberry – Sarę oraz emerytowanego 
dentystę-milionera Breffni Cully’ego, 
który nazywa siebie Joseph Gabriel na 
seminariach MBM. Jej zwolennicy są za-
chęcani do zakupu książek i medalików, 
a jedno z orędzi mówi, że ci, którzy mają 
medaliki zbawienia zostaną ocaleni. Po 
publikacji artykułu w ostatnim tygodniu, 
the MoS dowiedziało się, że jakaś ko-
bieta wykupiła setki egzemplarzy gazety 
wkrótce po otwarciu sklepów.

Dziennikarz the MoS odwiedził więc 
ponad dziesięć kiosków, stacji benzyno-
wych i sklepów w okolicach Clare Hall, 
Pirtmarnock i Malahide. We wszystkich 
potwierdzono, że pewna kobieta zaku-
piła wszystkie dostępne egzemplarze 
gazety wczesnym rankiem w niedzielę. 
Obsługa w wielu z tych punktów ziden-
tyfikowała panią Carberry – mieszkankę 
Malahide - jako kobietę, która dokona-

ła zakupu. Ogólnie w północnej części 
hrabstwa Dublin wykupiła ona kilkaset 
egzemplarzy gazety, od ośmiu kopii w 
małym wiejskim sklepiku do ponad 130 
egz. w większych sklepach. W jednym z 
nich prosiła bezskutecznie o upust.

„Zdecydowanie poznałbym ją, gdy-
bym ją zobaczył ponownie. Kupiła 50 
egzemplarzy” – powiedział jeden ze 
sprze dających. „Mówiła, że chodzi o in-
ternetowego trolla. Brzmiało to tak, jakby 
to była bardzo poważna sprawa. Była 
zdecydowana kupić wszystkie gazety.”

Inni sprzedający opowiadali o prze-
różnych powodach podanych przez pa-
nią Carberry: że chciała skorzystać z 
promocji w gazecie oraz że była związa-
na z działalnością charytatywną, o jakiej 
pisała gazeta. „Powiedziała, że w gaze-
cie było coś o bardzo trudnej sytuacji i 
powiedziała, że jechała z Tesco w Clare 
Hall do Portmarnock” – opowiadał jeden 
z pracowników sklepu.

„Wynieśliśmy jej gazety do samocho-
du, cały bagażnik był już zajęty, a na tyl-
nym siedzeniu stos aż po dach.” „Jestem 

Mary Carberry, 
bardziej znana pod 
panieńskim nazwiskiem Mary McGo-
vern, 59letnia matka czwórki dzieci, 
jest postacią szczególną na Dubliń
skiej scenie PR od wielu dekad. Jest 
znana w kręgach zarówno bizneso
wych jak i politycznych (na zdjęciu z 
córką Sarą podczas galii Lidla z okazji 
Bożego Narodzenia 2014).

Pracowała jako artystka komercyj
na w latach 1970 zanim, po 7 latach, 
zaczęła pracować w prominentnej fir
mie PR Wilson Hartnell. Wyszła za 
mąż za pracownika eSB Johna Carbe
ry w 1979, a w 1988 utworzyła firmę 
McGovern PR. Sprzedała firmę agen
cji z UK w 1996, choć dalej kierowała 
biznesem przez parę następnych lat.

Dom rodzinny z widokiem na 
brzeg w Malahide zakupiła w 1990 
wraz z mężem, później nabyli jeszcze 
luksusowy hiszpański apartment wart 
177 tys. euro w White Pearl Beach 
koło Elvirii. 

Dokumenty do
stępne publicznie 

wy ka zują, że Mary McGovern po
padła w problemy finansowe około 
r. 2010 (wtedy zaczęły się ukazywać 
pierwsze orędzia).  W sierpniu dosta
ła tymczasowe zabezpieczenie przed 
wierzycielami, jako część wynegocjo
wanego układu o upadłości.

Po utworzeniu paru firm turystycz
nych i agencji nieruchomości, Mary, 
nieraz z pomocą córki Sary, otwierała 
od roku 2005 serię krótko działają
cych agencji związanych z dziedziną 
PR.

Sarah (30 l., matka jednego 
dziecka) miała kiedyś kontrakt jako 
irlan dzka firma PR reprezentującą 
międzynaro dową agencję modelek. 
Rozpoczęła własną działalność w 
2009 zakładając firmę wypożyczają
cą ubrania Carberry Dresshire Ltd i 
http://www.secretchic.ei. Wraz z matką 
prowadzi firmę Future Media Commu-
nicatinos Ltd, którą założono w 2011.

Rodzina z dziesiątkami lat doświadczenia w dziedzinie Public Relations
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na 100% pewien, że to była ona. Płaciła 
kartą kredytową.”

Inny kasjer powiedział: „Zakupiła 
około 25 egz. Weszła i powiedziała, że 
kupiła wszystkie gazety od Clare Hall aż 
do Malahide w każdym sklepie, a później 
miała jechać do Swords.” Jeden z mniej-
szych sklepów, usłyszawszy o dziwnych 
zakupach wcześniej schował wszystkie 
egzemplarze pod ladą dla stałych klien-
tów. „Pewien człowiek przychodzi tutaj i 
zawsze kupuje the Mail, ale u nas gaze-
ty skończyły się, więc poszedł do innych 
sklepów, ale wrócił do nas, aby nam 
powiedzieć, że wszystkie egzemplarze 
były wysprzedane” – powiedział jeden z 
właścicieli sklepów.

Aby zapewnić stałym czytelnikom 
dostęp do gazety, the MoS wysłało do-
datkowe egzemplarze do kio s karzy w 
poniedziałek, aby mogli je udostępnić 
chętnym następnego dnia. I choć miesz-
kańcy w północnej części Dublina mogli 
mieć problem z przeczytaniem tekstu o 
MBM, to wydanie z artykułem o niej do-
czekało się emisji radiowej na cały kraj 
przez trzy następne dni w programie Joe 
Duffy’s Liveline.

Do programu the RTÉ Radio 1 za-
dzwoniło kilku zwolenników MBM oraz 
jeden rozczarowany i już były zwolennik, 
podczas gdy Duffy parokrotnie próbował 
ustalić tożsamość kobiety z Dublinu cho-
wającej się za nazwą MBM. Pomimo po-
nawianych zaproszeń skierowanych do 
Marii Bożego Miłosierdzia, program nie 
doczekał się jej udziału. Nazwisko Mary 
Carberry padło raz – ale tylko w związ-
ku z kontrowersyjnym wizjonerem Joe 
Colemanem, i tylko pod jej panieńskim 
nazwiskiem – Mary McGovern. Jeden 
z rozczarowanych byłych zwolenników, 
który dodzwonił się do programu, po-

wiedział, że stracił wiarę w MBM, gdy jej 
przepowiednie o Drugim Przyjściu Chry-
stusa – początkowo zapowiedzianym na 
2011 – nie spełniły się.

„Napisałem do niej maila” – powie-
dział. „Odpisała, że Nasz Pan nie wy-
mienił żadnej konkretnej daty… Straci-
łem wszelkie złudzenia.” 

Kilku innych słuchaczy wspomniało o 
swojej pasji i wierze w MBM. „Kocham 
te orędzia od Jezusa” – powiedział je-
den ze zwolenników, który czuł się jed-
nak zakłopotany ostrzeżeniami ze strony 
władz kościelnych takich jak Arcybiskup 
Diarmuid Martin.

Pani Carberry i jej córka Sara nie 

od powiedziały na listy osobiście dostar-
czone im zarówno na domowe, jak i 
firmowe adresy ani w tym, ani w po-
przednim tygodniu. Ale przy spotkaniu 
osobistym z dziennikarzem the MoS, 
pani Carberry powiedziała krótko, że 
nie sprawiedliwie stała się obiektem ata-
ków ze strony blogerów. 

„Przepraszam. Nie będę wchodzić 
w spór z trollami internetowymi, którzy 
próbują zrujnować moje życie z powo-
du pracy, jaką wykonałam dla kogoś. 
To wszystko co mam do powiedzenia” 
– stwierdziła.

Wykorzystano informacje z: 
https://ostrzezenieprzedmbm.wordpress.com

Sklep numer 1: Godz. 8.48 Kamera monitornigowa nagrywa Mary Carberry ku
pującą wszystkie egzemplarze MoS w północnej części Dublina. Świadkowie twier
dzą, że widzieli zapełniony gazetami bagażnik i tylne siedzenie pasażera. 

Sklep numer 2: Godz. 9.16, 28 min. później, Mary Carberry wchodzi do sklepu 
samoobsługowego parę mil dalej. Podchodzi do kasy i prosi o wszystkie egz. MoS. 
Godz. 9.21 Po zapłaceniu i uformowaniu stert gazet, kamery monitoringowe filmują 
Mary Carberry podczas gdy ona w kilku ratach zanosi gazety do samochodu.

Mary Carbery wykupuje egzemplarze gazety the Irish Mail on Sunday i na kilka 
razy zanosi je do samochodu. Godz. 9.22. Pierwszy plik; godz. 9.23. Powrót po 
większą ilość; godz. 9.24: pełne ręce gazet; godz. 9.24: kolejna porcja; godz. 9.25: 
Mary Carberry niesie ostatni stos gazet do samochodu 

Sklep numer 3: godz. 9.30: w krótkim czasie dociera do następnego sklepu. 
Znowu podchodzi do kasy i płaci kartą kredytową. A następnie wynosi wszystkie 
kopie the MoS, kamery monitornigowe nagrywają to.


