Krucjata Modlitwy (33)
Pieczęć Boga Żywego
Odmawiajcie tę Krucjatę Modlitwy (33),
aby uznać Moją Pieczęć i przyjąć ją
z miłością, radością i wdzięcznością:

nie poddali się w naszej walce,
aby szerzyć Prawdę
Twojego Świętego Słowa.
Amen.
Krucjata Modlitwy (1)

Krucjata Modlitwy (69)
Modlitwa do Boga Ojca, by przyjąć
Jego Bożą Wolę
Boże Ojcze Wszechmogący,
przyjmuję Twoją Bożą Wolę.

Mój dar dla Jezusa, dla ratowania dusz
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.
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.
Krucjata Modlitwy (24)
Odpust zupełny dla rozgrzeszenia
(Krucjata Modlitwy przekazana wraz z Orędziem
Ostrzeżenia z dnia
2012.01.31, 21.30. Aby otrzymać dar
całkowitego rozgrzeszenia i moc Ducha
Świętego, modlitwę tę należy odmawiać przez 7
kolejnych dni.)
O Mój Jezu, jesteś Światłem ziemi.
Jesteś Płomieniem,
który dotyka wszystkie dusze.
Twoje Miłosierdzie i Miłość
nie znają granic.
Nie jesteśmy godni ofiary,
dokonanej przez Twoją Śmierć na krzyżu.
Wiemy jednak,
że Twoja Miłość do nas jest większa
niż miłość, którą mamy dla Ciebie.
Udziel nam, o Panie, daru pokory,
abyśmy zasłużyli na Twoje Nowe Królestwo.
Napełnij nas Duchem Świętym,
abyśmy mogli maszerować naprzód
i prowadzić Twoją armię,
aby głosiła prawdę o Twoim Świętym Słowie
i przygotowała naszych braci i nasze siostry
na chwałę Twojego
Powtórnego Przyjścia na ziemię.
Czcimy Ciebie, wysławiamy Ciebie,
ofiarujemy Ci samych siebie,
nasze smutki, nasze cierpienia
jako dar dla Ciebie, aby ratować dusze.
Kochamy Cię, Jezu.
Zmiłuj się nad wszystkimi swoimi dziećmi,
gdziekolwiek się znajdują.
Amen.
Krucjata Modlitwy (96)
Błogosław i chroń
Twoją Grupę Modlitewną Krucjaty
O mój Najdroższy Jezu,
pobłogosław nas i nas chroń –
Twoją Grupę Modlitewną –
tak abyśmy się stali odporni
na nikczemne ataki diabła
oraz wszelkich złych duchów,
które mogłyby nas gnębić
w trakcie tej Świętej Misji ratowania dusz.
Obyśmy pozostali wierni i silni,
podczas gdy wytrwale strzeżemy
Twojego Świętego Imienia wobec świata,
i obyśmy nigdy

Mój najdroższy Jezu,
Ty, który kochasz nas tak bardzo,
pozwól mi na mój skromny sposób
pomóc Ci ratować Twoje cenne dusze.
Zmiłuj się nad wszystkimi grzesznikami
bez względu na to, jak ciężko Cię obrażają.
Pozwól mi przez modlitwę i cierpienie
pomóc tym duszom,
które mogą nie przetrwać Ostrzeżenia,
aby szukały miejsca obok Ciebie
w Twoim Królestwie.
Wysłuchaj mojej modlitwy, o słodki Jezu,
bo pragnę pomóc Ci zdobyć te dusze,
za którymi tęsknisz.
O Najświętsze Serce Jezusa,
ślubuję moją wierność
Twojej Najświętszej Woli
o każdym czasie.
Amen.
Krucjata Modlitwy (30)
Bóg Ojciec: Modlitwa o uniknięcie
wojny, głodu i prześladowań religijnych

Dopomóż Twoim dzieciom,
by i one Ją przyjęły.
Wstrzymaj szatana,
aby nie miał możliwości
odbierania Twoim dzieciom
prawa do Twojego Dziedzictwa.
Nigdy nie dopuść,
abyśmy zaprzestali walki
o nasze dziedzictwo w Raju.
Usłysz nasze prośby o wygnanie szatana
i jego upadłych aniołów.
Proszę Cię, Drogi Ojcze,
o oczyszczenie ziemi
Twoim Miłosierdziem
i o to, abyś nas osłonił
Twoim Duchem Świętym.
Kieruj nami podczas tworzenia
Twojej Najświętszej Armii,
aby wyposażyć ją w moc,
pozwalającą na wygnanie
bestii na zawsze.
Amen.
Krucjata Modlitwy (79)
Za 2 miliardy zagubionych dusz

O mój Odwieczny Ojcze, Boże,
Stwórco Wszechświata,
w Imię Twojego drogiego Syna błagam Cię,
abyśmy Cię bardziej kochali.
Pomóż nam być odważnymi,
nieustraszonymi i silnymi
w obliczu przeciwności.
Przyjmij nasze ofiary, cierpienia i próby
jako dar,
który składamy przed Twoim tronem,
aby zbawić Twoje dzieci na ziemi.
Skrusz serca nieczystych dusz.
Otwórz ich oczy na prawdę o Twojej miłości,
aby mogli oni,
wraz ze wszystkimi Twoimi dziećmi,
przyłączyć się do przebywających
w Raju na ziemi,
który zgodnie z Twoją Boską Wolą
z taką troskliwością dla nas stworzyłeś.

O Drogi Jezu, błagam Cię,
abyś wylał Swoje Miłosierdzie
na zagubione dusze.
Wybacz im, że Cię odrzucają,
i wykorzystaj moją modlitwę i cierpienie,
wylewając na nich
za przyczyną Twojego Miłosierdzia
Łaski, których potrzebują
do uświęcenia swoich dusz.
Proszę Cię o dar łaski dla ich dusz.
Proszę Cię o otwarcie ich serc,
tak aby podeszli do Ciebie
i Cię poprosili
o napełnienie ich Duchem Świętym,
żeby mogli przyjąć Prawdę
o Twojej Miłości
i żyć z Tobą i całą Bożą rodziną
na wieki.
Amen.

Amen.

Krucjata Modlitwy (102)

Krucjata Modlitwy (59)

O podtrzymanie ufności i wiary
w Boże Przesłanie dla świata

Przyrzeczenie wierności Bożej Woli
O Boże Najwyższy, o Ojcze Niebieski,
przyrzekam, że będąc Ci na stałe wiernym,
będę Tobie okazywał cześć
i posłuszeństwo we wszystkim,
co zgodne jest z Twoją Bożą Wolą na ziemi.
Ofiaruję Ci
przez wzgląd na Świętą Krew
Twojego Jedynego, kochanego Syna,
Prawdziwego Mesjasza,
w imieniu wszystkich dusz,
mój umysł, moje ciało i moją duszę,
abyśmy mogli się zjednoczyć
w Twoim Niebieskim Królestwie,
które właśnie nadchodzi,
i aby Twoja Boska Wola
spełniała się tak na ziemi,
jak i w Niebie.
Amen.

Najdroższy Jezu,
kiedy upadam, podnieś mnie.
Kiedy mam wątpliwości, oświeć mnie.
Kiedy jest mi smutno, ukaż mi Twoją Miłość.
Kiedy krytykuję,
pomóż mi zachować milczenie.
Kiedy kogoś publicznie osądzam,
zapieczętuj moje usta.
Kiedy wypowiadam bluźnierstwa,
w Twoje Imię,
wybaw mnie i zapewnij mi
na powrót Twoją ochronę.
Kiedy brak mi odwagi,
podaruj mi miecz, którego potrzebuję,
aby walczyć i ratować dusze,
których pragniesz.
Kiedy przeciwstawiam się Twojej Miłości,
dopomóż mi się Tobie zawierzyć
i zrzec się samego siebie
na rzecz Twojej
przepojonej Miłością troski.
Kiedy zbłądzę,

dopomóż mi znaleźć Ścieżkę Prawdy.
Kiedy nie dowierzam Twojemu Słowu,
udziel mi odpowiedzi, których poszukuję.
Pomóż mi być
cierpliwym, kochającym i życzliwym
także wobec tych,
którzy Tobie złorzeczą.
Dopomóż mi przebaczać tym,
którzy mnie obrażają,
i udziel mi łaski, której potrzebuję,
aby iść za Tobą na krańce ziemi.
Amen.
Krucjata Modlitwy (104)
Oswobódź tę duszę
od zniewolenia
Najdroższy Jezu,
przedstawiam Ci duszę
mojego brata i siostry,
którzy zawierzyli swoje dusze szatanowi.
Przyjmij tę duszę i odkup ją
w Twoich Świętych Oczach.
Oswobódź tę duszę
od zniewolenia przez bestię
i przynieś jej wieczne zbawienie.

Dopomóż mi dzielić Dar Miłości
ze wszystkimi, którzy
potrzebują Twojego Miłosierdzia.
Dopomóż mi więcej Ciebie kochać.
Dopomóż mi kochać wszystkich,
którzy potrzebują Twojej Miłości.
Dopomóż mi kochać Twoich wrogów.
Dozwól, aby miłość,
którą mnie Błogosławisz,
pochłaniała serca wszystkich ludzi,
z którymi mam do czynienia.

Amen.
Krucjata Modlitwy (143)
O ochronę dla Misji Zbawienia

Poświęcenie swoich dzieci
Jezusowi Chrystusowi
O droga Matko Zbawienia,
poświęcam moje dzieci
(podać tutaj imię dziecka/dzieci)
Twojemu Synowi,
tak aby obdarzył On je
pokojem ducha i miłością serca.
Proszę, módl się,
aby moje dzieci zostały przyjęte
w Miłosierne Ramiona Twojego Syna,
i chroń je od krzywdy.
Dopomóż im pozostać wiernymi
wobec Świętego Słowa Bożego,
a szczególnie w tych chwilach,
gdy są kuszone,
aby od Niego się odwrócić.
Amen.
Krucjata Modlitwy (115)
O Dar Nawrócenia

Chroń tę Misję.
Chroń Swoje dzieci od prześladowań.
Okryj nas wszystkich
Twoim Najświętszym Płaszczem
i obdarz nas Darem
zachowania naszej wiary za każdym razem,
kiedy rzuca się nam wyzwanie za to,
że mówimy Prawdę,
za to, że przekazujemy Święte Słowo Boże —
na resztę naszych dni teraz i na wieki.
Amen.
Krucjata Modlitwy (158)

Dopomóż mi — dzięki Miłości,
jaką wlewasz do mojej duszy —
zwyciężać wszelkie zło,
nawracać dusze
i udaremniać plany diabła
i wszystkich, którzy są na jego usługach
i usiłują zniweczyć Prawdę
Twojego Świętego Słowa.

Amen.
Krucjata Modlitwy (111)

Jezusa Chrystusa —
w czasach naszej niedoli.

O Matko Zbawienia, chroń tę Misję,
dar od Boga,
aby wszystkim Bożym dzieciom
wszędzie na świecie
przynieść Życie Wieczne.
Prosimy, wstawiaj się w naszym imieniu
u Twojego umiłowanego Syna,
Jezusa Chrystusa,
aby dał nam On odwagę,
żeby o każdym czasie wypełniać nasze
obowiązki w służbie Bogu,
a szczególnie wtedy,
gdy cierpimy z tego powodu.
Dopomóż tej Misji, aby,
zgodnie ze Świętą Bożą Wolą,
nawróciła miliardy dusz
i dokonała przemiany
w tych mających serca z kamienia,
tak aby stali się
miłującymi sługami Twojego Syna.
Daj nam wszystkim,
którzy służymy Jezusowi w tej Misji,
siłę, aby przezwyciężyć nienawiść
i przeciwstawić się szykanowaniu Krzyża
oraz aby — ze szczodrością serca
i w pełni akceptując to,
co może jeszcze nadejść —
powitać cierpienie,
które temu towarzyszy.

Zachowaj mnie od jednej światowej religii
Drogi Jezu, zachowaj mnie od zła —
nowej jednej światowej religii,
która nie pochodzi od Ciebie.
Wesprzyj mnie w mojej podróży ku wolności,
ścieżką do Twojego Świętego Królestwa.
Podtrzymuj mnie w jedności z Tobą,
jeżeli jestem zadręczany i zmuszany
do przełknięcia kłamstw,
które są szerzone przez Twoich wrogów,
aby zniszczyć dusze.
Dopomóż mi przetrzymać prześladowanie
i pozostać przy Prawdziwym Słowie Bożym,
które sprzeciwia się fałszywym doktrynom
i innym świętokradztwom,
do których przyjęcia mogę być zmuszany.
Za sprawą Daru mojej wolnej woli
zabierz mnie do sfery Twojego Królestwa,
by umożliwić mi powstanie
i głoszenie Prawdy,
gdy zostanie Ona ogłoszona kłamstwem.
Nigdy nie pozwól mi ulegać,
wahać się czy uciekać ze strachu
w obliczu prześladowań.
Pomóż mi stanowczo i niezłomnie
trwać w Prawdzie —
tak długo, jak żyję.
Amen.
Krucjata Modlitwy (164)
Modlitwa o pokój dla narodów
(Matka Boża prosi o codzienne
odmawianie tej modlitwy.)
O Jezu, przynieś mi pokój.

O Matko Zbawienia,
pokryj mą duszę
Twoimi Łzami Zbawienia.

Krucjata Modlitwy (155)

Uwolnij mnie od wątpliwości.

O Ochronę Misji Zbawienia

Wznieś moje serce,
tak abym odczuł
Obecność Twojego Syna.

O najdroższa Matko Zbawienia,
usłysz nasze wołanie
o ochronę Misji Zbawienia
i o ochronę Bożych dzieci.
Modlimy się za tych,
którzy przeciwstawiają się Woli Bożej
w tym ważnym momencie w historii.
Prosimy Ciebie,
abyś chroniła tych wszystkich,
którzy odpowiadają na Twoje wezwanie
i na Słowo Boże,
aby ocalić każdego z wrogów Boga.
Prosimy Ciebie, uwolnij te dusze,
które padają ofiarą diabelskiego oszustwa,
i otwórz ich oczy na Prawdę.

Przynieś mi pokój i ukojenie.
Módl się, abym szczerze się nawrócił.
Dopomóż mi przyjąć Prawdę
i otwórz moje serce na przyjęcie
Miłosierdzia Twojego Syna,
Jezusa Chrystusa.
Amen.

Amen.

Krucjata Modlitwy (129)
O Dar Miłości
O Boże, proszę,
napełnij mnie Twoją Miłością.

O Matko Zbawienia, dopomóż nam,
biednym grzesznikom,
abyśmy się stali godnymi
otrzymania Łaski wytrwałości —
w Imię Twojego umiłowanego Syna,

Przynieś pokój mojemu narodowi
i tym wszystkim narodom,
które są rozdarte na skutek wojny i podziałów.
Zasiej ziarna pokoju
pośród tych zatwardziałych serc,
które innym zadają cierpienie
w imię sprawiedliwości.
Obdarz wszystkie dzieci Boże Łaskami,
żeby mogły zyskać pokój,
tak aby miłość i zgoda mogły rozkwitać,
i aby miłość do Boga zatriumfowała nad złem,
i aby duszom zostały zaoszczędzone
demoralizujące fałszerstwa,
okrucieństwa i złe ambicje.
Niech pokój zapanuje wśród tych,
którzy swoje życie poświęcają
Prawdzie Twojego Świętego Słowa,
a także wśród tych, którzy Cię w ogóle nie znają.
Amen.

