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Orędzia zapowiadające Ostrzeżenie
Przekazane Marii Bożego Miłosierdzia

ZBIÓR MODLITW KRUCJATY ORAZ LITANII
JEZUSA DLA LUDZKOŚCI
PRZEKAZANYCH W ORĘDZIACH „OSTRZEŻENIE” MARII BOŻEGO
MIŁOSIERDZIA

Wprowadzenie do Orędzi Ostrzeżenia:
Proroctwa Ostrzeżenia odebrane zostały przez wizjonerkę z Irlandii, mężatkę, matkę młodej
rodziny która chce być zwana Marią Bożego Miłosierdzia i twierdzi, że otrzymuje je w serii
Bożego Przekazu od 9 listopada 2010, do chwili obecnej. Globalne zmiany klimatu,
przewroty polityczne, Nowy Porządek Świata i ujawnienie się antychrysta, to tylko niektóre z
tematów stanowiących treść tych orędzi.
Orędzia wzmacniające nauki Kościoła katolickiego w zakresie wiary i moralności
przekazywane są ludzkości przez Jezusa Chrystusa w celu ponownego ewangelizowania
świata tak, aby dusze mogły zostać uratowane zanim nastąpi dzień ich sądu oraz dla
przygotowania ludzkości na Powtórne Przyjście Jezusa Chrystusa.
Wizjonerka zdaje sobie sprawę, że ci, którzy twierdzą, że otrzymują wiadomości o boskiej
naturze, muszą być traktowani z dużą ostrożnością. Akceptuje zatem w pełni, że wiadomości
muszą być zbadane przez wykwalifikowanych teologów. Są one udostępnione dla Kościoła
katolickiego do pełnego zbadania.
Ostrzeżenie
Najbardziej pilna wiadomość odnosi się do mistycznego wydarzenia, które wkrótce
odbędzie się na świecie. Wydarzenie opisane przez Jezusa Chrystusa jako Ostrzeżenie i
Oświetlenie Sumienia, dane będzie światu jako Największy Akt Bożego Miłosierdzia.
Ostrzeżenie, cudowny Dar osobistego spotkania każdej duszy z Bogiem, poprzedzi i
pomoże przygotować ludzi na Powrót Jezusa Chrystusa. Wydarzenie to będzie
doświadczane przez każdego człowieka na świecie, także dzieci w odpowiednim wieku.
Będzie to tak silne przeżycie, że nikt nie będzie mógł go zignorować. Wszyscy, nawet ateiści,
przekonają się, że Bóg istnieje. Każdemu objawią się jego grzechy tak, jak pojawiają się one
w oczach Boga. Dar ten będzie zachęcać ludzi do ponownej oceny swojego życia i

poproszenia Boga o przebaczenie. W tych burzliwych latach będzie również inspirować wiele
nawróceń, zanim Jezus Chrystus powróci jako Sprawiedliwy Sędzia.
Wizjonerka mówi, że wiadomości te zostały jej ujawnione jako Księga Prawdy – ostatnia
seria Bożych orędzi przekazywanych do świata przed Powtórnym Przyjściem i zostały
przepowiedziane. Są boskiego pochodzenia i są dawane z czystej Miłości Boga do wszystkich
Jego dzieci.
Aktualnie Maria otrzymuje duchowe przewodnictwo poprzez różne kanały wewnątrz
Kościoła.

Ze względu na uchylenie kanonu 1399 i 2318 dawnego Kodeksu Prawa Kanonicznego przez
Papieża Pawła VI w roku 1966 (AAS 58/16) nie ma już zakazu publikowania nowych
objawień, wizji, proroctw, cudów itp. Nie obowiązuje już odtąd zakaz ich rozpowszechniania
bez imprimatur Kościoła.

(77) – Za Wielką Brytanię
Poniedziałek, 17.09.2012, 21.15
„O Najwyższy Niebieski Ojcze, Boże, Stwórco człowieka, proszę wysłuchaj mojej modlitwy.
Błagam Cię, uratuj Wielką Brytanię ze szponów zła i dyktatury.
Proszę, abyś Ty zjednoczył nas wszystkich, ze wszystkich religii, wyznań i kolorów, jako jedną
rodzinę w Twoich Oczach.
Daj nam siłę zjednoczenia wbrew wszelkim prawom wprowadzonym dla zakazania Twoich Nauk.
Daj nam siłę i odwagę, aby Cię nigdy nie opuścić i pomóc ocalić wszystkie Twoje dzieci poprzez
nasze modlitwy.
Spowoduj jedność wszystkich moich braci i sióstr dla oddania hołdu Twojej obietnicy przyniesienia
nam wiecznego życia i wejścia do Twojego Raju. Amen.”

_______________________________________________________________

(76) – Modlitwa ateisty
Poniedziałek, 10.09.2012, 18.00
„Jezu, pomóż mi przyjąć Miłość Boga, kiedy jest mi okazywana.
Otwórz moje oczy, mój umysł, moje serce i moją duszę, tak żebym mógł być zbawiony.
Pomóż mi uwierzyć, wypełniając moje serce Twoją Miłością.
Następnie trzymaj mnie i ocal mnie od udręki wątpliwości. Amen.”

_______________________________________________________________

(75) – Przekazuję mój ból Tobie, drogi Jezu
Wtorek, 04.09.2012, 23.05
„Jezu, przekazuję mój ból i cierpienie do tego, którego Ty doznałeś podczas Twojej Agonii na
Golgocie. Każdą zniewagę, którą znoszę, ofiaruję Tobie.
Każdą obrazę i słowny atak, którego doznaję, ofiaruję na cześć Twojego Cierniowego
Ukoronowania. Każdą nieuczciwą krytykę wobec mnie, ofiaruję na cześć Twojego upokorzenia
przed Piłatem.
Każdą fizyczną mękę, którą znoszę z rąk innych, ofiaruję na cześć Twojego Biczowania u Słupa.
Każdą zniewagę, którą znoszę, ofiaruję na cześć strasznych fizycznych tortur, które Ty wycierpiałeś
podczas Ukoronowania Cierniem, gdy rozdarte zostało Twoje Oko.
Za każdym razem, gdy naśladuję Ciebie, szerzę Twoje Nauki i gdy jestem wyszydzany w Twoje Imię,
pozwól mi pomóc Tobie w drodze na Kalwarię. Pomóż mi pozbyć się pychy i nie obawiać się nigdy
przyznać, że kocham Cię, drogi Jezu.
Następnie, gdy wszystko wydaje się beznadziejne w moim życiu, drogi Jezu, pomóż mi być
odważnym, pamiętając jak Ty chętnie zaakceptowałeś Twoje Ukrzyżowanie, w taki okrutny i
nikczemny sposób. Pomóż mi powstać i być zaliczony jako prawdziwy Chrześcijanin, prawdziwy
żołnierz w Twojej armii, pokorny i skruszony w moim sercu, na pamiątkę Ofiary, którą uczyniłeś dla
mnie.
Trzymaj moją rękę drogi Jezu i pokaż mi, jak moje własne cierpienie może zainspirować innych do
przyłączenia się do Twojej armii podobnie myślących dusz, które cię kochają. Pomóż mi
zaakceptować cierpienie i ofiarować je Tobie, jako dar dla ocalenia dusz w ostatniej walce
przeciwko tyranii złego. Amen.”
_______________________________________________________________

(74) – O Dar Rozeznania
Środa, 22.08.2012, 21.18
„O, Matko Boża, pomóż mi przygotować moją duszę
na Dar Ducha Świętego.
Weź mnie jak dziecko za rękę i prowadź mnie na drodze
Ku Darowi Rozeznania przez moc Ducha Świętego.
Otwórz moje serce i naucz mnie poddania się
ciałem, umysłem i duszą.
Uwolnij mnie od grzechu pychy i módl się, abym uzyskał przebaczenie
za wszystkie przeszłe grzechy, aby moja dusza została oczyszczona, a ja uzdrowiony,
tak abym mógł otrzymać Dar Ducha Świętego.
Dziękuję Ci Matko Zbawienia za Twoje wstawiennictwo i oczekuję
z miłością w moim sercu na ten Dar, którego pragnę z radością. Amen.”

_______________________________________________________________

(73) – Za Młode dusze, Młode Dzieci
Czwartek, 16.08.2012, 03.15
„O Jezu, pomóż mi uratować dusze młodych ludzi na całym świecie.
Dzięki Twojej łasce, pomóż im zobaczyć Prawdę Twojego Istnienia.
Przyprowadź ich do Twojego Najświętszego Serca i otwórz ich oczy na Twoją Miłość i Miłosierdzie.
Ocal ich od ognia Piekła także poprzez moje modlitwy i zmiłuj się nad ich duszami. Amen.”
_______________________________________________________________

(72) – Modlitwa Ucznia
Wtorek, 07.08.2012, 15.50
„Drogi Jezu, jestem gotowy do szerzenia Twojego Świętego Słowa.
Daj mi odwagę, siłę i wiedzę dla przekazywania
Prawdy, tak aby jak najwięcej dusz mogło zostać przyprowadzonych do Ciebie.
Zabierz mnie do Twojego Najświętszego Serca i okryj mnie Twoją Drogocenną Krwią,
tak abym został wypełniony łaskami, by rozprzestrzeniać nawrócenie dla Zbawienia wszystkich
Bożych dzieci, w każdej części świata, bez względu na to, jakie jest ich wyznanie.
Zawsze ufam Tobie.
Twój umiłowany uczeń. Amen”
_______________________________________________________________

(71) – Modlitwa dla ocalenia nas od prześladowań
Wtorek, 31.07.2012, 20.00
„O Jezu, uratuj Boże dzieci od antychrysta.
Uchroń nas od planów kontroli ziemi.
Ocal nas Panie od prześladowań.
Obroń ciemne dusze od antychrysta, tak aby mogły być odkupione
W Twoich Oczach.
Pomóż nam w naszej słabości.
Umocnij nas w duchu, abyśmy powstali i prowadzili siebie nawzajem, gdy maszerujemy
W Twojej armii do Bram Raju.

Potrzebuję Cię Drogi Jezu.
Kocham Cię Drogi Jezusa.
Wysławiam Twoją Obecność na ziemi.
Wystrzegam się ciemności.
Wielbię Cię i oddaję się w ciele i duszy,

tak abyś mógł mi wyjawić Prawdę Twojej Obecności, tak że
Zawsze, w każdej chwili, ufał będę Twojemu Miłosierdziu.
Amen.”
_______________________________________________________________

(70) – Modlitwa dla Duchowieństwa, aby pozostało silne i wierne Świętemu Bożemu Słowu
Poniedziałek, 30.07.2012, 01.00
„O Drogi Jezu, pomóż Twoim wyświęconym sługom rozpoznać
Rozłam w Twoim Kościele, kiedy się rozwija.
Pomóż Twoim wyświęconym sługom pozostać silnymi i wiernymi Twojemu Świętemu Słowu.
Nigdy nie pozwól ziemskim ambicjom przesłonić ich czystej miłości do Ciebie.
Udziel im łaski, aby pozostali czyści i pokorni przed Tobą i
Czcili Twoją Najświętszą Obecność w Eucharystii.
Pomóż i prowadź te wszystkie wyświęcone sługi, które mogą być oziębłe
w ich miłości do Ciebie i rozpal ponownie ogień Ducha Świętego w ich duszach.
Pomóż im rozpoznać pokusy umieszczone przed nimi, aby ich rozproszyć.
Otwórz ich oczy, aby mogli zobaczyć Prawdę w każdej chwili.
Pobłogosław ich Drogi Jezu w tym czasie i okryj ich Twoją
Najdroższą Krwią, aby zabezpieczyć ich od krzywdy.
Daj im siłę oparcia się pokusom szatana, gdyby mieli zostać rozproszeni urokiem odrzucenia
istnienia grzechu.
Amen.”
_______________________________________________________________

(69) – Modlitwa do Boga Ojca, aby przyjąć Jego Boską Wolę
Czwartek 26.07.2012, 23.55
„Boże, Wszechmogący Ojcze, przyjmuję Twoją Boską Wolę.
Pomóż zaakceptować ją Twoim dzieciom.
Powstrzymaj szatana od odmawiania prawa Twoich dzieci do dziedzictwa ich Ojca.
Nie pozwól nam nigdy poddać się w walce o nasze dziedzictwo w Raju.
Usłysz nasze błagania o wygnanie szatana i jego upadłych aniołów.
Proszę Cię Drogi Ojcze, abyś oczyścił ziemię Twoim Miłosierdziem
i okrył nas Twoim Świętym Duchem.
Prowadź nas, aby utworzyć Twoją Najświętszą armię, napełnioną mocą, aby wygnać bestię na
zawsze. Amen.”
_______________________________________________________________

(68) – Chroń mnie od wpływu szatana
tłumaczenie ze strony paruzja.info
23.07.2012, 16.36
“Matko Boga, Matko Zbawienia
Okryj mnie Twoim najświętszym płaszczem i chroń
Moją rodzinę od wpływu szatana i jego upadłych aniołów
Pomóż mi ufać Bożemu Miłosierdziu Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa,
w każdym momencie.
Wspieraj mnie w miłości do Niego i nigdy nie pozwól mi odejść od
Prawdy Jego nauczania, bez względu na to, ile pokus doświadczę.
Amen.“

_______________________________________________________________

(67) – Chroń moje dzieci od Króla Kłamstw
tłumaczenie ze strony paruzja.info
17.07.2012, 16:00
“Proszę Cię drogi Jezu, błagam chroń moje dzieci od Króla Kłamstw.
Poświęcam te dzieci (wymień ich imiona)
Twojemu Najświętszemu Sercu i proszę, abyś dzięki płaszczowi Twojej Najdroższej Krwi
rozświetlił ich dusze i bezpiecznie wziął je w Swoje kochające ramiona
aby mogli zostać ochronieni od wszelkiego złego.
Proszę, abyś otworzył ich serca i wypełnił ich dusze Duchem Świętym
podczas Oświecenia Sumienia, aby zostały oczyszczone z każdej nieprawości.
Amen.”

_______________________________________________________________

Modlitwa dla ateistów podczas Ostrzeżenia
Ci, którzy uważają się za ateistów niech wysłuchają Mojej obietnicy. Kocham was i nigdy nie
zrezygnuję z Mojej walki o wyrwanie was ze szponów oszusta, szatana, który zaślepia was na Prawdę.
Kiedy nadejdzie czas i gdy na własne oczy zobaczycie swoje grzechy podczas Ostrzeżenia, proszę
odmówcie tę modlitwę

“Jezu pokaż mi Prawdę i ocal mnie od zła.
Szczerze żałuję za moje grzechy i proszę, abyś mnie teraz wziął i pokazał
Mi światło Twojego miłosierdzia. Amen.”
__________________________________________________

(66) – Dla duchownych: pomóż mi pozostać wiernym Twojemu Najświętszemu Słowu
tłumaczenie ze strony www.paruzja.info
16.07.2012, 15:15
“O Drogi Jezu, pomóż mi pozostać wiernym Twojemu Najświętszemu Słowu przez wszystkie czasy.
Daj mi siłę do podtrzymywania Prawdy o Twoim Kościele w obliczu przeciwności.
Napełnij mnie łaską do szafowania Świętymi Sakramentami tak, jak nas nauczyłeś.
Pomóż mi karmić Twój Kościół Chlebem Życia i spraw, abym pozostał Ci wierny nawet wtedy, gdy
mi tego zabronią.
Uwolnij mnie od łańcucha oszustwa, który może mi grozić, abym mógł głosić prawdziwe Słowo
Boże.
Obmyj w tym czasie wszystkie Swoje wyświęcone sługi Twoją Najdroższą Krwią, abyśmy pozostali
Odważni, wierni i wytrwali w naszym posłuszeństwie Tobie, Nasz Umiłowany Zbawicielu, Jezu
Chryste.
Amen.”
_______________________________________________________________

(65) – Za tych w stanie grzechu śmiertelnego
Poniedziałek, 09.07.2012, godz.23.00
„O Drogi Jezu, Zbawicielu ludzkości,
Przez Twoje Boże Miłosierdzie błagam o łaskę dla tych wszystkich
słabych dusz w stanie grzechu, które może zostaną zabrane z tej ziemi podczas Ostrzeżenia.
Wybacz im ich grzechy i przez pamięć Twojej Męki błagam Cię, udziel
mi dla zadośćuczynienia za ich grzechy tej szczególnej łaski Ofiaruję siebie Tobie, w umyśle, ciele i duszy, jako pokutę dla ocalenia
ich dusz, i aby przynieść im życie wieczne.
Amen.“
_______________________________________________________________

(64) – Ocal moich braci i siostry
Środa, 04.07.2012, godz.12:50
„O mój najdroższy Zbawicielu, Jezu Chryste,
przyjmij mój dar modlitwy i wyrzeczeń, aby pomóc ocalić moich braci i siostry
z pułapki ciemności, w której się znajdują.
Pozwól mi pomóc uratować ich dusze.
Błagam Cię, przebacz im za ich grzechy i proszę,
abyś wypełnił ich dusze Duchem Świętym,
tak żeby przybiegły w Twoje ramiona, do schronienia, którego one tak rozpaczliwie potrzebują,
zanim zostaną utracone na zawsze.
Dla tych dusz ofiaruję Tobie mój dar oddania się w pokornej niewoli i dziękczynieniu.
Amen.”
_______________________________________________________________

(63) – Ochraniaj mnie w tej podróży
Piątek, 29.06.2012, godz.09.20
„Moja ukochana Matko Zbawienia, proszę Cię, módl się, abym
otrzymał Pokarm Życia chroniący mnie w tej podróży,
aby pomóc ratować wszystkie Boże dzieci.
Proszę, pomóż tym wszystkim, którzy są oszukiwani przez fałszywych idoli i fałszywych bogów,
otworzyć ich oczy na Prawdę Śmierci Twojego Syna na Krzyżu,
aby ocalić każde z Bożych dzieci i przynieść każdemu z nich wieczne życie.
Amen”
_______________________________________________________________

(62) – Dla zagubionych i bezradnych grzeszników
Czwartek, 21.06.2012, godz.00.05
”O Jezu, pomóż mi, bo jestem grzesznikiem, zagubionym, bezradnym i w ciemności.
Jestem słaby i brakuje mi odwagi, aby poszukać Ciebie.
Daj mi siłę, aby wezwać Cię teraz, tak bym mógł oderwać się od ciemności w mojej duszy.
Zaprowadź mnie do Twojego Światła Drogi Jezu i przebacz mi.
Pomóż mi uzdrowić mnie ponownie i zaprowadź mnie do Twojej
Miłości, Pokoju i Wiecznego Życia.
Ufam Ci całkowicie i proszę Cię, przyjmij mnie w umyśle, ciele i duszy, ponieważ poddaję się
Twojemu Bożemu Miłosierdziu.
Amen.”

_______________________________________________________________

(61) – O uniknięcie Jednej Światowej Kontroli
Niedziela, 17.06.2012, godz.20.15
”O Drogi Niebieski Ojcze,
przez pamięć na Ukrzyżowanie Twojego Ukochanego Syna Jezusa Chrystusa
błagam Cię, abyś chronił nas, Twoje dzieci,
od ukrzyżowania zaplanowanego przez antychrysta i jego zwolenników,
aby zniszczyć Twoje dzieci.
Daj nam łaski, których potrzebujemy, aby odrzucić Znamię Bestii i
Obdarz nas pomocą, niezbędną nam do walki ze złem na świecie
szerzonym przez tych, którzy podążają drogą szatana.
Błagamy Cię, Drogi Ojcze, ochroń wszystkie Twoje dzieci
W tych strasznych czasach i umocnij nas wystarczająco, abyśmy powstali
I zawsze głosili Twoje Święte Słowo.
Amen.”
_______________________________________________________________

(60) – Modlitwa o nawrócenie rodzin podczas Ostrzeżenia
Czwartek, 14.06.2012, godz.18.15
„O Drogi, Najmilszy Jezu,
Błagam o Miłosierdzie dla dusz mojej rodziny (tutaj podajemy imiona).
Ofiaruję Ci moje cierpienia, moje udręki i moje modlitwy, aby uratować
Ich dusze od ducha ciemności.
Niech ani jedno z nich, Twoich dzieci, nie wyprze się Ciebie, ani
Nie odrzuci Twojej Ręki Miłosierdzia.
Otwórz ich serca, aby splotły się z Twoim Najświętszym Sercem,
Tak aby mogły ubiegać się o przebaczenie niezbędne, aby ocalić je
Od ogni Piekła.
Daj im szansę poprawienia się,
Tak aby mogły być nawrócone Promieniami Twojego Boskiego Miłosierdzia.
Amen.”
_______________________________________________________________

(59) – Ślubowanie wierności Boskiej Woli
Środa, 13.06.2012, godz.16.00
„O Najwyższy Boże,
O Niebieski Ojcze,
Ślubuję Tobie moją stałą wierność, szacunek
i posłuszeństwo Tobie we wszystkim, w zjednoczeniu z Twoją Boską Wolą na ziemi.
Ja, przez Świętą Krew Twojego Jedynego Ukochanego Syna, Prawdziwego Mesjasza,
Ofiaruję Tobie mój umysł, moje ciało i moją duszę w imieniu wszystkich dusz, tak
abyśmy mogli połączyć się w jedność, w Twoim nadchodzącym Niebieskim Królestwie, tak
żeby Twoja Boska Wola dokonała się na ziemi, tak jak jest w Niebie.
Amen.”
_______________________________________________________________

(58) – Modlitwa Krucjaty Nawrócenia
Czwartek, 31.05.2012, godz.21.00
„O, drogi Jezu, wołam do Ciebie, abyś objął
wszystkie Boże dzieci i okrył je
Twoją Najdroższą Krwią.
Niech każda kropla Twojej Krwi osłoni
każdą duszę, aby ochronić ją od złego.
Otwórz serca wszystkich, a zwłaszcza zatwardziałych dusz
i tych, którzy Cię znają, ale których splamił
Grzech pychy, aby upadli i prosili o wypełnienie ich dusz
Światłem Twojej Miłości.
Otwórz ich oczy, aby ujrzeli Prawdę, tak żeby Świt
Twojego Bożego Miłosierdzia wylał się na nich, okrywając
ich Promieniami Twojego Miłosierdzia.
Nawracaj wszystkie dusze poprzez łaski, o które Cię
teraz Drogi Jezu proszę (tutaj podajemy osobiste intencje).
Błagam Cię o Miłosierdzie i ofiaruję Tobie ten Dar Postu przez jeden dzień
Każdego tygodnia tego miesiąca czerwca, na przebłaganie za wszystkie grzechy.
Amen.”

_______________________________________________________________

(57) – Modlitwa dla Duchowieństwa – Jezu, pozwól mi usłyszeć Twoje Wołanie
Poniedziałek, 28.05.2012, godz.20.45
„O, mój drogi Jezu,
Otwórz moje uszy na dźwięk Twojego Głosu,
Otwórz moje serce na Twoje czułe wołanie.
Wypełnij moją duszę Duchem Świętym,
Tak abym mógł rozpoznać Ciebie w tym czasie.
Ofiaruję Ci moje pokorne posłuszeństwo we wszystkim,
O co mnie poprosisz.
Pomóż mi dostrzec Prawdę, powstać, odpowiedzieć i
podążyć za Twoim Głosem, tak abym mógł pomagać Tobie ratować
Dusze całej ludzkości.
Twoja Wola jest dla mnie rozkazem.
Daj mi odwagę, abym pozwolił Ci prowadzić mnie,
Tak bym mógł podjąć zbroję potrzebną dla kierowania Twojego
Kościoła do Twojego Nowego Królestwa.
Amen.”

_______________________________________________________________

(56) – Dla Kapłanów ubiegających się o Ochronę Najświętszej Eucharystii.
Sobota, 26.05.2012, godz.16.00
„O Drogi Ojcze, w Imię Twojego Drogiego Syna,
Który ofiarował Siebie na Krzyżu za całą ludzkość,
Pomóż mi pozostać wiernym Prawdzie,
Okryj mnie Drogocenną Krwią Twojego Syna i daj mi
Łaski, abym nadal służył Tobie z wiarą, zaufaniem i czcią, przez resztę mojej posługi.
Nie pozwól mi nigdy oddalić się od prawdziwego znaczenia Ofiary Mszy Świętej lub prawdziwego
przedstawiania Najświętszej Eucharystii Twoim dzieciom.
Daj mi siłę reprezentowania Ciebie i karmienia Twojego stada w sposób,
w jaki musi być karmione, Ciałem, Krwią, Duszą i Bóstwem
Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, Zbawiciela ludzkości.
Amen.”
Moi ukochani, wyświęceni Słudzy, wiedzcie proszę, że idę z każdym z was, każdego dnia.

Podtrzymuję was. Oprzyjcie się na Mnie, a Ja zatrzymam was blisko Mojego Najświętszego Serca w
tych czasach straszliwej udręki wewnątrz Katolickiego Kościoła.
Wasz Ukochany Jezus

_______________________________________________________________

(55) – Przygotowanie się do Ostrzeżenia
Poniedziałek, 21.05.2012, godz.20.15
„O mój Drogi Jezu,
Proszę otwórz serca
Wszystkich Bożych dzieci
Dla Daru Twojego Miłosierdzia.
Pomóż im przyjąć Twoje Boskie Miłosierdzie
Z miłością i wdzięcznością.
Pozwól, by stały się pokorne przed Tobą
I poprosiły o przebaczenie za swoje grzechy,
Tak żeby mogły stać się częścią
Twojego Chwalebnego Królestwa.
Amen”
Nigdy nie zapominajcie o znaczeniu codziennej modlitwy Moją Koronką do Bożego Miłosierdzia dla
ratowania dusz.
Idźcie w pokoju i miłości.
Wasz ukochany Jezus

_______________________________________________________________

(54) – Modlitwa do Ojca, aby złagodzić wpływ Trzeciej Wojny Światowej
Środa, 16.05.2012, godz.03.10
”O Niebieski Ojcze, w Imię Twojego Umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa,
Który ogromnie cierpiał za grzechy ludzkości, proszę pomóż nam w tych trudnych czasach, wobec
których stoimy.

Pomóż nam przetrwać prześladowania planowane przez zachłannych władców i tych, którzy chcą
zniszczyć Twój Kościół i Twoje dzieci.
Błagamy Cię Drogi Ojcze, pomóż nam nakarmić nasze rodziny i ocal życie tych, którzy wbrew swojej
woli zmuszeni będą do wojny.
Kochamy Cię Drogi Ojcze.
Błagamy Cię, pomóż nam w potrzebie.
Wybaw nas od uścisku antychrysta.
Pomóż nam przetrwać jego piętno, znamię Bestii, odmawiając przyjęcia go.
Pomóż tym, którzy Cię kochają, aby zawsze pozostali wierni Twojemu Świętemu Słowu, tak abyś
Mógł obdarzyć nas łaskami dla przetrwania w ciele i duszy.
Amen.”

_______________________________________________________________

(53) – Modlitwa za Kościół Katolicki
Czwartek, 10.05.2012, godz.15.45
„O Boże Ojcze,
W Imię Twojego Umiłowanego Syna
Błagam Cię, daj siłę i konieczne łaski,
Aby pomóc kapłanom wytrzymać prześladowania, które znoszą.
Pomóż im przestrzegać Prawdy Nauk
Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, i nigdy nie rezygnować, słabnąć lub ulegać
wobec kłamstw dotyczących Istnienia Najświętszej Eucharystii. Amen”
Wasza kochająca Matka, Królowa Ziemi
Matka Odkupienia

_______________________________________________________________

(52) – Modlitwa do Ojca
Wtorek, 08.05.2012, godz.12.30
„Mój Najdroższy Ojcze,
W Imieniu Twojego drogiego Syna

I przez cześć dla Jego Męki na Krzyżu,
Wołam do Ciebie.
Ty, Najwyższy Boże,
Stwórco świata i wszystkiego, co istnieje,
Trzymaj nasze Zbawienie w Twoich Świętych Rękach,
Obejmij wszystkie Twoje dzieci,
włącznie z tymi, które Cię nie znają
I tymi, które Cię znają, ale patrzą w inną stronę.
Przebacz nam nasze grzechy i ocal
Nas od prześladowań szatana i jego armii.
Weź nas w Swoje ramiona i napełnij nas nadzieją,
której potrzebujemy, aby zobaczyć drogę Prawdy. Amen.”
Matka Odkupienia

_______________________________________________________________

(51) – O Dar Ducha Świętego
Piątek, 04.05.2012, godz.21.05
„O przyjdź Duchu Święty.
Wylej Twój Dar miłości, mądrości i wiedzy
Na moją pokorną duszę.
Napełnij mnie Światłem Prawdy,
Abym mógł rozpoznać Prawdę Boga
od kłamstw szerzonych przez szatana i jego aniołów.
Pomóż mi uchwycić pochodnię i rozprzestrzeniać
Płomień zrozumienia dla wszystkich, których spotykam.
Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen.”
Idźcie w Miłości, Świetle i Pokoju.
Odpocznijcie i pozwólcie Mojemu Świętemu Duchowi zstąpić na was.
Kocham was.
Wasz Drogi Jezus

_______________________________________________________________

(50) – Jezu, pomóż mi poznać, kim Jesteś.
Poniedziałek, 30.04.2012, godz.17.45
„O Drogi Jezu, pomóż mi poznać, kim Jesteś.
Przebacz mi, że do tej pory nie rozmawiałem z Tobą.
Pomóż mi znaleźć pokój w tym życiu i pokaż mi
Prawdę o życiu wiecznym.
Uspokój moje serce.
Złagodź moje zmartwienia.
Podaruj mi pokój.
Otwórz teraz moje serce, tak abyś mógł wypełnić
Moją duszę Twoją Miłością.
Amen.”
Wasz Przyjaciel
Wasz ukochany Jezus

_______________________________________________________________

(49) – Ślubowanie lojalności Chrześcijańskiego Duchowieństwa
Wtorek, 24.04.2012, godz.19.45
„O Jezu, jestem Twoim pokornym sługą.
Ślubuję moją miłość i lojalność dla Ciebie.
Błagam Cię, daj mi znak Twojego powołania.
Pomóż mi otworzyć moje oczy i doświadczyć Twojej obietnicy.
Pobłogosław mnie łaską Ducha Świętego,
Tak żebym nie był oszukiwany przez tych, którzy twierdzą,
Że przychodzą w Twoim Imieniu, ale którzy nie mówią prawdy.
Pokaż mi Prawdę.
Pozwól mi poczuć Twoją Miłość,
Tak żebym mógł wypełnić Twoją Najświętszą Wolę.
Proszę Cię z pokornym sercem, abyś pokazał mi sposób,
W jaki mogę pomóc Ci ratować dusze ludzkości.
Amen.”
Wasz ukochany Jezus

_______________________________________________________________

(48) – Modlitwa o łaskę głoszenia Powtórnego Przyjścia Chrystusa
Niedziela, 22.04.2012, godz.15.30
„O Mój Jezu,
Udziel mi łaskę głoszenia Twojego Świętego Słowa
Do całej ludzkości, tak żeby dusze mogły być ocalone.
Wylej Ducha Świętego na mnie, Twojego pokornego sługę,
Tak żeby Twoje Święte Słowo mogło być słyszane i zaakceptowane,
Zwłaszcza przez te dusze, które najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia.
Pomóż mi zawsze uszanować Twoją Świętą Wolę i nigdy nie obrażać lub
Potępiać tych, którzy odrzucają Rękę Twojego Miłosierdzia. Amen.”
Wasz ukochany Jezus

_______________________________________________________________

(47) – O ożywienie waszej miłości do Jezusa
Niedziela, 22.04.2012, godz.10.00
„O błogosławiona Matko, Matko Odkupienia dla całego świata,
Módl się, żeby moja miłość do Jezusa mogła być ponownie ożywiona.
Pomóż mi poczuć płomień Jego miłości, tak aby wypełnił moją duszę.

Pomóż mi bardziej kochać Jezusa.
Módl się, żeby moja wiara, miłość i oddanie dla Niego stały się silniejsze.
Rozwiej wszelkie wątpliwości, które mnie dręczą i pomóż mi widzieć jasno
Boskie Światło Prawdy, która promieniuje od Twojego umiłowanego Syna,
Zbawiciela całej ludzkości. Amen.”
Wasza Błogosławiona Matka
Królowa Aniołów
Matka Odkupienia

_______________________________________________________________

(46) – Uwolnij mnie z łańcuchów szatana
Piątek, 20.04.2012, godz.15.45
„O Jezu, jestem zagubiony,
Jestem zdezorientowany i czuję się jak więzień
Złapany w sieć, z której nie mogę uciec.
Ufam Ci Jezu, że przyjdziesz mi z pomocą
I uwolnisz mnie z łańcuchów szatana i jego demonów.
Pomóż mi, gdyż jestem zagubiony.
Potrzebuję Twojej miłości dla dania mi siły
Uwierzenia w Ciebie i zaufania Tobie,
Tak bym mógł zostać uratowany od tego zła i mogło być mi
Pokazane Światło, tak bym nareszcie mógł odnaleźć pokój, miłość i szczęście.
AMEN.”
Wasz ukochany Jezus

_______________________________________________________________

(45) – O pomoc i pocieszenie
Wtorek, 17.04.2012, godz.18.30
„ O Jezu, wiem bardzo mało o Tobie,
ale proszę, pomóż mi otworzyć moje serce, aby pozwolić Ci wejść do mej duszy,
tak abyś mógł mnie uzdrowić, pocieszyć i napełnić mnie Twoim pokojem.
Pomóż mi poczuć radość, pokonać wszystkie negatywne myśli i nauczyć mnie zrozumienia jak Cię
prosić,
tak bym mógł wejść do Nowego Raju, gdzie będę mógł przeżyć życie miłości, radości i cudu z Tobą
na wieki wieków. Amen.”

_______________________________________________________________

(44) – O siłę, aby bronić swej wiary przed fałszywym prorokiem.
Czwartek, 12.04.2012, godz.11.27
„Drogi Jezu, daj mi siłę skupienia się na Twoich Naukach
I głoszenia zawsze Twojego Świętego Słowa.
Nigdy nie pozwól mi skusić się do wielbienia fałszywego proroka,
który spróbuje zaprezentować się jako Ty.
Zachowaj silną moją miłość do Ciebie.
Daj mi łaski rozeznania, tak abym nigdy nie zaprzeczył
Prawdzie zawartej w Piśmie Świętym, bez względu na to, jak wiele
Kłamstw będzie mi przedstawianych dla zachęcenia mnie do odwrócenia się od Twojego
Prawdziwego Słowa.
Amen.”
_______________________________________________________________

(43) – „Ocal dusze podczas Ostrzeżenia”
Wtorek, 03.04.2012, godz.20.00
„O Wszechmogący Boże Ojcze,
W Imieniu Twojego umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa,
upamiętniając Jego Śmierć na Krzyżu dla odkupienia naszych grzechów,
Błagam Cię, ocal dusze, które same nie mogą się ratować,
i które może umrą w stanie grzechu śmiertelnego podczas Ostrzeżenia.
W zadośćuczynieniu cierpieniom
Twojego umiłowanego Syna, proszę Cię usilnie, przebacz tym, którzy nie są w stanie
ubiegać się o odkupienie, ponieważ nie będą żyli wystarczająco długo, aby poprosić
Twojego Syna Jezusa o Miłosierdzie, dla uwolnienie ich od grzechu.
Amen.”
_______________________________________________________________

(42) – Módlcie się poszcząc, aby powstrzymać jedną światową walutę
Wtorek, 27.03.2012, godz.18.00
„O Najwyższy Boże,
Ofiaruję Tobie mój dar postu,
Tak abyś powstrzymał uchwyt zła na świecie,

Planującego pozbawienie mojego kraju żywności, włącznie z Chlebem Życia.
Przyjmij moją ofiarę i wysłuchaj moich błagań dla innych narodów, aby zapobiec ich
Cierpieniom, zaplanowanym przez antychrysta.
Uratuj nas Drogi Boże od tej nikczemności i ochroń naszą wiarę,
Tak abyśmy mogli czcić Ciebie w wolności, której potrzebujemy, by kochać i wielbić Ciebie
Na wieki wieków. Amen.”
Moje dziecko, jeden dzień postu w Wielki Piątek przyniesie narodom wiele wolności od złego i tych,
którzy podążają za jego nikczemnymi żądzami kontrolowania finansów wszystkich narodów.
Wasza ukochana Matka
Matka Ocalenia
Matka Boża
_______________________________________________________________

(40) – Modlitwa dla Duchowieństwa, aby przygotować dusze na Powtórne Przyjście
Sobota, 24.03.2012, godz.11.45
„O mój Jezu,
Jestem tylko pokornym sługą i potrzebuję Ciebie, abyś prowadził mnie,
tak abym mógł przygotować dusze na Twoje Chwalebne Powtórne Przyjście.

Pomóż mi nawracać dusze i przygotować je
Zgodnie z Twoją Świętą Wolą, tak żeby były gotowe,
aby wejść do Nowego Nieba i Ziemi, które obiecałeś całej
Ludzkości przez Twoją Śmierć na krzyżu.
Daj mi niezbędne łaski, tak abym mógł przekazywać
Twoje Słowo dla spragnionych dusz, i abym nigdy nie odstąpił od mojego
Obowiązku wobec Ciebie, drogi Jezu, któremu przyrzekłem moją wierność poprzez moje Święte
Śluby.
Amen.”
_______________________________________________________________
(39) – O Pomoc i Dar Ducha Świętego
Środa, 21.03.2012, godz.20.30
„O Jezu, mój ukochany Zbawicielu,
Proszę Cię, okryj mnie Twoim Świętym Duchem,
Tak abym mógł z przekonaniem mówić Twoje Najświętsze Słowo,
Dla przygotowania wszystkich Bożych dzieci na Twoje Powtórne Przyjście.
Błagam Cię, Panie Jezu, o wszystkie łaski, jakich potrzebuję, tak abym
Mógł dotrzeć do wszystkich wyznań, wiar i narodowości, gdziekolwiek pójdę.
Pomóż mi mówić Twoim językiem,
Uspokajać biedne dusze Twoimi ustami

I kochać wszystkie dusze tą szczególną Boską Miłością, która wypływa
Z Twojego Najświętszego Serca.
Pomóż mi ratować dusze tak bliskie Twojemu Sercu
I pozwól mi pocieszyć Cię, drogi Jezu, kiedy zagubione dusze nadal
Odrzucają Twoje Miłosierdzie.
Jezu, bez Ciebie jestem nikim, ale z Twoją hojną pomocą
Będę walczył w Twoim Imieniu, aby pomóc uratować całą ludzkość.
Amen.”

_______________________________________________________________

(38) Za Kapłanów aby nie padli ofiarą oszustwa planowanego przez fałszywego proroka
”O Najświętsza Matko Ocalenia
Proszę, módl się w tych trudnych czasach
Za Kościół Katolicki i za naszego ukochanego Papieża Benedykta XVI,
aby złagodzić jego cierpienie.
Prosimy Cię Matko Ocalenia
Okryj wyświęcone Boże sługi
Twoim Świętym płaszczem,
Tak aby dane im były łaski bycia silnymi, wiernymi i odważnymi
Podczas prób, które napotkają.
Módl się także, aby opiekowali się swoim stadem
Zgodnie z prawdziwymi naukami Kościoła Katolickiego.
O Najświętsza Boża Matko, daj nam, Twojej Reszcie Kościoła na ziemi,
Dar przywództwa, tak abyśmy mogli pomóc prowadzić dusze
w kierunku Królestwa Twojego Syna.
Prosimy Cię, Matko Ocalenia, utrzymuj oszusta daleko
Od wyznawców Twojego Syna w ich poszukiwaniu zabezpieczenia
swoich dusz, tak aby byli gotowi do wejścia do bram Nowego Raju na Ziemi.
Amen.”
_______________________________________________________________

(37) – O zjednoczenie wszystkich dzieci Bożych
Środa, 14 marca 2012, godz. 15.30
“O drogi Jezu
Zjednocz wszystkich Twoich ukochanych wyznawców w miłości
Tak abyśmy mogli rozprzestrzeniać na całym świecie
Prawdę Twojej obietnicy Wiecznego Zbawienia.

Modlimy się, aby te letnie dusze
Obawiające się ofiarować siebie Tobie w myśli, ciele i duszy
Porzuciły swoją zbroję pychy i otworzyły swoje serca dla Twojej Miłości
I stały się częścią Twojej świętej rodziny na ziemi.
Obejmij te wszystkie zagubione dusze drogi Jezu
I pozwól naszą miłością, jako ich braci i sióstr
Podnieść ich z pustyni i zabrać z nami
Na łono Miłości i Światła Przenajświętszej Trójcy.
Składamy całą naszą nadzieję, zaufanie i miłość w Twoje Święte Ręce
Błagamy Cię, powiększaj naszą pobożność, tak abyśmy mogli pomóc ocalić więcej dusz.
Amen.”

_______________________________________________________________

(36) Pomóż mi czcić prawdziwego Boga

Jezu, pomóż mi, bo jestem zagubiony i zdezorientowany.
Ja nie znam prawdy o życiu po śmierci.
Przebacz mi, jeśli Cię obraziłem oddawaniem czci fałszywym bogom,
które nie są prawdziwym Bogiem.
Uratuj mnie, pomóż mi dostrzec z jasnością prawdę i uratuj mnie od ciemności mojej duszy.
Pomóż mi przyjść do światła Twego Miłosierdzia. Amen.

_______________________________________________________________

(35) Modlitwa za dusze, o wejście do Raju

O Mój Jezu, pomóż mi wesprzeć Cię w uratowaniu Reszty Twoich dzieci na ziemi.
Ja modlę się, żebyś Ty, za przyczyną Twojego Miłosierdzia, uratował dusze przed duchem ciemności.
Przyjmij moje utrapienia, cierpienia i smutki w tym życiu, dla ocalenia dusz od ognia piekielnego.
Napełnij mnie łaskami, bym mógł ofiarować Ci te cierpienia z miłością i radością w sercu,
abyśmy mogli wszyscy, jako jedność, zjednoczyć się w miłości do Trójcy Przenajświętszej
i żyć z Tobą w Raju, jako jedna święta rodzina. Amen

_____________________________________________________________________

(34) Mój dar postu dla Jezusa

O Mój Jezu, pomóż mi na mój mały sposób
Naśladować Twoje życie ofiary, aby ocalić ludzkość.
Pozwól mi zaofiarować Ci dar postu przez jeden dzień w tygodniu
w czasie Wielkiego Postu dla ocalenia całej ludzkości,
Aby mogła przekroczyć bramy Nowego Raju na Ziemi.
Ja ofiaruję Ci moje poświęcenie, kochany Jezu, z miłością i radością w moim sercu,
aby pokazać Ci rozmiar mojej miłości.
Tą ofiarą błagam Cię o ocalenie każdej duszy, która pozbawiła się łaski. Amen.

___________________________________________________________________________

(33) Potwierdzenie przyjęcia Pieczęci

Powstańcie teraz i zaakceptujcie Moją Pieczęć, Pieczęć Boga Żywego.
Odmówcie tą modlitwę Krucjaty (33), dla potwierdzenia przyjęcia Mojej pieczęci i zaakceptowania jej z
miłością, radością i wdzięcznością.

Mój Boże, Mój kochający Ojcze,
przyjmuję z miłością i wdzięcznością
Twoją Boską Pieczęć Ochrony.
Twoja Boskość obejmuje moje ciało i duszę na wieczność.
Chylę się w pokornej wdzięczności i ofiaruję Ci moją głęboką miłość i wierność,
Mój ukochany Ojcze.
Błagam Cię, chroń mnie i moich bliskich tą szczególną Pieczęcią.
Ślubuję moim życiem służyć Ci na wieki.
Kocham Cię, Drogi Ojcze.
Pocieszam Cię w tych czasach, Drogi Ojcze.
Ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego
na przebłaganie za grzechy świata i dla zbawienia wszystkich Twoich dzieci.
Amen.

___________________________________________________________________

(32) Modlitwa o STOP dla aborcji w Irlandii

O Matko Ocalenia, módl się za Swoje dzieci w Irlandii,
aby zapobiec niegodziwemu aktowi aborcji, jaki jest nam narzucany.
Ochroń ten religijny naród przed jeszcze większym zatonięciem w rozpaczy,
oraz przed ciemnościami, jakie okrywają nasz kraj.
Uwolnij nas od diabła, który chce zniszczyć Twoje jeszcze nienarodzone dzieci.
Módl się, żeby owi przywódcy mieli odwagę i słuchali tych,
którzy kochają Twojego Syna, dla postępowania zgodnie z naukami Naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Amen

_________________________________________________________________

(31) O zastopowanie nikczemności europejskich przywódców

O Mój Jezu, zezwól, aby moja modlitwa wezwała Twojego Ducha Świętego
i aby zstąpił On na tych przywódców kierowanych
pożądaniem, chciwością, skąpstwem i pychą
dla zastopowania prześladowania Twoich niewinnych dzieci!
Ja proszę Cię o powiedzenie STOP dla biedy, głodu i wojen wyniszczających Twoje dzieci!
I ja modlę się, żeby europejscy przywódcy otworzyli swoje serca dla prawdy o Twojej Miłości! Amen

_______________________________________________________________

(30) Specjalna modlitwa udzielona przez Boga Ojca

O Mój Ojcze Przedwieczny, Boże Stwórco Wszechświata,
w Imię Twojego drogiego Syna, Ja błagam Cię, pozwól nam kochać Cię więcej.
Pomóż nam być odważnymi, silnymi i nieustraszonymi w obliczu przeciwności.
Przyjmij nasze ofiary, cierpienia i próby, jako dar przed Twoim Tronem,

dla uratowania Twoich dzieci na ziemi. Zmiękcz serca dusz nieczystych.
Otwórz ich oczy na prawdę o Twojej Miłości,
aby mogły dołączyć do wszystkich Twoich dzieci w Raju na ziemi,
jaki Ty z miłością stworzyłeś dla nas, podług Twojej Bożej Woli. Amen

_____________________________________________________________________

(29) O ochronienie praktykowania chrześcijaństwa

O Panie Mój, Jezu Chryste, ja proszę Cię, abyś wylał Swojego Ducha Świętego nad wszystkie Twoje
dzieci.
Ja błagam Cię, przebacz tym, którzy w swoich duszach hołdują nienawiści wobec Ciebie.
Ja modlę się, żeby ateiści otworzyli swoje zatwardziałe serca podczas Twojego Wielkiego
Miłosierdzia.
Modlę się też o to, żeby Twoje dzieci, które Cię kochają, mogły z poczuciem godności oddawać Ci
cześć,
Wznosząc się ponad wszelkie prześladowania.
Ja proszę, napełnij wszystkie Swoje dzieci darem

Twojego Ducha, aby mogły powstać z odwagą i poprowadzić Twoją armię do
ostatecznej bitwy przeciw szatanowi,
jego demonom i wszystkim tym duszom,
które są niewolnikami jego fałszywych obietnic. Amen

__________________________________________________________

(28) Modlitwa o zjednoczenie wszystkich dzieci Boga

O Boże Najwyższy, upadamy przed Tobą na kolana,
prosząc usilnie o zjednoczenie wszystkich Twoich dzieci w walce o zachowanie

Twoich kościołów chrześcijańskich na ziemi.
Nie dozwól, aby różnice między nami, były powodem naszego podziału w tym czasie
wielkiej apostazji na świecie.
Za przyczyną naszej miłości do Ciebie, ukochany Ojcze, błagamy Cię o udzielenie nam łask,
abyśmy kochali jeden drugiego w Imię Twojego Umiłowanego Syna, Naszego Odkupiciela, Jezusa
Chrystusa.
My wielbimy Cię!
My kochamy Cię!
My jednoczymy się, aby walczyć o siłę dla zachowania Twoich kościołów chrześcijańskich
na ziemi w trakcie doświadczeń, jakim może będziemy musieli stawić czoła w latach, które
nadchodzą.
Amen

________________________________________________________________

(27) Modlitwa o pokój na świecie

O Mój Jezu, ja błagam o Miłosierdzie dla tych, którzy cierpią z powodu straszliwych wojen.
Ja proszę, żeby pośród tych torturowanych narodów, które są ślepe na prawdę o Twoim istnieniu,
został zaprowadzony pokój.
Proszę, okryj te narody mocą Ducha Świętego,
aby powstrzymały swoje dążenie do władzy nad niewinnymi duszami.
Miej Miłosierdzie nad wszystkimi Twoimi krajami, które są bezsilne wobec złych okrucieństw,
jakie ogarniają cały świat! Amen

____________________________________________________________________

(26) Modlitwa Różańcem Świętym Matki Bożej
---> Różaniec Święty + 30 Modlitw Krucjaty.doc (123,5 kB)

_____________________________________________________________________

(25) Modlitwa o ochronę wizjonerów Matki Bożej

O Boże Najwyższy,
ja oręduję u Ciebie o zapewnienie ochrony wszystkim Twoim świętym posłańcom na świecie.
Modlę się, żeby byli oni ochraniani przed nienawiścią innych.
Proszę, żeby Twoje Najświętsze Słowo szybko rozchodziło się po całym świecie.
Ochraniaj Twoich posłańców przed oszczerstwami, nadużyciami, kłamstwami i wszelkiego rodzaju
niebezpieczeństwem.
Ochraniaj ich rodziny i przez cały czas osłaniaj ich Duchem Świętym, aby te posłania,
które oni dają światu, były rozważane z sercem pokornym i skruszonym. Amen

_________________________________________________________________

!

!

(24) Pan Jezus objawia odpust zupełny całkowitego rozgrzeszenia
Posłanie Pana Jezusa dla Marii Bożego Miłosierdzia, wtorek, 31 stycznia 2012, godz.
21:30

Niechaj odmawiają tę modlitwę przez siedem kolejnych dni, i otrzymają dar całkowitego
rozgrzeszenia oraz moc Ducha Świętego.
„O Mój Jezu, Ty jesteś światłem ziemi!
Ty jesteś płomieniem, który dotyka wszystkich dusz!
Twoje Miłosierdzie i Miłość nie znają granic!
My nie jesteśmy godni ofiary, jaką Ty poniosłeś przez Swoją śmierć na Krzyżu!
My wiemy jednak, że Twoja Miłość dla nas jest większa niż miłość, jaką my mamy dla Ciebie.
Udziel nam, O Panie, daru pokory, abyśmy zasługiwali na Twoje Nowe Królestwo!
Napełnij nas Duchem Świętym, abyśmy mogli maszerować naprzód i prowadzić Twoją armię,
Dla proklamowania prawdy Twojego Świętego Słowa i przygotowania naszych braci i sióstr
Do Chwały Twojego Powtórnego Przyjścia na ziemię!
My oddajemy Ci cześć!
My wysławiamy Ciebie!
My oferujemy samych siebie, nasze smutki, nasze cierpienia, jako dar dla Ciebie, aby ocalić dusze!
My kochamy Ciebie, Jezu!
Miej Miłosierdzie dla wszystkich Twoich dzieci, gdziekolwiek one się znajdują!
AMEN”

---------> Posłania dla Marii Bożego Miłosierdzia styczeń 2012

+ Teologia w pytaniach i odpowiedziach – Ks. Michał Kaszowski.doc (45 kB)
__________________________________________________________________________

(23) Modlitwa o bezpieczeństwo dla Papieża Benedykta.
O Mój Ojcze Przedwieczny, w Imię Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa,
oraz cierpień, jakie On przeszedł, aby ocalić świat od grzechu, Ja modlę się teraz,
żebyś ochronił Twojego Świętego Wikariusza, Papieża Benedykta, Głowę Twojego Kościoła na ziemi.
Tak więc również i on może pomóc w ocaleniu Twoich dzieci
i wszystkich Twoich wyświęconych sług od bicza szatana i panowania jego upadłych aniołów,
które krążą po ziemi, kradnąc dusze.

O Ojcze, ochroń Twojego Papieża, aby Twoje dzieci mogły być kierowane po właściwej drodze do
Nowego Raju na ziemi. Amen.

_________________________________________________________________

(22) Modlitwa do odmawiania przez duchownych katolickich
O Mój umiłowany Jezu,
zachowaj mnie silnym i rozpal płomień mojej miłości do Ciebie w każdej chwili mojego dnia.
Nigdy nie pozwól, żeby ten płomień miłości do Ciebie migotał albo zgasł.
Nigdy nie pozwól mi osłabnąć, gdy nadejdzie pokusa.
Udziel mi potrzebnych łask, żebym był wierny mojemu powołaniu, mojej pobożności, mojej
wierności,
i abym stał na straży nauczania ortodoksyjnego Kościoła Katolickiego.
Ja ofiarowuję Ci moje posłuszeństwo o każdym czasie.
Ja składam moje zobowiązanie walczenia w Twojej armii,
tak, żeby Kościół Katolicki mógł znowu powstać w Chwale,
aby powitać Cię, kochany Jezu, na Twoje Powtórne Przyjście. Amen”

______________________________________________________________

Krucjata Modlitwy (21) Modlitwa dziękczynna do Boga Ojca

Wychwalamy Cię i dziękujemy Ci, O Święty Boże,
Wszechmogący Stwórco ludzkości, za miłość i współczucie, jakie masz dla ludzkiej natury.
Dziękujemy Ci za Dar Ocalenia, jakim obdarzyłeś Twoje słabe dzieci.
Błagamy Cię, O Panie, abyś ocalił tych, którzy postępują za diabłem,
i aby ich serca otworzyły się dla prawdy ich życia wiecznego życia. Amen.

________________________________________________________________________

Krucjata Modlitwy (20) M-twa aby powstrzymać Anty-chrysta

Och Boże Ojcze, w Imię Twojego drogiego Syna, Ja wołam do Ciebie,
żebyś zapobiegł usidleniu przez Anty-chrysta dusz Twoich dzieci.
Ja błagam Cię, Ojcze Wszechmogący, abyś powstrzymał go przed terroryzowaniem Twoich dzieci.
Ja błagam Cię, abyś go powstrzymał od splugawienia Twojego stworzenia i
proszę Cię byś miał miłosierdzie nad tymi biednymi duszami, które będą wobec niego bezsilne.
Wysłuchaj mojej modlitwy drogi Ojcze i uratuj Swoje dzieci od tego strasznego zła.

________________________________________________________________

Krucjata Modlitwy (19) Modlitwa za młodych ludzi

Matko Ocalenia, Ja proszę Ciebie żebyś się modliła o Miłosierdzie
dla młodych dusz, które są w tak straszliwej ciemności,
że nie rozpoznają Twojego umiłowanego Syna, kiedy On przyjdzie, żeby zbawić całą ludzkość.

Nie pozwól, aby przepadła nawet jedna dusza! Nie pozwól,
aby nawet jedna dusza odrzuciła Jego Wielkie Miłosierdzie. Ja modlę się, Matko,
żeby wszyscy zostali ocaleni i proszę Ciebie żebyś okryła te dusze Twoim Świętym Płaszczem,
aby zapewnić im ochronę, jakiej potrzebują przed oszustem.

_____________________________________________________________

Krucjata Modlitwy (18) M-twa o STOP dla Anty-Chrysta
- 11 styczina 2012

O ukochany Jezu uratuj świat przed Anty-Chrystem.
Wspomagaj nas przeciw niegodziwości i zasadzkom szatana.
Uratuj od zła ostatnie resztki Twojego Kościoła.
Daj wszystkim Twoim kościołom moc i łaski potrzebne by bronić się przed wojnami
i prześladowaniem planowanymi przez szatana i jego armię terrorystów. Amen.

___________________________________________________________________________
______________

Krucjata Modlitwy (17) Modlitwa do Matki Ocalenia
– 1 stycznia 2012

Och Niepokalane Serce Maryi Matki Ocalenia i Pośredniczki Wszystkich Łask!
Ty, która będziesz miała udział w ocaleniu ludzkości
od nikczemności szatana, módl się za nami!
Matko Ocalenia módl się, aby wszystkie dusze mogły być uratowane i przyjęły Miłość i Miłosierdzie
okazywane przez Twojego Syna Pana Naszego Jezusa Chrystusa,
który przychodzi po raz wtóry, aby uratować ludzkość i dać nam szansę wiecznego ocalenia.
Amen.

___________________________________________________________________________
_____

Krucjata Modlitwy (16) Modlitwa o pozostanie mocnym czasie Ostrzeżenia
– 31 grudnia 2011

Och Mój Jezu zachowaj mnie silnym podczas tego procesu Twojego Wielkiego Miłosierdzia
Daj mi łaski potrzebne, aby stać się małym w Twoich oczach
Otwórz moje oczy na prawdę o Twojej obietnicy Wiecznego Zbawienia
Przebacz mi moje grzechy i pokaż mi Swoją miłość i rękę przyjaźni
Przygarnij Mnie w ramiona Świętej Rodziny, tak, abyśmy wszyscy mogli ponownie stać się jednością
Ja kocham Cię Jezu i obiecuję od dnia dzisiejszego, że będę głosił Twoje Święte Słowo bez strachu w
moim sercu i w czystości duszy na wieki wieków. Amen.

________________________________________________________________________

Krucjata Modlitwy (15) Podziękowanie za Dar Bożego Miłosierdzia
19 grudnia 2011, godz. 19:30

„Och Mój Ojcze Niebieski!
Z głębokim uznaniem oddajemy Ci cześć za ofiarę, jaką złożyłeś, gdy posłałeś na świat Zbawiciela.
Z radością i dziękczynieniem ofiarujemy Ci w pokornej wdzięczności naszą modlitwę za dar,
jaki dajesz teraz Swoim dzieciom, Dar Bożego Miłosierdzia.
Zlituj się nad nami Boże Najwyższy, abyśmy się stali godnymi i z wdzięcznością zaakceptowali to
Wielkie Miłosierdzie. Amen.”

_____________________________________________________________________

(14) Modlitwa o zbawienie dusz – 14 grudnia 2011

„Och Ojcze Wszechmogący, Boże Najwyższy
Proszę miej miłosierdzie wobec wszystkich grzeszników

Otwórz ich serca ażeby zaakceptowali zbawienie i otrzymali obfitość łask
Usłysz moje prośby o moją własną rodzinę i zapewnij,
że każdy z nich znajdzie uznanie w Twoim kochającym Sercu
Och Boże Ojcze Niebieski ochroń wszystkie Twoje dzieci na ziemi od wojny jądrowej lub innych
aktów, które są planowane, aby zgładzić Twoje dzieci
Zachowaj nas od wszelkiej krzywdy i ochroń nas
Oświeć nas, żebyśmy otworzyli nasze oczy dla usłyszenia i przyjęcia prawdy o naszym zbawieniu bez
jakiegokolwiek lęku w naszych duszach.”

___________________________________________________________________________
_________

(13) Modlitwa o uwolnienie dla odrzucających Jesusa podczas Ostrzeżenia 11 grudnia 2011

Och Ojcze Niebieski przez miłość Twojego umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa,
Którego Męka na Krzyżu wybawiła nas od grzechu, ja proszę, zbaw wszystkich tych,
którzy wciąż odrzucają Jego Rękę Miłosierdzia.
Zalej ich dusze, Drogi Ojcze, oznakami miłości.
Ja błagam Cię, Ojcze Niebieski, wysłuchaj mojej modlitwy i zbaw te dusze od wiecznego potępienia.
Za przyczyną Twojego Miłosierdzia pozwól im być pierwszymi, którzy wejdą do Nowej Ery Pokoju
na Ziemi. Amen.

________________________________________________________________

Modlitwa o powstrzymanie wprowadzenia w Europie nowej waluty – 9 grudnia 2011

Boże Ojcze, w Imię Twojego umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa,
ja błagam Cię, ażebyś powstrzymał tę obrzydliwość kontrolowania Twoich dzieci.
Proszę ochraniaj wszystkie Twoje dzieci w tych strasznych czasach,
abyśmy mogli znaleźć pokój i godność żyjąc naszym
życiem wolnym od diabła.

__________________________________________________________________________

Krucjata Modlitwy (12) Modlitwa, aby uniknąć grzechu pychy
Sobota, 03 grudnia 2011, godz. 19:40

"Och Mój Jezu pomóż mi uniknąć grzechu pychy, gdy mówię w Twoim Imieniu.
Przebacz mi, jeśli kiedykolwiek poniżyłem kogoś w Twoje Święte Imię.
Pomóż mi słyszeć Jezu gdy mówi Twój głos, i napełnij mnie Twoim Duchem Świętym,
abym mógł rozeznać prawdę Twojego słowa, gdy Ty wołasz do ludzkości. Amen ".

___________________________________________________________________________
___

(11) Powstrzymaj nienawiść wobec wizjonerów
– 30 listopada 2011

O Przenajświętsze Serce Jezusa proszę powstrzymaj nienawiść i zazdrość,
jakie panują pośród Twoich uczniów wobec Twoich prawdziwych wizjonerów w tych czasach.
Ja modlę się, abyś słyszał moją modlitwę i dał wizjonerom siłę,
jakiej potrzebują, aby głosić Twoje Najświętsze Słowo do niewierzącego świata. Amen.

___________________________________________________________________________
_

(10) Nieść płomień Twojej miłości
– 29 listopada 2011

Pomóż nam kochany Jezu, wzrastać bez lęku w Twoje Imię,
aby nieść płomień Twojej Miłości do wszystkich narodów.
Daj nam, Twoim dzieciom, siłę, w obliczu nadużyć, jakich będziemy świadkami pośród
wszystkich tych, którzy nie wierzą prawdziwie w Twoje miłosierdzie. Amen ".
__________________________________________________________________

Krucjata Modlitwy (9) Ofiarowanie cierpienia jako dar
Poniedziałek, 28 listopada 2011, godz. 20:30

O Przenajświętsze Serce Jezusa!
Naucz mnie, w Twoje święte Imię, zaakceptować zniewagi,
kiedy głoszę z pokorną wdzięcznością Twoje Słowo.
Naucz mnie zrozumieć, jak upokorzenie, ból i cierpienie
prowadzą mnie bliżej do Twojego Przenajświętszego Serca.

Dozwól mi zaakceptować takie próby z miłością i hojnością ducha,
abym mógł przedłożyć je jako dary tak cenne.

___________________________________________________________________

Krucjata Modlitwy (8) Spowiedź
Posłanie Pana Jezusa dla Marii Bożego Miłosierdzia, wtorek, 22 listopada 2011,
godz.22:30
„Ja, Jezus, Wasz Król i Zbawiciel, podaję teraz Moją modlitwę dla odbycia spowiedzi.
Ta modlitwa powinna być odmówiona podczas Ostrzeżenia oraz po Ostrzeżeniu, aby błagać o
łaskę przebaczenia grzechów.”

Najdroższy Jezu, proszę o przebaczenie wszystkich moich grzechów oraz bólu i krzywd,
jakie wyrządziłem innym.
Ja pokornie modlę się o łaski, abym mógł uniknąć ponownego obrażenia Ciebie,
i ofiarować Ci pokuty zgodnie z Twoją Najświętszą Wolą.
Ja błagam o przebaczenie wszelkich przyszłych wykroczeń,
które mógłbym popełnić i które spowodują Twój ból i cierpienie.
Zabierz mnie ze Sobą do Nowej Ery Pokoju, abym mógł na wieczność stać się częścią
Twojej rodziny.
Ja kocham Cię Jezu!
Ja potrzebuję Ciebie!
Ja oddaję Tobie cześć, oraz wszystkiemu temu, do czego Ty dążysz!
Pomóż mi Jezu, abym mógł być godzien wejścia do Twojego Królestwa!

Wasz Zbawiciel
Jezus Chrystus
________________________________________________________________

Krucjata Modlitwy (7) Modlitwa za tych, którzy odrzucają Miłosierdzie
Posłanie Pana Jezusa dla Marii Bożego Miłosierdzia, wtorek, 22 listopada 2011,
godz.20:00

Moja najmilsza córko, Moje przyjście, aby zbawić ludzkość po raz kolejny, jeszcze przed
Sądem Ostatecznym, jest tak bliskie.
Moja radość jest zabarwiona głębokim cierpieniem z powodu tych dusz, które odrzucą Moje
Miłosierdzie.
Ty, Moja córko, musisz walczyć razem z Moją armią tych umiłowanych dzieci krzyża, aby
zbawić te dusze.
To jest modlitwa, jaką muszą odmawiać, aby błagać o miłosierdzie dla dusz w ciemności.

Jezu, ja chcę Cię przekonać, żebyś przebaczył tym grzesznikom,
których dusza jest tak ciemna, że odrzucą światło Twojego Miłosierdzia.
Przebacz im Jezu, błagam Cię, dla odkupienia ich z grzechów,
z których tak bardzo trudno będzie im się samym wydobyć.
Zalej ich serca promieniami Twojego Miłosierdzia i daj im szansę powrotu do Twojej
owczarni!

Wasz ukochany Jezus
_______________________________________________________________

Krucjata Modlitwy, (6) Modlitwa o powstrzymanie Anty-Chrysta
Posłanie Pana Jezusa dla Marii Bożego Miłosierdzia, wtorek, 22 listopada 2011,
godz.11:00

Och Jezu, ja modlę się, aby Bóg w Swoim Miłosierdziu uniemożliwił Anty-Chrystowi i
jego niegodziwej armii spowodowanie terroru i wywołanie nędzy i cierpienia Twoich
dzieci.
My modlimy się, aby został on powstrzymany, i żeby można było uniknąć Ręki Kary
dzięki nawróceniu,
które zostanie osiągnięte podczas Ostrzeżenia.

___________________________________________________________________________
____

Krucjata Modlitwy, (5) Chwała Bogu Najwyższemu
Posłanie Pana Jezusa dla Marii Bożego Miłosierdzia, poniedziałek, 21 listopada 2011,
godz.19:00

Moja córko świat powinien ofiarować tą specjalną modlitwę w uwielbieniu i dziękczynieniu
Bogu Ojcu za Miłosierdzie, jakim On obdarza cały świat.

Och Ojcze Przedwieczny, przynosimy Ci nasze modlitwy w radosnym dziękczynieniu
za Twój drogocenny dar Miłosierdzia wobec całej ludzkości.
Radujemy się i przedkładamy Ci, najwspanialszy Królu,
nasze uwielbienie i adoracje za Twoje kochające i czułe Miłosierdzie.
Ty, Bóg Najwyższy, jesteś naszym Królem, i za ten dar, który teraz nam przynosisz,
my upadamy do Twych stóp w pokornym poddaństwie.
Prosimy, Boże, zmiłuj się nad wszystkimi Swoimi dziećmi!

Wasz Jezus
___________________________________________________________________________
________

Krucjata Modlitwy (4) Zjednocz wszystkie rodziny
Posłanie Pana Jezusa dla Marii Bożego Miłosierdzia, niedziela, 20 listopada 2011, godz.
18:00

Moja córko, ta modlitwa jest ważna, bo pomoże utrzymać razem rodziny, tak, aby mogły
pozostać jako jedność w Moim Nowym Królestwie Raju na ziemi.

Panie Jezu, zjednocz wszystkie rodziny podczas Ostrzeżenia,
tak, aby mogły otrzymać odwieczne zbawienie.
Ja modlę się, aby wszystkie rodziny pozostały w zjednoczeniu z Tobą,
Jezu, tak, aby mogły odziedziczyć Twój Nowy Raj na Ziemi.

___________________________________________________________________________
_

Krucjata Modlitwy (3) Uwolnij świat od strachu
Posłanie Pana Jezusa dla Marii Bożego Miłosierdzia, sobota, 19 listopada 2011, godz.
19:00

Moja wielce umiłowana córko, teraz wyposażę cię w modlitwę o uwolnienie świata od
strachu.

Och Mój Panie, Jezu Chryste, błagam Cię, abyś uwolnił świat od lęku,
który odrywa dusze od Twojego kochającego Serca.
Ja modlę się, żeby dusze, które będą przeżywały autentyczny
lęk podczas Ostrzeżenia, powstrzymały się,
i pozwoliły Twojemu Miłosierdziu zalać swoje dusze, tak więc oswobodzone,
będą mogły kochać Cię w taki sposób, w jak powinny.

___________________________________________________________________________
_______

Krucjata Modlitwy (2) Modlitwa za globalnych dyktatorów
Posłanie Pana Jezusa dla Marii Bożego Miłosierdzia, piątek, 18 listopada 2011, godz.
21:00

Moja wielce ukochana córko, dzisiaj przynaglam Moich uczniów do zaoferowania tej
modlitwy, dla zbawienia tych biednych dzieci, które są dręczone przez przywódców swoich
własnych krajów, którzy z kolei podlegają dyktatowi sił globalnych, nie od Boga.

Mój Ojcze Przedwieczny, w Imię Twojego umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa, proszę,
ażebyś ochraniał Swoje dzieci przed prześladowaniami ukartowanymi przez globalne
siły przeciwko niewinnym narodom.

Modlę się o wybaczenie grzechów tych dusz, które są przyczyną tej nędzy i cierpienia,
tak,
aby mogły one zwrócić się do Ciebie z sercem pokornym i skruszonym.

Proszę, daj Swoim torturowanym dzieciom siłę, aby przetrzymały te cierpienia,
na przebłaganie za grzechy świata, przez Chrystusa Pana Naszego Amen.

___________________________________________________________________________

Krucjata Modlitwy (1) "Mój dar dla Jezusa, aby zbawić dusze"
Posłanie Pana Jezusa dla Marii Bożego Miłosierdzia, czwartek, 17 listopada 2011, godz.
21:00

Moja ukochana córko, poproś Moje dzieci aby odmawiały te modlitwy od teraz aż do
Ostrzeżenia.
Moi uczniowie są proszeni, aby odmawiali te modlitwy, które będę ci dawał każdego dnia,
aby zbawić dusze.
To jest pierwsza modlitwa:

Mój najdroższy Jezu, który kochasz nas tak bardzo, pozwól mi w mój skromny sposób,
pomóc zbawić Twoje cenne dusze.
Miej miłosierdzie dla wszystkich grzeszników, bez względu na to, jak bardzo ciężko Cię
obrażają.

Pozwól mi, przez modlitwę i cierpienie, pomóc tym duszom, które mogą nie przetrwać
Ostrzeżenia,
aby mogły starać się o miejsce obok Ciebie w Twoim Królestwie.

Wysłuchaj mojej modlitwy, O słodki Jezu, abym mógł pomóc Ci [odnieść] zwycięstwo
nad tymi duszami, za którymi tęsknisz.

O Najświętsze Serce Jezusa, ja ślubuję Moją wierność wobec Twojej Najświętszej Woli
przez wszystkie czasy!

Twój Zbawiciel
Jezus Chrystus

Litanie Jezusa dla Ludzkości:

Litania Jezusa dla Ludzkości (2) – O Łaskę Uwolnienia
Moja droga, umiłowana córko, chcę, żebyś poprosiła Moich uczniów, aby od zaraz rozpoczęli
codzienne odmawianie Moich Litanii – Litanii Jezusa dla ludzkości. Modlitwy te przyniosą
wielkie Łaski i ocalą wszystkich tych, których polecicie w waszych specjalnych
intencjach dla zbawienia ich dusz. Kolejny raz, w czci dla Mojego Przedwiecznego Ojca,
który kocha każde z Jego umiłowanych dzieci. Kładę Moją Głowę na Jego Ramieniu,
obejmuję Go codziennie Moimi Ramionami, aby dać mu pociechę, ponieważ On płacze za
tymi wszystkimi biednymi, zagubionymi dla Niego, duszami. Przyjdźcie do Niego, Moi
umiłowani uczniowie, i podziękujcie Mojemu Ojcu za Dar Jego Łaski Uwolnienia od Ogni
Piekła dla tych, którzy odpowiedzą na Jego Wezwanie.

„O Najwyższy Niebieski Ojcze,
Kocham Cię.
Czczę Cię.
Panie, zmiłuj się.
Panie, przebacz nam nasze winy.
Uwielbiam Cię.
Chwalę Cię.
Dziękuję Ci za wszystkie Twoje szczególne Łaski.
Błagam Cię o Łaskę Uwolnienia dla moich ukochanych
(Wymień wszystkich na liście dla ocalenia dusz)
Ofiaruję Tobie moją wierność w każdej chwili.
O Najwyższy Niebieski Ojcze,
Stwórco wszystkich rzeczy,
Stwórco Wszechświata,
Stwórco ludzkości,
Jesteś źródłem wszystkich rzeczy.
Jesteś źródłem Miłości.
Jesteś Miłością.
Kocham Cię.
Czczę Cię.
Kładę się przed Tobą.
Błagam o Miłosierdzie dla wszystkich dusz, które Cię nie znają,
które Cię nie czczą,
które odrzucają Twoją Rękę Miłosierdzia.
Oddaję się Tobie umysłem, ciałem i duszą,
tak abyś mógł zabrać je w Swoje Ramiona, bezpieczne od zła.
Proszę Cię, otwórz Bramę Raju, tak aby wszystkie Twoje dzieci
mogły zjednoczyć się w końcu w tym dziedzictwie, które Ty stworzyłeś dla nas
wszystkich.
Amen.”

___________________________________________________________________________

Litania Jezusa dla Ludzkości (1) – O Ochronę przed fałszywym prorokiem

Chcę, abyście wszyscy rozpoczęli nową litanię modlitw dla ochrony przed fałszywym
prorokiem i odmawiali je od tej chwili raz dziennie.

Modlitwy Krucjaty muszą być wybierane w różnych zestawach i odmawiane, kiedy możecie.
„Najdroższy Jezu, ocal nas przed oszustwem fałszywego proroka.
Jezu, zmiłuj się nad nami.
Jezu, ocal nas od prześladowań.
Jezu, zachowaj nas od antychrysta.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami.
Najdroższy Jezu, osłoń nas Swoją Drogocenną Krwią.
Najdroższy Jezu, otwórz nasze oczy na kłamstwa fałszywego proroka.
Najdroższy Jezu, zjednocz Swój Kościół.
Jezu, ochroń nasze Sakramenty.
Jezu, nie pozwól fałszywemu prorokowi podzielić Twojego Kościoła.
Najdroższy Jezu, pomóż nam odrzucić kłamstwa przedstawione nam jako prawda.
Jezu, obdarz nas Siłą.
Jezu, daj nam Nadzieję.
Jezu, napełnij nasze dusze Duchem Świętym.
Jezu, ochroń nas przed bestią.
Jezu, obdarz nas darem rozeznania, tak byśmy mogli zawsze podążać
ścieżką Twojego prawdziwego Kościoła, na wieki wieków. Amen.”

źródło:
http://www.internetgebetskreis.com/pl/
http://ostrzezenie.wordpress.com

