MODLITWY

Modlitwy z najważniejszych orędzi dla świata na koniec czasów
przygotowujące na Powtórne Przyjście Jezusa Chrystusa
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„Te Modlitwy dane są z Mocy Boga
i są z nimi związane wielkie cuda...
rozszerzą nawrócenie, zapewnią
uzdrowienie fizyczne i osłabią
wpływ wojny, głodu i biedy”
Zakładajcie grupy modlitewne
pod wezwaniem „Jezus do ludzkości”
Modlitwa Krucjaty 87
Chroń nasz naród od zła
O Ojcze, przez wzgląd na Twojego Syna, zachowaj nas od komunizmu. Zachowaj nas od dyktatury. Chroń nasz naród przed pogaństwem. Zachowaj nasze
dzieci od krzywdy.
Pomóż nam ujrzeć Światło Boga. Otwórz nasze serca na Nauczanie Twojego
Syna. Pomóż wszystkim kościołom pozostać wiernymi Słowu Bożemu. Błagamy Cię, abyś zachował nasze narody od prześladowań.
Najdroższy Panie, spójrz na nas z Miłosierdziem, bez względu na to, jak bardzo
Cię obrażamy. Jezu, Synu Człowieczy, okryj nas Swoją Najdroższą Krwią. Ratuj
nas od sideł złego ducha. Błagamy Cię, drogi Boże, abyś zainterweniował w tym
czasie i powstrzymał zło od pochłonięcia świata.
Amen.
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Zakładajcie grupy modlitewne
pod wezwaniem „Jezus do ludzkości”
środa, 16 maja 2012 roku, godz. 17.38
Moja szczerze umiłowana córko, muszę podkreślić, wobec wszystkich tych,
którzy wierzą we Mnie, że ważne jest, aby modlić się za każdy z waszych narodów. Aby to czynić skutecznie, musicie zakładać grupy modlitewne pod
wezwaniem „Jezus do ludzkości”. Módlcie się w tych grupach, odmawiając
wszystkie dane wam Modlitwy Krucjaty.
Moja córka, Maria, zorganizuje przygotowanie ich w sposób, który pozwoli
wam wydrukować je, gdziekolwiek jesteście na świecie. Proszę, rozpowszechniajcie Moje święte Słowo do wszystkich duchownych. Niektórzy odrzucą Moje
Orędzia. Inni przyjmą je z miłością w sercach.
Jednak najczęściej będziecie wyśmiewani i odrzucani w Moje Święte Imię.
Będziecie cierpieć, tak jak cierpieli Moi apostołowie, i w niektórych kręgach
Mojego Kościoła na ziemi staniecie się pośmiewiskiem. Te obelżywe słowne
zniewagi będą dotkliwe i będziecie zranieni. Ale to mówię. Pamiętajcie, okazywana wam nienawiść przekona was, że to rzeczywiście Ja, wasz Jezus, mówię
do was z Nieba. Z powodu tego cierpienia podniosę was za każdym razem,
ilekroć powalą was na ziemię. Podniosę was i sprawię, że będziecie silniejsi niż
wcześniej.
Dlaczego to czynię? Czynię to, abyście byli sprawniejsi i silniejsi w rozpowszechnianiu Mojego świętego Słowa. Bo tylko wtedy otrzymacie większe
Dary, które wam zapewnię przez Mojego Ducha Świętego. A więc podnieście
się i idźcie przygotować swój naród do otrzymania zbroi, której potrzebuje, aby
uniknąć znamienia bestii.
Nigdy nie zapominajcie o znaczeniu Pieczęci Boga Żywego. Zapewni ochronę wam i waszym rodzinom, nie tylko duchową, ale także ochronę fizyczną.
Jesteście błogosławieni, otrzymując tę Pieczęć, a waszym obowiązkiem jest
zapewnienie, by wszędzie jak najwięcej dzieci Bożych ją otrzymało. Pamiętajcie, w każdej minucie stoję przy wszystkich Moich wyznawcach, a kiedy
będą wykonywać Moje Dzieło, będą otrzymywać szczególne Łaski, aby stali się
odważnymi, silnymi i zdecydowanymi, by ratować dusze każdego mężczyzny,
kobiety i dziecka na świecie.
Wasz umiłowany Zbawiciel

Modlitwa może uratować i uratuje ludzkość
środa, 7 marca 2013 roku, godz. 11.05
Moja szczerze umiłowana córko, ważne jest, aby Moi uczniowie na ziemi zrozumieli, jak modlitwa może uratować i uratuje ludzkość. Mocy modlitwy, a szczegól-
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nie Różańca świętego, który czyni bestię bezsilnym, nie można lekceważyć. Aby
zbawić więcej dusz, należy również odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
Wybierzcie Modlitwy Krucjaty, które wam daję, i odmawiajcie je, abyście się
mogli skupić na różnych prośbach w każdej grupie modlitewnej. Jeśli na przykład modlicie się Modlitwą Krucjaty – O Łaskę ochrony, to róbcie to w taki sposób, aby grupa modlitewna skoncentrowała się tego dnia na wyborze Modlitw
Krucjaty, które wzywają Bożej ochrony dla dusz. Potem, w innym dniu, skupcie
się na wyborze modlitw, które są wam dane dla ochrony księży i duchownych.
Te grupy Krucjaty Modlitwy, gdy powstaną na całym świecie, staną się zbroją niezbędną, aby pokonać przeciwnika na więcej sposobów, niż możecie to
sobie wyobrazić. Nadal będę dawał wam Dary nowych modlitw, które przyniosą ze sobą szczególne cuda. Bez takiej interwencji nie mógłbym ocalić dusz,
których tak pragnę.
Idźcie i planujcie spotkania Krucjaty Modlitwy oparte na podanej wam formie, dzielcie je jednak na części, dzięki czemu będziecie się mogli skoncentrować na szczególnych intencjach. Nie ma potrzeby, aby odmawiać naraz wszystkie modlitwy, choć nalegam, abyście w jednym tygodniu odmawiali jak najwięcej. Przynosicie Mi tak wielką radość i pocieszenie, Moi drodzy wyznawcy.
Daję wam Moje błogosławieństwo siły i odwagi w waszych dalszych staraniach
o ratowanie dusz. Kocham was.
Wasz Jezus

Modlitwa Krucjaty 93
O Łzy Nawrócenia
O mój umiłowany Jezu, jesteś blisko mojego serca. Jestem jedno z Tobą. Kocham
Cię. Miłuję Cię. Daj mi odczuć Twoją Miłość. Daj mi odczuć Twój ból. Daj mi
odczuć Twoją Obecność. Udziel mi Łaski pokory, abym stał się godnym Twojego Królestwa na ziemi – takiego, jakie jest w Niebie. Udziel mi Łez Nawrócenia,
abym mógł naprawdę ofiarować się Tobie, jako prawdziwy uczeń, żeby pomóc
Ci w Twojej Misji ratowania każdej pojedynczej duszy na ziemi, zanim przyjdziesz ponownie, by sądzić żywych i umarłych. Amen.

Modlitwa Krucjaty 53
Modlitwa za Kościół katolicki
O Boże Ojcze, w Imię Twojego Syna umiłowanego, błagam Cię, daj siłę i Łaski,
potrzebne, by pomóc kapłanom wytrzymać prześladowania, których doświadczają. Pomóż im trzymać się Prawdy Nauczania Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, i aby nigdy nie zrezygnowali, nie osłabli ani nie poddali się nieprawdom
dotyczącym Istnienia Najświętszej Eucharystii. Amen.
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Zrobią wszystko, aby zakłócić działanie
waszych grup modlitewnych
czwartek, 17 stycznia 2013, godz. 23.17
Moja szczerze umiłowana córko, Ogień Ducha Świętego wzmaga się wśród
Moich grup modlitewnych, które będą się teraz rozprzestrzeniać na cały świat
i pomnażać tysiąckrotnie. Łaska udzielona tym grupom pozwoli im szybko
powstawać i rozwijać się tak, jak tego chciałem.
Gdy Ogień Prawdy ogarnie ziemię, zstąpi także ciemność, jak wielka, gęsta
mgła. Zły duch i jego demony będą dręczyć tylu, ilu tylko zdołają, aby ich
odciągnąć ode Mnie. Nie mogę mu na to pozwolić. Ból rozłąki z tymi biednymi duszami, które chętnie poddają się kłamstwom przekazywanym im przez
szatana, jest dla Mnie bardzo trudny do zniesienia. Nic jednak nie może zatrzymać Słowa Bożego, chociaż wielu może się wydawać inaczej.
Dzięki Mojej Mocy będę rozprzestrzeniał miłość przez te dusze, które odpowiedzą na Moje wezwanie do modlitwy. Kiedy poddadzą Mi swoją wolną wolę,
będę mógł uczynić to, co jest konieczne, aby przyciągnąć je do Miłości Boga.
Od pewnego czasu w ich życiu brakuje tej Miłości. Następnie rozpoznają pustkę, jaką odczuwali w sobie przed otrzymaniem pocieszenia. Pocieszenie, którego im brakuje, to spokój duszy, który może pochodzić wyłącznie ode Mnie.
Przyjdźcie do Mnie, a pomogę wam ujrzeć te wszystkie rzeczy. Słuchajcie
teraz Mojego Głosu, gdy gromadzę wszystkie narody i zbieram Moją rodzinę,
abym mógł przygotować was do nowego życia, w którym śmierć już nie będzie
istniała. Ani śmierć ciała, ani duszy nie może istnieć w Moim Nowym Raju.
Śmierć ustanie. Mój Nowy Raj jest gotowy, ale musi się w nim znaleźć każda
dusza, która żyje w dzisiejszym świecie. To jest Moje wielkie pragnienie.
Moi wyznawcy, musicie się przygotować na straszliwe próby, które staną
przed wami z powodu waszej odpowiedzi na Moje wezwanie. Zrobią wszystko,
aby zakłócić działanie waszych grup modlitewnych. Na przykład wielu księży
będzie się starało je powstrzymać. Powiedzą wam, aby w nich nie uczestniczyć.
Powiedzą wam, że są zakazane. Powiedzą wam, że Moje Modlitwy pochodzą
od złego ducha. Przedstawią wam każdy rodzaj wymówki – wszystkie z nich
będą miały za zadanie po prostu powstrzymać wykonywanie Mojego Dzieła.
Zachęcam was do wspólnej pracy w pokoju i harmonii. Nie pozwalajcie,
aby różnica zdań wstrzymywała to Dzieło. W tym czasie szatan będzie próbował wbić klin między was wszystkich, aby Modlitwy Krucjaty nie były rozpowszechniane po całym świecie tak, jak je podyktowałem. Wszędzie muszą być
zakładane grupy modlitewne „Jezus do ludzkości”. Będą one integralną częścią
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formacji i koordynacji Mojej Armii Reszty na ziemi. Musicie ściśle pracować
w miłości i harmonii, pozostając w kontakcie z Moją córką, Marią. Poleciłem
jej wspierać was w prowadzeniu, tam gdzie to możliwe. Wysłałem jej grupę
osób, która będzie koordynować te grupy w różnych regionach świata. Każdy
z was musi się skupić na swoim regionie i musicie się ze sobą łączyć. Pouczę
Marię co do sposobu zarządzania, jakiego dla nich chcę, oraz formy, jakiej dla
nich pragnę.
Będę błogosławił każdej grupie modlitewnej, gdy zgodzą się na Moje prowadzenie. Potrzebuję zaangażowania członków duchowieństwa i używania
modlitewników. Maria wkrótce da wam znać, jakie są oczekiwania.
Przygotujcie się do tej ogólnoświatowej Misji, jak do żadnej innej. To jest
ostatnia Misja ratowania dusz, a każdy krok tej drogi jest podyktowany przeze Mnie, Jezusa Chrystusa. Proszę zatem, abyście złożyli całą swoją ufność we
Mnie. Radujcie się, bo otrzymanie takiej roli w tym najważniejszym czasie
w historii świata jest dla was błogosławieństwem. Do tego zadania otrzymacie
ode Mnie wiele Darów, bo potrzebuję waszej pomocy, by ratować dusze.
Pozwólcie Mi udzielić wam błogosławieństwa ochrony dla grup Krucjaty
Modlitwy „Jezus do ludzkości” w absolutnie każdym miejscu, gdzie są one tworzone. Moja miłości, Moi błogosławieni, Moi umiłowani uczniowie, przynosicie Mi w tym czasie pokój, miłość i pocieszenie.
Wasz ukochany Jezus

Modlitwa Krucjaty 6
Modlitwa o powstrzymanie antychrysta
O Jezu, modlę się, aby Bóg w Swoim Miłosierdziu powstrzymał antychrysta
i jego nikczemną armię od wywoływania trwogi wśród Twoich dzieci oraz
powodowania ich udręk. Modlimy się, by został powstrzymany i by karząca
Ręka została oddalona dzięki nawróceniu, jakie dokona się podczas Ostrzeżenia. Amen.

Modlitwa Krucjaty 5
Chwała Bogu Najwyższemu
O Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci nasze modlitwy w radosnym dziękczynieniu za Twój drogocenny Dar Miłosierdzia dla całej ludzkości. Radujemy
się i ofiarujemy Ci, najwspanialszy Królu, naszą cześć i uwielbienie za Twoje
kochające i czułe Miłosierdzie. Ty, Boże Najwyższy, jesteś naszym Królem i za
ten Dar, który nam teraz przynosisz, padamy do Twoich Stóp w pokornym
poddaniu. Prosimy, Boże, zmiłuj się nad wszystkimi Twoimi dziećmi. Amen.
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Modlitwa Krucjaty 149
O poszukiwanie Bożej Miłości
O Jezu, napełnij mnie Bożą Miłością. Napełnij mnie Swoim Boskim Światłem
i zalej mnie Miłością, której potrzebuję, by rozsiewać ziarno Bożego Miłosierdzia wśród wszystkich narodów. Pozwól, abym szerzył Twoją Boską Miłość
wśród tych wszystkich, których spotykam. Roztaczaj Swoją Miłość, aby opadła
na wszystkie dusze, wszystkie wiary, wszystkie wierzenia, wszystkie narody –
jak mgła, aby w radosnym uniesieniu zjednoczyć wszystkie dzieci Boże. Pomóż
nam szerzyć Miłość Bożą, tak aby mogła pokonać i pokonała całe zło na świecie. Amen.

Modlitwa Krucjaty 33
Pieczęć Boga Żywego
Bóg Ojciec: „O uznanie Mojej Pieczęci i przyjęcie jej z miłością, radością
i wdzięcznością”. Bóg Ojciec pragnie, aby wszyscy przyjęli tę Pieczęć jako ochronę – dla każdego z osobna oraz dla naszych rodzin – w czasie przygotowań na
Powtórne Przyjście Jezusa Chrystusa.
Jezus: „Pragnę, by każdy z was odmawiał od dzisiaj każdego dnia Modlitwę
Krucjaty o numerze 33 i żebyście mieli egzemplarz Pieczęci Boga Żywego przy
sobie”.
Pieczęć Boga Żywego, Modlitwę Krucjaty 33, trzeba nosić zawsze przy sobie
w jakiejkolwiek formie (treść tej Modlitwy) i mieć w swoich domach. Pieczęć należy odmawiać codziennie. Ona nas chroni, nasze ciała i dusze, i żadna krzywda nie stanie się tym, którzy mają Pieczęć. Nie wolno jej sprzedawać
i powinna być dostępna dla każdego. W Orędziach znajdujemy także wiele
innych nawiązań do Pieczęci. Tłumaczy się w nich jej rolę i znaczenie.
O 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 pokornym dziękczynieniu 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 wieków. 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.

Modlitwa na czas, gdy jest ciężko na drodze Pana
Jezu, zabierz mój ból, ulecz mnie i weź mój krzyż. Amen.
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Modlitwa dla duszy wybranej, która doznaje
prześladowania ponad swoją wytrzymałość
Jezu, weź moje cierpienie i zrób z nim, co zechcesz. Amen.

Modlitwa Krucjaty 68
Chroń mnie od wpływu szatana
O Matko Boga, Matko Zbawienia, okryj mnie Twoim najświętszym płaszczem
i chroń moją rodzinę od wpływu szatana i jego upadłych aniołów. Pomóż mi
w każdym czasie ufać Bożemu Miłosierdziu Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa. Podtrzymuj mnie w mojej miłości do Niego i nigdy nie pozwól
mi odejść od Prawdy Jego Nauczania, bez względu na to, ile pokus zostanie
przede mną postawionych. Amen.

Modlitwa Litania I
Ochrona przed fałszywym prorokiem
Najdroższy Jezu, zachowaj nas od oszustwa fałszywego proroka.
Jezu, zmiłuj się nad nami.
Jezu, uchroń nas od prześladowań.
Jezu, zachowaj nas od antychrysta.
Panie, zmiłuj się. Chryste, zmiłuj się.
Najdroższy Jezu, okryj nas Swoją Najdroższą Krwią.
Najdroższy Jezu, otwórz nam oczy na kłamstwa fałszywego proroka.
Najdroższy Jezu, zjednocz Swój Kościół.
Jezu, chroń nasze sakramenty.
Jezu, nie pozwól fałszywemu prorokowi podzielić Twojego Kościoła.
Najdroższy Jezu, pomóż nam odrzucić kłamstwa przedstawiane nam jako
prawda.
Jezu, daj nam siłę.
Jezu, daj nam nadzieję.
Jezu, napełnij nasze dusze Duchem Świętym.
Jezu, chroń nas przed bestią.
Jezu, daj nam Dar rozeznania, abyśmy w każdym czasie mogli podążać drogą
Twojego prawdziwego Kościoła na wieki wieków.
Amen.
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Modlitwa Krucjaty 111
O poświęcenie waszych dzieci Jezusowi Chrystusowi
Matka Zbawienia: „Wzywam was, byście przyprowadzili mi wasze dzieci (…).
Nieważne, w jakim są wieku (…). Oto Modlitwa Krucjaty za wasze dzieci. Odmawiana każdego dnia przyprowadzi wasze dzieci blisko miłosiernego Serca Jezusa”.
O droga Matko Zbawienia, poświęcam Twojemu Synowi moje dzieci [imię dziecka / imiona dzieci], tak aby mógł przynieść im pokój ducha i miłość serca. Proszę,
módl się, aby moje dzieci zostały przyjęte w miłosierne Ramiona Twojego Syna
i zachowaj je od krzywdy. Pomóż im pozostać wiernymi świętemu Słowu Bożemu, szczególnie w czasie, kiedy są kuszone, aby się od Niego odwrócić. Amen.

Modlitwa Krucjaty 143
O ochronę Misji Zbawienia
O Matko Zbawienia, chroń tę Misję, Dar od Boga, by wszędzie wszystkim Jego
dzieciom przyniosła Życie Wieczne. Prosimy, zainterweniuj w naszym imieniu,
przez Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, aby dał nam odwagę do
wypełniania naszych obowiązków w służbie Bogu w każdym czasie, zwłaszcza
gdy z tego powodu cierpimy. Pomóż tej Misji nawrócić miliardy dusz, zgodnie
ze Świętą Wolą Boga, i przemienić tych, co mają serca z kamienia, w kochające
sługi Twojego Syna. Daj nam wszystkim, którzy służymy Jezusowi w tej Misji,
siłę do przezwyciężenia nienawiści i prześladowania Krzyża, i do przyjęcia cierpienia, które jej towarzyszy, z hojnością serca i pełną zgodą na to, co może nas
czekać. Amen.

Modlitwa Krucjaty 94
O uleczenie umysłu, ciała i duszy
O drogi Jezu, padam przed Tobą znużony, chory, w bólu i z tęsknotą za usłyszeniem Twojego Głosu. Pozwól, aby dotknęła mnie Twoja Boska Obecność,
tak abym został zalany Twoim Boskim Światłem w moim umyśle, ciele i duszy.
Ufam Twojemu Miłosierdziu. Oddaję Ci całkowicie mój ból i cierpienie i proszę o udzielenie mi Łaski zaufania Ci, tak abyś mógł mnie wyleczyć z tego bólu
i ciemności, abym ponownie odzyskał jedność i bym mógł podążyć Drogą
Prawdy i pozwolić Ci prowadzić mnie do życia w Nowym Raju. Amen.

Modlitwa Krucjaty 92
O Łaskę wytrwałości
O drogi Jezu, proszę Cię o Dar wytrwałości. Błagam Cię, obdarz mnie Łaskami,
których potrzebuję, by zachować Twoje najświętsze Słowo. Proszę Cię, uwolnij
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mnie od wszelkich utrzymujących się wątpliwości. Proszę Cię, napełnij moją
duszę dobrocią, cierpliwością i wytrwałością. Pomóż mi zachować godność,
kiedy jestem znieważany w Twoje Święte Imię. Uczyń mnie silnym i osłoń mnie
Łaską, abym szedł naprzód, nawet gdy jestem zmęczony i brakuje mi sił, i kiedy
staję w obliczu wszystkich udręk, które mnie czekają, gdy pracuję niestrudzenie, aby pomóc Ci ratować ludzkość. Amen.

Modlitwa Krucjaty 3
Uwolnij świat od lęku
O Panie mój Jezu Chryste, błagam Cię, byś uwolnił świat od lęku, który odłącza
dusze od Twojego kochającego Serca. Modlę się, aby ci, którzy podczas Ostrzeżenia doświadczą prawdziwego lęku, zatrzymali się i pozwolili Twojemu Miłosierdziu napełnić swoje dusze, tak aby jako wolni kochali Cię tak, jak powinni.
Amen.

Modlitwa Krucjaty 156
Ochrona przed nienawiścią
Drogi Jezu, daj mi Swoją Miłość i otwórz moje serce, bym z wdzięcznością
przyjął Twoją Miłość. Niech przez Moc Ducha Świętego Twoja Miłość zajaśnieje nade mną, abym stał się znakiem świetlnym Twojego Miłosierdzia. Otocz
mnie Swoją Miłością i niech moja miłość do Ciebie osłabi każdy rodzaj nienawiści, który napotykam, gdy szerzę nowinę Twojego Słowa. Wylej na nas
Swoje Miłosierdzie i przebacz tym, którzy Cię odrzucają, obrażają i którzy są
obojętni na Twoją Boskość, i daj im Dar Miłości. Niech Twoja Miłość jaśnieje
w czasach niepewności, słabej wiary, w czasach prób i cierpienia i przez Moc
Ducha Świętego pomaga mi nieść Prawdę tym, którzy najbardziej potrzebują
Twojej pomocy. Amen.

Modlitwa Krucjaty 23
O bezpieczeństwo dla papieża Benedykta
O mój Ojcze Przedwieczny, przez wzgląd na Twojego Syna umiłowanego,
Jezusa Chrystusa, i przez cierpienie, które zniósł, by zbawić świat od grzechu,
modlę się teraz, abyś chronił Twojego świętego Wikariusza, papieża Benedykta,
Głowę Twojego Kościoła na ziemi. Aby także on mógł pomóc ratować Twoje
dzieci i wszystkie Twoje wyświęcone sługi od dręczenia przez szatana i od jego
królestwa upadłych aniołów, którzy krążą po ziemi, kradnąc dusze. O Ojcze,
chroń Twojego papieża, aby Twoje dzieci mogły być prowadzone właściwą drogą do Twojego Nowego Raju na ziemi. Amen.
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Modlitwa Krucjaty 103
O dzielenie Kielicha Cierpienia z Chrystusem
Jezus: „Oto Modlitwa Krucjaty dla was, jeśli chcecie dzielić Mój Kielich Cierpienia. Odmawiajcie ją trzy razy, kiedy możecie, ale najlepiej zawsze w czasie
postu”.
Padam przed Tobą, drogi Jezu, i do Twoich Stóp, by dla dobra wszystkich czynić to, czego ode mnie oczekujesz. Pozwól mi dzielić Twój Kielich Cierpienia.
Przyjmij ten dar ode mnie, abyś mógł ocalić te biedne dusze, które są zagubione i nie mają nadziei. Weź mnie w ciele, abym mógł dzielić Twój ból. Trzymaj
moje serce w Twoich świętych Dłoniach i doprowadź moją duszę do zjednoczenia z Tobą. Poprzez mój dar cierpienia pozwalam Twojej Boskiej Obecności
objąć moją duszę, abyś mógł wybawić wszystkich grzeszników i zjednoczyć
wszystkie dzieci Boże na wieki wieków. Amen.

Modlitwa Krucjaty 107
Zachowaj mnie od ognia piekielnego
Jestem straszliwym grzesznikiem, Jezu. Przez moje czyny zadałem innym
okrutne cierpienie. Wskutek tego jestem odrzucony. Nie jestem już nigdzie
dłużej tolerowany na ziemi. Uratuj mnie z tego pustkowia i zachowaj mnie od
uścisku zła. Pozwól mi żałować. Przyjmij moją skruchę. Napełnij mnie Swoją
Siłą i pomóż mi podnieść się z głębin rozpaczy. Oddaję Ci, drogi Jezu, moją
wolną wolę, abyś czynił ze mną, co chcesz, tak abym mógł zostać wybawiony
od ognia piekielnego. Amen.

Modlitwa Krucjaty 113
O pokonanie zła w naszym kraju
O Matko Zbawienia, przyjdź pomiędzy nas i okryj nasz kraj Swoją ochroną.
Zmiażdż głowę bestii i powstrzymaj jego zły wpływ pośród nas. Pomóż Swoim
biednym zagubionym dzieciom powstać i głosić Prawdę, gdy jesteśmy otoczeni
przez kłamstwa. Proszę, o Matko Boga, chroń nasz kraj i zachowaj nas silnymi,
abyśmy mogli pozostać wierni Twojemu Synowi, gdy będziemy prześladowani.
Amen.

Modlitwa, by stać się małym
Ojcze Niebieski, pomóż mi stać się w Twoich Oczach małym jak dziecko. Proszę Cię, byś wylał na mnie Twoje Łaski, abym mógł odpowiedzieć na Twoje
wezwanie do ratowania wszystkich Twoich dzieci. Amen.
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O tych orędziach – Księdze Prawdy
Otrzymuje je kobieta z Irlandii, katoliczka, mężatka i matka, która chce być
znana pod imieniem Maria od Bożego Miłosierdzia. Twierdzi ona, że od 9
listopada 2010 roku otrzymuje z Nieba boskie orędzia. Globalne zmiany klimatu, przewroty polityczne, odstępstwo od wiary dokonujące się w Kościele
katolickim, trzecia wojna światowa, powszechny głód, nowy światowy porządek, znamię bestii i ujawnienie się antychrysta to tylko niektóre z tematów stanowiących treść tych orędzi.
Całość orędzi stanowi Księgę Prawdy i podkreśla nauczanie Kościoła katolickiego w zakresie wiary i moralności. Te orędzia – przekazywane przez Boga
Ojca, Jezusa Chrystusa i Matkę Bożą – skierowane są jednak do całej ludzkości.
Ich celem jest przypomnienie światu o Bogu, Stwórcy i Odkupicielu, tak aby
dusze mogły się nawrócić i zostać zbawione, zanim nastąpi Dzień Sądu. Orędzia przygotowują ludzkość na Powtórne Przyjście Jezusa Chrystusa, które jak
mówi Jezus, nastąpi za życia tego pokolenia.
Maria od Bożego Miłosierdzia zdaje sobie sprawę, że ci, którzy twierdzą,
że otrzymują przesłania boskiej natury, muszą być traktowani z dużą ostrożnością. Niemniej to przesłanie jest paląco aktualne. Orędzia przekazywane
są bez zwłoki, ponieważ, jak mówi Maria od Bożego Miłosierdzia, nie mamy
wiele czasu – na skutek rozwoju wydarzeń na świecie – a ludzie mają prawo do
poznania prawdy, aby mogli zmienić swoje życie w nadziei, że będą zbawieni.
Rola Marii od Bożego Miłosierdzia jako osoby otrzymującej orędzia i proroka jest jasna – mówi ona, że jak nakazuje jej nasz Pan, Jezus Chrystus, powinna
zapisywać Orędzia i przekazywać je światu. To nie ona jest ich autorem – Autorem tych orędzi i zawartych w nich modlitw jest sam Bóg.

Modlitwy Krucjaty i grupy modlitewne
Orędzia Marii od Bożego Miłosierdzia poza proroctwami i wskazaniami
duchowymi zawierają także modlitwy przekazane nam przez Jezusa, Boga Ojca
i Matkę Bożą. Z tymi modlitwami jest związanych wiele Łask, wiele nawróceń –
mają one potężną moc.
Przekazanych zostało 170 Modlitw Krucjaty, 6 Modlitw Litanii oraz
dodatkowo około 40 krótszych modlitw. Posiadają one różny charakter i różne intencje, ale wszystkie mają bardzo piękną, przebogata treść i wielką moc.
Jezus poleca nam także zakładanie grup Krucjaty Modlitwy, zwanych „Jezus do
ludzkości”, które będą odmawiać te modlitwy – prosi, byśmy modlili się wspólnie
z innymi o zbawienie dusz i o ochronę w tych trudnych czasach. Grupy Krucjaty
Modlitwy posłużą w przygotowaniu ludzkości na Powtórne Przyjście Chrystusa.
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„Te Modlitwy zostały napisane w Niebie
i obiecują nadzwyczajne Łaski. Mają tylko
jeden cel, a jest nim ratowanie wszystkich dusz,
każdego dziecka; z każdego wyznania, każdej
płci, z każdej religii i ateistów. To jest Moje
największe pragnienie. Wy, Moi uczniowie,
jesteście pod Moim kierownictwem. Łaski, które
wylewam na was, przynoszą już owoce”
(z Orędzia z niedzieli, 11 listopada 2012 roku, godz. 22.00).

„Osłonię każdą grupę Krucjaty Modlitwy
obfitością Moich Łask,
łącznie z Darem rozeznania”
(fragment Orędzia z piątku, 25 stycznia 2013, godz. 20.00).
Orędzia zamieszczone w tej broszurce zaczerpnięto z wydania książkowego
„Księgi Prawdy”. Ta pięciotomowa publikacja zawiera przesłania – przekazane w latach 2010-2015 przez Pana Jezusa i Matkę Bożą irlandzkiej katoliczce
znanej pod imieniem Maria od Bożego Miłosierdzia – zawierające duchowe wskazania i proroctwa dla naszych czasów. Podkreślają one nauczanie
Kościoła katolickiego oraz znaczenie wiary w Boga. Modlitwy przekazane
w orędziach – wybrane z nich są zamieszczone w tej ulotce – zostały zebrane do modlitewnika zatytułowanego „Krucjata Modlitwy”. Wspomniane
orędzia i modlitwy można czytać na stronach internetowych:
KsiegaPrawdy.pl ● JezusDoLudzkosci.pl ● Paruzja.info
Dostępne są także do nabycia w wersji książkowej w sklepie internetowym elgido.com, tel. 505-616-403, info@elgido.com.
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