PROŚBA O CZUWANIE MODLITEWNE
MOJE WOŁANIE DO JEZUSA:
Oto zaktualizowany link, gdzie można swoją prośbę zawierzyć Jezusowi:
http://ostrzezenie.net/wordpress/moje-wolanie-do-jezusa/
PROŚBA O CZUWANIE MODLITEWNE:
Dusza cierpiąca w Święte Imię Jezusa napisała pocztą elektroniczną na blogu &#8222;The Father of
Love and Mercy&#8221; – blogu zatwierdzonym przez Marię Bożego Miłosierdzia – aby podzielić
się następującą informacją. Istnieje ogromna potrzeba, aby chronić tę Misję Zbawienia od przyszłych
ataków szatana, aby ocalić dusze od potępienia i aby Armia Reszty zjednoczyła się i za Łaską Bożą
została umocniona.
Oto 6 punktów nadesłanych przez duszę cierpiącą w Święte Imię Jezusa:
1. Jezus pragnie, abyśmy zorganizowali światowe czuwanie modlitewne, podczas którego
odmawialibyśmy wszystkie cztery części Świętego Różańca – jedna po drugiej, bez żadnej
przerwy. Czuwanie modlitewne powinno rozpocząć się o północy, bez względu na strefę
czasową. Nikt nie powinien czuć się zobowiązany do uczestnictwa w czuwaniu, lecz im więcej z nas
się zaangażuje, tym większą będzie wylana Łaska. Ci, którzy czują się słabi lub chorzy, powinni też
przyjść i modlić się, na ile im siły pozwalają, choćby jedną dziesiątką – a zostanie to przyjęte przez
Boga – ale wszyscy powinni przybyć tylko z miłości do Jezusa i naszej Panienki, a nie z
jakiegokolwiek innego powodu. Jeżeli ktoś nie może się modlić lub nie czuje się odpowiednio, albo
jeżeli odczuwa zmęczenie podczas modlitwy, niech po prostu usiądzie razem z nami, a także zostanie
umocniony.
2. Każdy, kto może, powinien pościć o chlebie i wodzie od północy poprzedzającej czuwanie
modlitewne, czyli przez 24 godziny, aż do czasu zakończenia modlitwy
3. Zalecana jest gorąco Spowiedź Święta na dzień przed czuwaniem albo w jakimkolwiek momencie
przed jego rozpoczęciem.
4. Wszyscy powinni – jest to istotne – przebaczyć sobie nawzajem wszelkie przewinienia, urazy itp.
Przebaczmy i zapomnijmy, nie bacząc na to, kto nas obraził i dlaczego, a w szczególności jeżeli
mamy coś przeciwko komuś, kto jest także żołnierzem Reszty. Przebaczenie to musi się dokonać z
obydwu stron i musi być bezwarunkowe oraz, o ile to możliwe, musi nastąpić osobisty kontakt
pomiędzy osobami, które są uwikłane w jakąkolwiek kłótnię czy spór, czy coś podobnego. Można też
wysłać list, kartkę, kwiaty, okazać dobry gest czy przekazać pozdrowienia poprzez inną osobę, albo
uczynić cokolwiek innego, co wynika z życzliwości i pochodzi od serca.
5. Data czuwania modlitewnego leży w waszej gestii, ale powinno być ono zorganizowane tak
szybko, jak tylko jest to możliwe i z udziałem jak największej ilości osób. Nawet jeżeli jest to tylko
jedna osoba, to jest to w porządku.
6. Miejsce czuwania modlitewnego jest także sprawą waszego wyboru, modlić można się
wszędzie, ale wskazane są kościoły oraz miejsca poświęcone.
To, co się liczy, to jest wiara, miłość do Jezusa i naszej Matki Niebieskiej, Matki Zbawienia, oraz
czystość serca.

Północ jest symbolem Powtórnego Przyjścia Chrystusa.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Niech miłość i czułość naszej Błogosławionej Maryi Dziewicy, Królowej Różańca, pozostanie z nami
na zawsze.
Osoby, które planują odpowiedzieć na powyższe wezwanie do czuwania modlitewnego, mogą
poinformować o swoich planach na samym końcu tej strony :
https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2017/08/29/prayer-vigil-request/ Ci, którzy nie mówią
po angielsku, mogą tylko podać swoje imię, e-mail oraz datę planowanego czuwania w komentarzu i
nacisnąć klawisz &#8222;SUBMIT&#8221;.
Jeżeli ktoś nie jest obeznany z modlitwą różańcową, oto pomocny link na naszej stronie:
http://ostrzezenie.net/wordpress/wp-content/uploads/2017/09/R%C3%B3%C5%BCaniec2.pdf

