WIELKOPOSTNE PRZYGOTOWANIA
na podstawie
KSIĘGI PRAWDY
W prezentacji zawarte są fragmenty
Orędzi Pana Jezusa z Księgi Prawdy oraz Modlitwy Krucjaty
dotyczące przygotowań na Święta Wielkanocne.
www.KsiegaPrawdy.pl www.JezusDoLudzkosci.pl
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Prośby Pana Jezusa
i Najświętszej Matki Zbawienia
o modlitwę podczas Wielkiego Postu
(…) „Czas Wielkiego Postu jest czasem cichej refleksji,
osobistych ofiar oraz okazji do modlitwy o złagodzenie wojny na
świecie. (…)
Wykorzystajcie ten czas, aby pomóc Mi w Mojej walce o dusze.
(…) Tych kilka tygodni Wielkiego Postu musi być wykorzystane
na przygotowanie dusz waszych i waszych braci i sióstr.” (…)
Księga Prawdy, Orędzie Pana Jezusa z 22.02.2012
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Post raz w tygodniu
podczas Wielkiego Postu
W okresie Wielkiego Postu „możecie uratować wiele dusz,
poszcząc zaledwie raz w tygodniu”, ofiarowując „ten dzień za
dusze.” (…)
„Przygotujcie się na Wielki Tydzień i Wielkanoc poprzez
odmawianie Modlitwy Krucjaty 34: Mój dar postu dla Jezusa.”
Księga Prawdy, Orędzie Pana Jezusa z 22.02.2012
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Modlitwa Krucjaty 34
Mój dar postu dla Jezusa
O mój Jezu, pomóż mi w mój skromny sposób naśladować
Twoje Życie Ofiary, by ratować ludzkość. Pozwól mi ofiarować
Ci dar postu, jeden dzień w tygodniu podczas Wielkiego Postu,
dla ratowania całej ludzkości, by mogła wejść przez Bramy
Nowego Raju na ziemi. Składam Ci, drogi Jezu, moją ofiarę z
miłością i radością w sercu. By poprzez tę ofiarę pokazać Ci
wielkość mojej miłości, błagam Cię o zbawienie każdej duszy,
która mogła utracić Łaskę. Amen.
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Różaniec święty
Każdego dnia i w każdy piątek
podczas Wielkiego Postu
„Dzieci, jeśli moglibyście poświęcić każdy dzień w tygodniu na
Mój Różaniec święty, a w każdy piątek odmawiać cztery części
od teraz do Wielkanocy, wiele zniszczeń na świecie może być i
będzie złagodzonych. (…)
Organizujcie globalną modlitwę, aby od teraz do Niedzieli
Wielkanocnej we wszystkich narodach odmawiany był Mój
Różaniec.”
Księga Prawdy, Orędzie Matki Zbawienia z 09.03.2012

5

Post i sakrament spowiedzi
Zalecenia na Wielki Tydzień
„Pragnę, aby wszyscy Moi wyznawcy mieli czas postu od najbliższego
poniedziałku* do godziny 15.30 w Wielki Piątek. Nawet maleńki post da
wam wszystkim wgląd w Mój plan zbawienia i zobaczycie, jak będziecie mogli
Mi pomagać ratować dusze wszystkich grzeszników. Przez ten post ponownie
odzyskacie jedność wewnętrzną. Oczyszczając ciało, odnowicie waszego
ducha. Pragnę również, abyście przystąpili do sakramentu spowiedzi lub tej
formy pojednania, która jest dla was dostępna. Proszę, jeśli nie jesteście w
stanie otrzymać tego sakramentu, przyjmijcie Dar Mojego Odpustu
Zupełnego”, przez odmawianie przez siedem kolejnych dni Modlitwy Krucjaty
24. Księga Prawdy, Orędzie Pana Jezusa z 22.03.2013
[* Był to poniedziałek 25 marca 2013 r. po Niedzieli Palmowej]
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Modlitwa Krucjaty 24
Odpust Zupełny dla rozgrzeszenia
O mój Jezu, Ty jesteś Światłem ziemi. Ty jesteś Płomieniem, który ogarnia
wszystkie dusze. Twoje Miłosierdzie i Miłość nie znają granic. Nie jesteśmy
godni Ofiary, której dokonałeś przez Swoją śmierć na Krzyżu, wiemy bowiem,
że Twoja Miłość do nas jest większa od tej miłości, którą my darzymy 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, by głosiła Prawdę Twojego świętego Słowa i
przygotowywała naszych braci i siostry na chwałę Twojego Powtórnego
Przyjścia na ziemię. Czcimy Cię. Chwalimy Cię. Ofiarujemy samych siebie,
nasze smutki, nasze cierpienia jako dar dla Ciebie, by ratować dusze. Kochamy
Cię, Jezu. Zmiłuj się nad wszystkimi Swoimi dziećmi, gdziekolwiek mogą się
znajdować. Amen.
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Modlitwa w czasie postu
Zalecenia na Wielki Tydzień
„Oto Modlitwa Krucjaty dla was, jeśli chcecie dzielić Mój Kielich
Cierpienia. Odmawiajcie ją trzy razy, kiedy możecie, ale najlepiej zawsze
w czasie postu - Modlitwa Krucjaty 103: O dzielenie Kielicha Cierpienia z
Chrystusem.”

Księga Prawdy, Orędzie Pana Jezusa z 22.03.2013
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Modlitwa Krucjaty 103
O dzielenie Kielicha Cierpienia
z Chrystusem
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.
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Post i Modlitwa Krucjaty 42
w Wielki Piątek
„Podejmijcie post przez jeden dzień, w Wielki Piątek, aby
zapobiec wprowadzeniu jednej światowej waluty” i
odmawiajcie Modlitwę Krucjaty 42: Modlitwa na post dla
zablokowania jednej światowej waluty. „Jeden dzień postu, w
Wielki Piątek, przyniesie narodom wiele wolności od złego
ducha i tych, którzy podążają za jego niegodziwymi
pragnieniami kontrolowania finansów wszystkich narodów”.
Księga Prawdy, Orędzie Matki Zbawienia z 27.03.2012
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Modlitwa Krucjaty 42
Modlitwa na post dla zablokowania
jednej światowej waluty
O Boże Najwyższy, ofiaruję Ci mój dar postu, abyś powstrzymał
uścisk zła na świecie, planowany obecnie, aby pozbawić mój
kraj pokarmu, łącznie z Chlebem Życia. Przyjmij moją ofiarę i
wysłuchaj moich błagań za inne narody, by ochronić je przed
cierpieniem, które jest teraz planowane przez antychrysta.
Zachowaj nas, drogi Panie, od tej nikczemności i chroń naszą
wiarę, abyśmy mogli Ciebie czcić w wolności, której
potrzebujemy, by kochać Cię i wielbić na wieki wieków. Amen.
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Zalecenia dotyczące modlitwy i postu
w czasie Wielkiego Postu na podstawie Księgi Prawdy
Każdego
dnia

Każdy piątek

v

Post
Modlitwa Krucjaty 34
Różaniec święty

Raz w
tygodniu

v
v

Modlitwa Krucjaty 24

v

W Wielkim Tygodniu
V (od poniedziałku do
godziny 15.30 w Wielki
Piątek)

4 Tajemnice

v

Modlitwa Krucjaty 42
Modlitwa Krucjaty 103
(3 x)

W Wielki
Piątek

Zawsze, gdy pościsz

v

Módl się, gdy nie jesteś w stanie otrzymać sakramentu spowiedzi
(musi być odmawiana przez siedem kolejnych dni)
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