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Najważniejsze informacje wstępne
Krucjata Modlitwy
Pan Jezus prosi o poświęcenie każdego dnia co najmniej piętnastu minut na modlitwę Modlitwami
Krucjaty. Warto w tym czasie odmówić przynajmniej te modlitwy, które zostały polecone przez
Jezusa do codziennego odmawiania. Warto ponadto pomodlić się także innymi modlitwami wedle
uznania. Informacje o Modlitwach Krucjaty (1-170), Modlitwach Litaniach (I-VI) oraz pozostałych
modlitwach.
Jezus prosi także, by podobierać Modlitwy Krucjaty w zestawy tematyczne i odmawiać je w ten
sposób. Przygotowaliśmy przykładowy podział modlitw na zestawy i przyporządkowaliśmy je do
dni tygodnia. W ten sposób tworzy się tygodniowy plan modlitwy. Istnieją ponadto szczególne
Modlitwy Krucjaty, które są przeznaczone na specjalne okoliczności bądź wymagają osobnego
sposobu odmawiania.

Modlitwy i zestawy do pobrania
Wszystkie Modlitwy Krucjaty, Modlitwy Litanie i pozostałe modlitwy według kolejności w jednym
pliku: wszystkie.modlitwy.doc.
Polecane. Modlitewnik do użytku prywatnego oraz na spotkania grup modlitewnych, który zawiera
uporządkowane zestawienie modlitw codziennych, modlitwy dobrane do zestawów na
poszczególne dni tygodnia, a także modlitwy szczególne /chwilowo niedostępny w związku z
uaktualnionym tłumaczeniem, będzie dostępny za niedługo/.
Modlitwy są dostępne również w innych formatach, z różnym zestawieniem treści. Przejdź do
strony z wszystkimi plikami do pobrania.
Małe kompendium zawierające wszystkie informacje z tej strony na temat modlitw oraz grup
modlitewnych (bez samego tekstu modlitw): kompendium.Armii.pdf

Grupy modlitewne
Pan Jezus usilnie prosi w Orędziach, by zakładać grupy modlitewne Krucjaty Modlitwy i nazywa je
grupami Jezus do Ludzkości. Grupy te będą tworzyć Armię Jezusa Chrystusa Reszty Kościoła
katolickiego.
Czym są grupy modlitewne? Podstawowe informacje
Wskazania dla grup modlitewnych
Wybór z Orędzi na temat grup modlitewnych
Istniejące polskie grupy modlitewne – dołącz do grupy modlitewnej w swojej miejscowości bądź
załóż grupę modlitewną
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Modlitwy Krucjaty (1-170), Modlitwy Litanie (I-VI) oraz pozostałe
modlitwy
Wprowadzenie do modlitewnika
Tekst stanowiący wprowadzenie do drukowanej angielskojęzycznej wersji modlitewnika.

Wszystkie modlitwy do pobrania
Do pobrania dostępne są w jednym pliku wszystkie Modlitwy Krucjaty, Modlitwy Litanii i
pozostałe modlitwy według kolejności: wszystkie.modlitwy.doc.
Zobacz także inne pliki do pobrania, w tym zestawy modlitw.

Krucjata Modlitwy
Od listopada 2011 roku Pan Jezus w Orędziach przekazywał Modlitwy Krucjaty, początkowo
codziennie, później raz na jakiś czas. W październiku 2014 roku przekazał 170. Modlitwę, jak sam
stwierdził, ostatnią. W ten sposób otrzymaliśmy komplet Modlitw składających się razem na
Krucjatę Modlitwy.
Czytaj wszystkie Modlitwy Krucjaty (1-170).
Ogólnie Modlitwy należy odmawiać każdego dnia (niekoniecznie wszystkie codziennie):
Moja ukochana córko, proszę, zwróć się z prośbą do Moich dzieci, by odmawiały te Modlitwy (17
listopada 2011, g. 21.00).
Moje dzieci, musicie starać się poświęcać przynajmniej piętnaście minut dziennie na odmawianie
Modlitw Krucjaty, ponieważ to jest bardzo ważne (23 stycznia 2013, g. 16.05).
Nie jest wykluczone, że Jezus albo Matka Zbawienia dadzą jeszcze jakieś wskazówki co do
odmawiania Modlitw Krucjaty.
W Modlitwach Krucjaty jest wiele wątków dotyczących Ostrzeżenia. Modlitwy te należy odmawiać
obecnie, przed Ostrzeżeniem, jako przygotowanie na to wielkie wydarzenie. Teraz jest właściwy
czas na odmawianie Modlitw Krucjaty i zakładanie grup modlitewnych.
Wyodrębniliśmy z Modlitw Krucjaty modlitwy codzienne (które Jezus polecił odmawiać każdego
dnia) oraz modlitwy szczególne (którymi należy się modlić w pewien określony sposób bądź w
szczególnych okolicznościach). Większość modlitw może być jednak odmawiania w zwykły sposób
i, tak jak polecił Jezus, najlepiej w zestawach tematycznych (zob. proponowany podział modlitw na
zestawy).
Niektóre modlitwy mają w swojej treści krótkie przerwy na wyliczenie imion osób, na przykład
członków rodziny, dzieci lub konkretnych grzeszników, bądź własnych intencji.
Modlitwami można i należy modlić się prywatnie, ale Jezus poleca także tworzyć grupy
modlitewne.
Należy zasadniczo modlić się wszystkimi Modlitwami Krucjaty. Wszystkie podziały i propozycje
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zestawów modlitw mają charakter pomocniczy.
Modlitwy Krucjaty niosą ze sobą wielkie Łaski i Błogosławieństwa.
Ci, którzy słuchają Mojego Najświętszego Słowa i wierzą w Nie, mogą uzyskać wielkie Łaski
poprzez odmawianie Moich Modlitw Krucjaty (19 stycznia 2012, g. 20.30).
Bądźcie wdzięczni za Boże Miłosierdzie. Bądźcie wdzięczni za Modlitwy Krucjaty, ponieważ niosą
one ze sobą wielkie Błogosławieństwa (8 listopada 2014, g. 17.04).
Jak wielką wartość mają Modlitwy Krucjaty? Więcej fragmentów Orędzi na temat Modlitw
Krucjaty.
Grupy Krucjaty Modlitwy będą tworzyć Armię Jezusa Chrystusa Reszty Kościoła katolickiego,
obdarzoną mocą do wygnania bestii na zawsze. Armia Reszty Kościoła odniesie zwycięstwo.
Powita Jezusa, gdy przyjdzie ponownie w chwale z wszystkimi świętymi i aniołami.

Modlitwy Litanie
Pan Jezus od sierpnia 2012 roku zaczął przekazywać Litanie. Do dziś przekazał sześć Litanii.
Czytaj wszystkie Modlitwy Litanii (I-VI).
Na początku Jezus dał następujące wskazanie co do Litanii:
Muszą być one odmawiane codziennie po Ostrzeżeniu i najlepiej podczas Adoracji Najświętszego
Sakramentu (21 lipca 2012 roku, g. 15.15)
Około miesiąca później poprosił, by Litanie były odmawiane codziennie jeszcze przed
Ostrzeżeniem, już od tamtego dnia:
Moja szczerze umiłowana córko, pragnę, byś poprosiła Moich uczniów o rozpoczęcie od teraz
codziennego odmawiania Moich Litanii Jezus do Ludzkości (24 sierpnia 2012, g. 15.15).
Także Litanie zawierają w sobie wielką moc i przynoszą wielkie łaski Boże.

Pozostałe modlitwy
W Orędziach znajdujemy także inne modlitwy. Są krótsze, prostsze, czasem stanowią nawet jedynie
jednozdaniowe akty strzeliste. Część z nich jest przeznaczona do odmawiania w podanych przez
Jezusa konkretnych okolicznościach.
Czytaj wszystkie pozostałe modlitwy.

Tabelka modlitw
Lista wszystkich modlitw według przyporządkowania do modlitw codziennych, dni tygodnia w
propozycji zestawów modlitw oraz do modlitw szczególnych. Zobacz tutaj.
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Wprowadzenie do modlitewnika
O modlitewniku
Modlitwy zawarte w tej książce nie pochodzą od człowieka. Zostały przekazane zwyczajnej
kobiecie, żyjącej w Europie, mężatce i matce, która została powołana, aby głosić Słowo Boże.
Pozostając, zgodnie z pragnieniem, nieznaną i poza jakąkolwiek sławą, otrzymała ona z Nieba
ponad 1330 Orędzi [stan na 19 lutego 2016 roku] w codziennych przekazach od listopada 2010
roku. Wszystkie te orędzia zamieszczone są na stronie internetowej: fatherofloveandmercyblo
[polskie oficjalne strony internetowe z tłumaczeniem orędzi i modlitw:
http://armiajezusachrystusa.pl/, http://jezusdoludzkosci.pl, http://www.paruzja.info/,
http://ostrzezenie.net/]
Orędzia te odsłaniają Boski Plan Boga wobec umierającego świata, dotyczący tego wszystkiego, co
nastąpi w ostatnich czasach, wiodących do Powtórnego Przyjścia Jezusa Chrystusa.
Owe wizje, orędzia i modlitwy zostały otrzymane poprzez Ducha Świętego. Przedstawione są w tej
książce tak, jak zostały podyktowane tej Bożej służebnicy, znanej pod imieniem Maria od Bożego
Miłosierdzia.
Podobnie za dni, gdy narodził się Jezus, Bóg wysłał swojego proroka, Jana Chrzciciela, aby
prostował drogę Pańską i przestrzegł naród Izraela, że proroctwa Izajasza dotyczące Mesjasza
wkrótce się wypełnią. Orędzie Jana wzywało ludzi, aby się przygotowali na przyjście Mesjasza
poprzez pokutę i duchowe oczyszczenie. Dzisiaj otrzymujemy to samo orędzie – że Mesjasz
wkrótce powróci i że musimy być duchowo przygotowani. W przeciwnym wypadku zostaniemy
zaskoczeni i spostrzeżemy, że stoimy przed Bogiem w śmiertelnym zawstydzeniu, z naszymi
grzechami w pełni odsłoniętymi, w szoku, którego nie można sobie całkowicie wyobrazić ani pojąć.
Boży prorocy byli w historii odrzucani, czego najlepszym przykładem jest Jedyny Syn Boga, Który
został ukrzyżowany przez tych samych ludzi, których przyszedł zbawić. Możemy przypuszczać, że
dzisiaj Ci, którzy przekazują Boże Orędzia, a w rzeczywistości sam Bóg, mogą nie zostać przyjęci
inaczej niż za dni Jana Chrzciciela. A jednak jest naszym obowiązkiem słuchać uważnie tych
głosów wołających na pustyni, nawołujących nas, byśmy porzucili wszystko, co jest grzeszne, i
powrócili do naszego Stwórcy z otwartymi sercami, ochoczymi na przyjęcie przebaczenia od Boga i
Jego Łaski.
Odrzucanie tych orędzi od tak sobie, naraża nas na to samo niebezpieczeństwo co tych, którzy
odrzucili Jana Chrzciciela, a następnie Syna Bożego, Jezusa Chrystusa.
Dzięki przyjęciu Bożej Prawdy i podążaniu za nią, gdziekolwiek nas ona prowadzi, możemy, tak
jak rodziny Noego i Lota, zostać oszczędzeni wobec nadchodzącej kary, której będzie podlegał ten
szydzący, zeświecczały świat.
Chociaż czas ucieka, Jezus wyciąga do nas swoją Rękę dla pojednania, tak aby żadna dusza nie
została zgubiona. Niezależnie od tego, jak daleko odeszliśmy od Jezusa, poprzez przyjęcie Jego
Miłosierdzia i pozwolenie Mu na wejście do naszych serc, możemy wciąż poznać radość bycia
pojednanym z naszym Stwórcą, wkraczając do Wiecznego Królestwa Bożego.
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Kiedy będziecie czytać modlitwy zebrane w tej książce, otwórzcie wasze serce i módlcie się, aby
Duch Święty mówił do was, oświecał wasze serce i udzielał łaski rozpoznania źródła zawartych
tutaj słów.

Wszystkie Modlitwy Krucjaty (1-170)
W Internecie dostępne są Modlitwy Krucjaty na tej stronie internetowej, a także wraz z wszystkimi
innymi modlitwami w jednym pliku wszystkie.modlitwy.doc.

Wybór z Orędzi na temat Krucjaty Modlitwy
Te modlitwy są na czasy współczesne, aby pomóc wszystkim dzieciom Bożym szukać ochrony, której
potrzebują do radzenia sobie w tych trudnych czasach, z którymi tak wiele dusz się zmaga.
(fragment Orędzia z 22 kwietnia 2012, godz. 10)

Ci, którzy słuchają Mojego Najświętszego Słowa i wierzą w Nie, mogą uzyskać wielkie Łaski
poprzez odmawianie Moich Modlitw Krucjaty.
(fragment Orędzia z 19 stycznia 2012, g. 20.30)

Bądźcie wdzięczni za Boże Miłosierdzie. Bądźcie wdzięczni za Modlitwy Krucjaty, ponieważ niosą
one ze sobą wielkie Błogosławieństwa.
(fragment Orędzia z 8 listopada 2014, g. 17.04)

Moja ukochana córko, proszę, zwróć się z prośbą do Moich dzieci, by odmawiały te Modlitwy od
teraz aż do Ostrzeżenia.
(fragment Orędzia z 17 listopada 2011, g. 21.00)

Moje dzieci, musicie starać się poświęcać co najmniej piętnaście minut dziennie na odmawianie
Modlitw Krucjaty, ponieważ jest to bardzo ważne.
(fragment Orędzia z 23 stycznia 2013, g. 16.05)

Dzieci, aby iść drogą Prawdy, potrzebujecie jedynie ofiarować czas, który jest potrzebny na
modlitwę.
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Dzięki mocy modlitwy Miłosierdzie mojego Syna może rozprzestrzeniać się po całym świecie.
Dzięki odmawianiu przez was Modlitw Krucjaty, mój Syn będzie mógł wypełnić Przymierze, aby
ocalić świat.
(fragment Orędzia z 23 stycznia 2013, g. 16.05)

Moje Dary dla ludzkości są hojne i nadal będę wylewał Moje Dary w odpowiedzi tym, którzy
odmawiają Modlitwy Krucjaty przekazywane tobie, Moja córko.
Te modlitwy są z Nieba, a nie pochodzą spod pióra człowieka.
Przeznaczone są na te czasy i są potężną bronią w walce przeciw prześladowaniom.
Te modlitwy są słyszane za każdym razem, gdy wychodzą z waszych ust, moje dzieci.
Będą one przynosić wam wspaniałe nagrody.
Przyjmijcie Mojego Ducha Świętego z zachwytem i dziękczynieniem.
To jest cud, który jest właśnie posyłany do każdego z was, wraz z Moją Miłością dla wszystkich.
(fragment Orędzia z 5 maja 2012, g. 12.00)

Ten czas jest porównywalny do ciszy przed burzą.
Wykorzystajcie go, aby przygotować tak wielu ludzi, jak to możliwe. Rozpowszechniajcie Moje
Orędzia, Moje Modlitwy Krucjaty i módlcie się za waszych braci i wasze siostry, aby podczas
Ostrzeżenia przyjęli Moje Miłosierdzie.
(fragment Orędzia z 19 sierpnia 2012, g. 22.56)

Ziemia będzie jęczeć z bólu, gdy antychryst będzie przygotowywał swoje nadejście
5 listopada 2012, godz. 18.50
Moja szczerze umiłowana córko, świat musi się teraz przygotować do wielkich zmian, na które
pozwoliłem, aby przygotować ludzkość na Powtórne Przyjście.
Moi kochani wyznawcy wykonali wielką pracę, aby uratować miliony dusz dzięki modlitwom, które
im dałem.
Moi ukochani wyznawcy, wasza wierność Mnie, waszemu Jezusowi, sprawiła, że przyprowadziliście
do Mnie dusze, które są teraz bezpieczne, a które w przeciwnym razie mogłyby zostać wrzucone do
piekła.
Tak potężne są wasze modlitwy, że w odpowiednim czasie, kiedy już miliony przyjmą Moje
Orędzia miłości i nadziei, miliardy dusz będą ratowane.
Moja praca dokonywana przez was, Moi uczniowie, ratuje wiele tysięcy ludzi dziennie. Zatem nigdy
nie pozwalajcie, aby wątpliwości, które oczywiście będą od czasu do czasu was nachodzić,
powstrzymały was od modlitwy.
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Teraz musicie słuchać.
Wiele się teraz wydarzy. Burze wzmogą na całym świecie, a ziemia będzie jęczeć z bólu, gdy
antychryst będzie przygotowywał swoje nadejście. Wkrótce się zaprezentuje.
Moja córko, skup się na rozpowszechnianiu Mojego Słowa, mimo że możesz napotykać wiele
przeszkód. Niech nic nie opóźnia przekazywania wszystkim Moich Orędzi.
Wszystko zmieni nie liczba ludzi, którzy otrzymają Księgę Prawdy czy Moje Orędzia, lecz liczba
osób, które odmawiają Moje Modlitwy Krucjaty.
Modlitwy osłabią siłę antychrysta.
Mój Ojciec ześle na ziemię kary, które zabiją tych przywódców i grupy, którzy odważą się
krzywdzić Moje dzieci.
Moc Boga osłoni tych, którzy Go kochają.
Moc Boga będzie chronić tych, którzy się nawrócą.
Bóg, Mój Przedwieczny Ojciec, będzie tak długo wylewał Swoje Łaski, aż Jego moc osłoni i ochroni
wszystkie Jego dzieci na ziemi.
Idźcie w pokoju, nadziei i miłości. Zaufajcie Mi, a wszystko będzie dobrze.
Wasz Jezus

Moja szczerze umiłowana córko, musicie się zjednoczyć i szukać tych dusz, które nie znają Prawdy.
Wyciągnijcie ramiona. Nawołujcie je do słuchania Prawdy. Ich życie i ich dusze mogą zostać
zgubione, jeśli nie pomożecie im przyjść do Mnie.
Krucjata, Misja Reszty Kościoła na ziemi będzie tak samo trudna, jak w średniowieczu. Nie będzie
ona dotyczyć walki fizycznej, jak armia, która stacza bitwę w zwykłej wojnie.
To będzie wojna duchowa, chociaż niektóre wojny będą językiem spustowym ze względu na miliony
grup modlitewnych nakierowanych na osłabienie siły antychrysta.
Modlitwy te zostały napisane w niebie i są związane z obietnicą nadzwyczajnych Łask.
Mają tylko jeden cel, a jest nim ratowanie wszystkich dusz; każdego dziecka, każdego wyznania,
każdej płci, każdej religii i ateistów. To jest Moje największe pragnienie.
(fragment Orędzia z 11 listopada 2012, g. 18.00)

Moja szczerze umiłowana córko, Moją największą radością jest patrzeć na Moich ukochanych
wyznawców, którzy odpowiedzieli na Moje Wołanie, aby odmawiać Modlitwy Krucjaty, które mocą
Ducha Świętego będą ratowały miliardy dusz.
Wykorzystam Modlitwy Krucjaty do odnowienia i oczyszczenia dusz ludzkich w tym samym czasie,
gdy odnawiam oblicze Ziemi. Ta wielka całkowita odnowa zostanie ukończona w tym samym czasie,
aby świat był gotowy i godny na przyjęcie Mnie, Jezusa Chrystusa, jako powracającego
Zbawiciela.
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(fragment Orędzia z 13 maja 2014, g. 8.50)

Wszystkie Modlitwy Litanii (I-VI)
W Internecie dostępne są Litanie na tej stronie internetowej, a także wraz z wszystkimi innymi
modlitwami w jednym pliku wszystkie.modlitwy.doc.

Wszystkie pozostałe modlitwy
W Internecie dostępne są pozostałe modlitwy na tej stronie internetowej, a także wraz z wszystkimi
innymi modlitwami jednym pliku wszystkie.modlitwy.doc.

Modlitwy, które zostały polecone przez Jezusa do codziennego
odmawiania
O modlitwach codziennych
Pan Jezus polecił codzienne odmawianie Modlitw Krucjaty. Przynajmniej przez piętnaście minut.
Moje dzieci, musicie starać się poświęcić codziennie przynajmniej piętnaście minut na odmawianie
Modlitw Krucjaty, jest to bardzo ważne (23 stycznia 2013, g. 16.05).

Lista modlitw codziennych


Pieczęć Boga Żywego (Modlitwa Krucjaty 33)



wszystkie Modlitwy Litanie



Koronka do Bożego Miłosierdzia i na jej zakończenie „Modlitwa zachęty”



Różaniec (Modlitwa Krucjaty 26)



inne szczególne Modlitwy Krucjaty: 30, 79, 102, 111, 143 oraz 164, a tradycyjnie odmawia się
także Modlitwę Krucjaty 1



„Modlitwa na każdy dzień” z modlitw pozostałych



modlitwa do św. Michała Archanioła

Oprócz modlitw codziennych warto także do codziennej modlitwy dobrać sobie inne modlitwy z
wszystkich Modlitw Krucjaty albo najlepiej, według prośby Jezusa, modlić się całymi zestawami.
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Do pobrania
Sam tekst: modlitwy.codzienne.doc

Lista wszystkich modlitw codziennych
Na stronie internetowej dostępne są wszystkie modlitwy codzienne oraz w pliku /chwilowo
niedostępny w związku z uaktualnionym tłumaczeniem, będzie dostępny za niedługo/, a także w
innych plikach do pobrania.

Podział modlitw na zestawy tematyczne
Ogólna potrzeba podziału modlitw na zestawy
Pan Jezus mówi w Orędziach:
Modlitwy Krucjaty mogą być podobierane w różne zestawy i odmawiane, tak jak możecie (19
sierpnia 2012 roku, g. 22.56).
Wybierzcie Modlitwy Krucjaty, które wam daję, i odmawiajcie je, abyście mogli się skupić na
różnych prośbach podczas każdego spotkania grupy modlitewnej. Jeśli na przykład modlicie się
Modlitwą Krucjaty o Łaskę ochrony, to czyńcie to w taki sposób, aby grupa modlitewna
skoncentrowała się tego dnia na zestawie Modlitw Krucjaty, które wzywają Bożej ochrony dla dusz.
Potem, innego dnia, skupcie się na zestawie modlitw, które są wam dane dla ochrony księży i
duchowieństwa (7 marca 2013, godz. 11.05).
W Orędziach nie znajdujemy dokładnych wskazań, które modlitwy mają być uwzględnione w
jakich konkretnie zestawach ani jaka ma być tematyka przewodnia poszczególnych zestawów.
Każdy modlący się i każda grupa modlitewna ma tutaj swobodę w wyborze modlitw.
Tak więc, dajmy na to, zestaw modlitw, które zawierają modlitewne wezwanie Bożej ochrony dla
dusz, może na przykład składać się z modlitw:
Modlitwa wołania o Ochronę (13), Uratuj moich braci i siostry (64), Za dusze w niewoli (157)
Za tych, którzy sprzedali swoje dusze (117), Boże Ojcze, okaż Miłosierdzie tym, którzy wyrzekają się
Twojego Syna (147), O zbawienie tych, którzy odrzucają Chrystusa (169), Za dusze tych, którzy
popełniają morderstwa (80), O Łaskę Zbawienia (112).
Z kolei zestaw „Za Kościół, kapłanów, za duchowieństwo” może przykładowo zawierać modlitwy:
Modlitwa za Kościół katolicki (53), Modlitwa za duchowieństwo, aby pozostało niezłomne i wierne
Świętemu Słowu Bożemu (70), Modlitwa o ratunek dla Kościoła katolickiego (38), Modlitwa o
bezpieczeństwo dla papieża Benedykta (23).
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Przykładowy podział na zestawy i przyporządkowanie do dni tygodnia
Idźcie i planujcie spotkania Modlitwy Krucjaty, opierając się na podanej wam formę, dzielcie je
jednak na części, dzięki czemu będziecie mogli skoncentrować się na szczególnych intencjach. Nie
ma potrzeby, aby odmawiać razem wszystkie modlitwy, choć nalegam, abyście odmawiali ich jak
najwięcej w jednym tygodniu (7 marca 2013, g. 11.05).
Dlatego zgodnie z prośbą Jezusa zebraliśmy wszystkie możliwe modlitwy (poza modlitwami
codziennymi i modlitwami szzczególny) i podzieliliśy je na 29 zestawów tematycznych, z których
każdy zawiera od 2 do 9 modlitw, odpowiednio dobranych i ułożonych.
Zestawy te przyporządkowaliśmy do dni tygodnia. W ten sposób powstał tygodniowy cykl
modlitwy.
W miarę możliwości w podziale zestawów na dni starano się zachować duchowy charakter danych
dni tygodnia, to znaczy na przykład we czwartek umieściliśmy modlitwy za kapłanów i
duchowieństwo, w piątek jest zestaw „Przyjęcie i ofiarowanie cierpienia”, a sobotę zaczynamy od
kilku modlitw do Matki Zbawienia.
Plan modlitwy na każdy dzień podzielony jest na części, by móc skoncentrować się na
poszczególnych intencjach (zestawach), jak prosi Jezus.
Jeśli dana grupa modlitewna nie spotyka się codziennie, a tylko, dajmy na to, raz czy dwa razy w
tygodniu, można wedle uznania odmawiać na każdym spotkaniu zestaw modlitw z innego dnia
tygodnia, a ci, co odmawiają modlitwy codzienne, mogą poprzestawiać sobie dni albo odmówić
tego dnia dodatkowo drugi zestaw. Zgodnie ze wskazaniami dla grup modlitewnych zachęca się
jednak, by spotykać się na wspólnej modlitwie, o ile to możliwe, codziennie.

Wszystkie zestawy modlitw w cyklu tygodniowym
Zobacz listę wszystkich zestawów wraz z przyporządkowanymi do nich modlitwami podzielonymi
na dni tygodnia.

Do pobrania
Modlitwy zestawione w cyklu tygodniowym dostępne do pobrania w jednym pliku wraz z
modlitwami codziennymi i modlitwami szczególnymi jako modlitewnik w różnych formatach w
zakładce wszystkie pliki do pobrania.
Sam tekst modlitewnika /chwilowo niedostępny w związku z uaktualnionym tłumaczeniem, będzie
dostępny za niedługo/.
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Modlitwy szczególne
Krótkie wprowadzenie
Poniższe Modlitwy Krucjaty wymagają szczególnej uwagi, ponieważ należy się nimi modlić w
określony sposób bądź w odpowiednich okolicznościach. Włączone zostały tutaj także modlitwy
dla kapłanów.

Do pobrania
Sam tekst: modlitwy.szczegolne.doc

Lista wszystkich modlitw szczególnych
Na stronie internetowej dostępne są wszystkie modlitwy szczególne oraz w pliku /chwilowo
niedostępny w związku z uaktualnionym tłumaczeniem, będzie dostępny za niedługo/, a także w
innych plikach do pobrania.

Tabelka modlitw

Proponowany
przydział na
dzień tygodnia

Tytuł modlitwy i numer

1. Mój dar dla Jezusa dla ratowania dusz

Modlitwa codzienna, szczególna lub dla
księży
tradycyjnie
codzienna

2. Modlitwa za światowych przywódców

wtorek

3. Uwolnij świat od lęku

środa

4. Zjednocz wszystkie rodziny

niedziela

5. Chwała Bogu Najwyższemu

niedziela

6. Modlitwa o powstrzymanie antychrysta

poniedziałek

7. Modlitwa za tych, którzy odrzucają Miłosierdzie

środa

8. Spowiedź

środa
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9. Ofiarowanie cierpienia jako daru

piątek

10. Niesienie Płomienia Twojej Miłości

czwartek

11. Powstrzymaj nienawiść wobec wizjonerów

sobota

12. Modlitwa o uniknięcie grzechu pychy

czwartek

13. Modlitwa o Ochronę

szczególna,
odmawiana przez
miesiąc

14. Modlitwa do Boga Ojca o ochronę przed wojną atomową
15. Podziękowanie za Dar Bożego Miłosierdzia

poniedziałek
niedziela

16. O przyjęcie Łask ofiarowanych podczas Ostrzeżenia

środa

17. Modlitwa Matki Zbawienia za ciemne dusze

sobota

18. Powstrzymaj antychrysta i jego grupę

poniedziałek

19. Modlitwa za młodych ludzi

wtorek

20. Powstrzymaj antychrysta przed zniszczeniem świata
21. Dziękczynienie Bogu Ojcu za zbawienie ludzkości

poniedziałek
niedziela

22. Dla księży katolickich – O zachowanie Nauczania
Kościoła
23. O bezpieczeństwo dla papieża Benedykta

dla księży
czwartek

24. Odpust Zupełny dla rozgrzeszenia

szczególna

25. O ochronę dla wizjonerów z całego świata

sobota

26. Módlcie się Różańcem, by pomóc ocalić swój naród

codzienna,
Różaniec święty

27. Modlitwa o pokój na świecie
28. O zjednoczenie wszystkich kościołów chrześcijańskich

poniedziałek

29. Chroń praktykowanie chrześcijaństwa

poniedziałek
Kompendium Armii, http://armiajezusachrystusa.pl/, s. 14/53

30. Modlitwa o oddalenie wojny, głodu i prześladowań
religijnych
31. Modlitwa Łańcucha Ochrony

codzienna
czwartek

32. O powstrzymanie legalizacji aborcji w Irlandii

szczególna,
za narody

33. Modlitwa Pieczęć Boga Żywego

codzienna,
Pieczęć Boga Żywego

34. Mój dar postu dla Jezusa

szczególna,
na post

35. Modlitwa za dusze, aby weszły do Raju

niedziela

36. Pomóż mi czcić jedynego prawdziwego Boga
37. Zjednoczenie wszystkich dzieci Bożych

środa
poniedziałek

38. Modlitwa o ratunek dla Kościoła katolickiego

czwartek

39. O przygotowanie dusz na Nowy Raj

niedziela

40. Modlitwa dla duchowieństwa dla przygotowania
dusz na Powtórne Przyjście
41. Za dusze niewierzących

dla księży
piątek

42. Modlitwa na post dla zablokowania jednej światowej
waluty

szczególna,
na post

43. Zbaw dusze podczas Ostrzeżenia

środa

44. O siłę do obrony mojej wiary przed fałszywym prorokiem

sobota

45. Modlitwa o pokonanie złych myśli

czwartek

46. Uwolnij mnie z więzów szatana

środa

47. Rozpalcie na nowo swoją miłość do Jezusa

sobota

48. Modlitwa o Łaskę głoszenia Powtórnego Przyjścia
Chrystusa

niedziela

Kompendium Armii, http://armiajezusachrystusa.pl/, s. 15/53

49. Przysięga wierności dla duchowieństwa chrześcijańskiego

dla księży

50. Jezu, pomóż mi poznać, Kim jesteś

czwartek

51. O Dar Ducha Świętego

niedziela

52. Modlitwa do Ojca

piątek

53. Modlitwa za Kościół katolicki

czwartek

54. Modlitwa do Ojca o osłabienie wpływu trzeciej wojny światowej
55. O przygotowanie się do Ostrzeżenia

poniedziałek
środa

56. Dla kapłanów starających się o chronienie Najświętszej Eucharystii

dla księży

57. Modlitwa dla duchowieństwa – Jezu, pozwól mi
usłyszeć Twoje wezwanie

dla księży

58. Modlitwa na Krucjatę Nawrócenia

szczególna

59. Przysięga na wierność Boskiej Woli

piątek

60. Modlitwa o nawrócenie rodzin podczas Ostrzeżenia
61. Oddal jedną światową kontrolę

niedziela
poniedziałek

62. Dla zagubionych i bezradnych grzeszników

piątek

63. Chroń mnie w tej wędrówce

wtorek

64. Uratuj moich braci i siostry

środa

65. Za tych w grzechu śmiertelnym

środa

66. Dla duchowieństwa – Pomóż mi pozostać wiernym
Twojemu Najświętszemu Słowu

dla księży

67. Chroń moje dzieci przed królem kłamstw

niedziela

68. Chroń mnie od wpływu szatana

niedziela

69. Modlitwa do Boga Ojca o przyjęcie Jego Boskiej
Woli

piątek
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70. Modlitwa za duchowieństwo, aby pozostało niezłomne i wierne świętemu Słowu Bożemu
71. Modlitwa o uratowanie nas od prześladowań
72. Modlitwa ucznia

czwartek
poniedziałek
czwartek

73. Za młode dusze, za małe dzieci

wtorek

74. O Dar rozeznania

sobota

75. Dołączam mój ból do Twojego, drogi Jezu

piątek

76. Modlitwa ateisty

szczególna

77. Za Wielką Brytanię

szczególna,
za narody

78. Zachowaj mnie od złego ducha

środa

79. Za dwa miliardy zagubionych dusz

codzienna

80. Za dusze tych, którzy popełniają morderstwa
81. O Dar Komunii Świętej

środa
niedziela

82. O zwycięstwo Reszty Kościoła

sobota

83. O złagodzenie kar

poniedziałek

84. O oświecenie dusz elit, które rządzą światem

czwartek

85. O uratowanie Stanów Zjednoczonych Ameryki z rąk
oszusta
86. Uwolnij mnie od męki wątpliwości

szczególna,
za narody
sobota

87. Chroń nasz naród od zła

czwartek

88. Za dusze po Ostrzeżeniu

środa

89. Dla nieszczęsnych grzeszników

piątek

90. Dziękczynienie za Twoje Najchwalebniejsze Powtórne Przyjście
91. Spraw, bym pozostał wierny swojej wierze

niedziela
wtorek
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92. O Łaskę Wytrwałości

wtorek

93. O Łzy Nawrócenia

piątek

94. O uleczenie umysłu, ciała i duszy

wtorek

95. O pomoc w znalezieniu czasu na modlitwę

wtorek

96. O błogosławieństwo i ochronę naszej grupy Krucjaty
Modlitwy
97. O zjednoczenie grup Krucjaty Modlitwy

na spotkania grupy modlitewnej
sobota

98. O osłonięcie światowych przywódców Łaską Bożą

czwartek

99. O uratowanie Australii i Nowej Zelandii

szczególna,
za narody

100. O przetrwanie chrześcijaństwa

poniedziałek

101. Cudowna modlitwa o odczucie Obecności Jezusa

piątek

102. O podtrzymanie wiary i zaufania w Boże Orędzie dla
świata
103. O dzielenie Kielicha Cierpienia z Chrystusem

codzienna
piątek

104. Uwolnij tę duszę z niewoli bestii

szczególna,
na post
szczególna,
odmawiana przez
miesiąc

105. Dar Nawrócenia dla innych

wtorek

106. O Miłosierdzie dla młodych, którzy nie uznają Boga

wtorek

107. Zachowaj mnie od ognia piekielnego

piątek

108. Wspinanie się na wzgórze Kalwarii

sobota

109. O Dar Ufności

wtorek

110. Dla kapłanów – O dochowanie wierności Twojemu
świętemu Słowu

dla księży
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111. O poświęcenie waszych dzieci Jezusowi Chrystusowi
112. O Łaskę Zbawienia

codzienna
środa

113. O pokonanie zła w naszym kraju

czwartek

114. Dla kapłanów – O otrzymanie Daru Prawdy

dla księży

115. O Dar Nawrócenia

sobota

116. Zachowaj mnie od zła kłamstw

sobota

117. Za tych, którzy sprzedali swoje dusze

środa

118. Za zagubione pokolenie młodych dusz

wtorek

119. O odczucie Miłości Jezusa

piątek

120. Powstrzymaj rozprzestrzenianie się wojny

poniedziałek

121. Wierność Armii Jezusa Chrystusa

sobota

122. O poświęcenie się Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa

czwartek

123. Dar wolnej woli dla Boga

piątek

124. Usłysz moje błaganie o wolność

sobota

125. O obronę Najświętszego Słowa Bożego

sobota

126. O wytrzymanie prześladowań religijnych

wtorek

127. O ratowanie duszy mojej i moich najbliższych
128. O zgromadzenie i zjednoczenie wszystkich dusz
129. O Dar Miłości

niedziela
poniedziałek
piątek

130. Modlitwa Krucjaty na Nowennę Zbawienia

szczególna

131. Modlitwa o Miłosierdzie

środa

132. Wyrzeknijcie się szatana, by chronić tę Misję

kilka razy w tygodniu
(w codziennych)
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133. Wołanie o powrót do Boga

piątek

134. O wiarę w Istnienie Boga

czwartek

135. Dla kapłanów – O obronę prawdy

dla księży

136. O zachowanie Twojego Słowa

czwartek

137. Modlitwa Odnowienia

niedziela

138. Ochrona przed nienawiścią

wtorek

139. O siłę do pokonania zła

piątek

140. Ochrona przez Hierarchię Aniołów

niedziela

141. Ochrona przed prześladowaniem

wtorek

142. Przygotowanie się na śmierć

szczególna

143. O ochronę Misji Zbawienia

sobota

144. O ochronę wiary chrześcijańskiej

poniedziałek

145. Napełnij mnie Darem Twojej Miłości

czwartek

146. O ochronę przed oszustwem

sobota

147. Boże Ojcze, okaż Miłosierdzie tym, którzy wyrzekają się Twojego Syna

środa

148. Przyjdź mi z pomocą
149. O poszukiwanie Bożej Miłości

wtorek
czwartek

150. O uratowanie dusz niewierzących

piątek

151. O obronę wiary

sobota

152. Pomóż mi w czasie, gdy będę bezsilny

wtorek

153. Dar Ochrony dla dzieci

niedziela

154. Modlitwa na święto Matki Zbawienia
155. O ochronę Misji Zbawienia

szczególna
sobota
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156. Ochrona przed nienawiścią

wtorek

157. Za dusze w niewoli

środa

158. Chroń mnie przed jedną światową religią

wtorek

159. Błaganie o Bożą Miłość

środa

160. Pomóż mi bardziej Cię kochać

piątek

161. O ufność i pokój

niedziela

162. O ochronę słabych i niewinnych

poniedziałek

163. Uratuj mnie od prześladowań

wtorek

164. Modlitwa o pokój dla narodów

codzienna

165. O Dar Życia Wiecznego

niedziela

166. O ograniczenie mordowania niewinnych

poniedziałek

167. Chroń moją rodzinę

niedziela

168. O Dar Bożej Miłości

piątek

169. O zbawienie tych, którzy odrzucają Chrystusa

środa

170. O zachowanie świętego Słowa Bożego

dla księży

Propozycja tygodniowego planu modlitwy – przydział modlitw do
zestawów na dni tygodnia
Niedziela
Odnowienie i pokój
MK 137 Modlitwa Odnowienia
MK 81 O Dar Komunii Świętej
MK 161 O ufność i pokój
MK 140 Ochrona przez Hierarchię Aniołów
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MK 51 O Dar Ducha Świętego
MK 165 O Dar Życia Wiecznego
Za rodziny i najbliższych
MK 167 Chroń moją rodzinę
MK 68 Chroń mnie od wpływu szatana
MK 4 Zjednocz wszystkie rodziny
MK 60 Modlitwa o nawrócenie rodzin podczas Ostrzeżenia
MK 127 O ratowanie duszy mojej i moich najbliższych
Za swoje dzieci
/zestaw szczególnie dla tych, którzy mają dzieci/
MK 67 Chroń moje dzieci przed królem kłamstw
MK 153 Dar Ochrony dla dzieci
Powtórne Przyjście Jezusa i Nowy Raj
MK 90 Dziękczynienie za Twoje Najchwalebniejsze Powtórne Przyjście
MK 39 O przygotowanie dusz na Nowy Raj
MK 35 Modlitwa za dusze, aby weszły do Raju
MK 48 Modlitwa o Łaskę głoszenia Powtórnego Przyjścia Chrystusa
Dziękczynienie
MK 15 Podziękowanie za Dar Bożego Miłosierdzia
MK 21 Dziękczynienie Bogu Ojcu za zbawienie ludzkości
MK 5 Chwała Bogu Najwyższemu

Poniedziałek
Chrześcijaństwo, prawdziwa wiara i jedność dusz
MK 144 O ochronę wiary chrześcijańskiej
MK 28 O zjednoczenie wszystkich kościołów chrześcijańskich
MK 128 O zgromadzenie i zjednoczenie wszystkich dusz
MK 37 Zjednoczenie wszystkich dzieci Bożych
MK 29 Chroń praktykowanie chrześcijaństwa
MK 100 O przetrwanie chrześcijaństwa
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O ochronę przed antychrystem i złagodzenie Kary
MK 6 Modlitwa o powstrzymanie antychrysta
MK 61 Oddal jedną światową kontrolę
MK 18 Powstrzymaj antychrysta i jego grupę
MK 20 Powstrzymaj antychrysta przed zniszczeniem świata
MK 71 Modlitwa o uratowanie nas od prześladowań
MK 83 O złagodzenie kar
O powstrzymanie wojen, o oddalenie głodu i pokój na świecie
MK 162 O ochronę słabych i niewinnych
MK 166 O ograniczenie mordowania niewinnych
MK 120 Powstrzymaj rozprzestrzenianie się wojny
MK 14 Modlitwa do Boga Ojca o ochronę przed wojną atomową
MK 54 Modlitwa do Ojca o osłabienie wpływu trzeciej wojny światowej
MK 27 Modlitwa o pokój na świecie
Wtorek
Za młodych
MK 19 Modlitwa za młodych ludzi
MK 73 Za młode dusze, za małe dzieci
MK 118 Za zagubione pokolenie młodych dusz
MK 106 O Miłosierdzie dla młodych, którzy nie uznają Boga
Prośby i łaski
MK 95 O pomoc w znalezieniu czasu na modlitwę
MK 152 Pomóż mi w czasie, gdy będę bezsilny
MK 94 O uleczenie umysłu, ciała i duszy
MK 92 O Łaskę Wytrwałości
MK 109 O Dar Ufności
MK 148 Przyjdź mi z pomocą
MK 63 Chroń mnie w tej wędrówce
MK 93 O Łzy Nawrócenia
MK 139 O siłę do pokonania zła
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O ochronę przed prześladowaniem i nienawiścią
MK 91 Spraw, bym pozostał wierny swojej wierze
MK 141 Ochrona przed prześladowaniem
MK 163 Uratuj mnie od prześladowań
MK 126 O wytrzymanie prześladowań religijnych
MK 138 Ochrona przed nienawiścią
MK 2 Modlitwa za światowych przywódców
MK 156 Ochrona przed nienawiścią
MK 158 Chroń mnie przed jedną światową religią
Środa
O ratunek i Bożą Ochronę dla dusz
MK 64 Uratuj moich braci i siostry
MK 105 Dar Nawrócenia dla innych
MK 157 Za dusze w niewoli
MK 117 Za tych, którzy sprzedali swoje dusze
MK 147 Boże Ojcze, okaż Miłosierdzie tym, którzy wyrzekają się Twojego Syna
MK 169 O zbawienie tych, którzy odrzucają Chrystusa
MK 80 Za dusze tych, którzy popełniają morderstwa
MK 112 O Łaskę Zbawienia
Ostrzeżenie
MK 8 Spowiedź
MK 43 Zbaw dusze podczas Ostrzeżenia
MK 55 O przygotowanie się do Ostrzeżenia
MK 3 Uwolnij świat od lęku
MK 131 Modlitwa o Miłosierdzie
MK 65 Za tych w grzechu śmiertelnym
MK 7 Modlitwa za tych, którzy odrzucają Miłosierdzie
MK 16 O przyjęcie Łask ofiarowanych podczas Ostrzeżenia
MK 88 Za dusze po Ostrzeżeniu
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O wyzwolenie od szatana
/zestaw szczególnie dla tych, którzy są zniewoleni złem i szatańskimi więzami/
MK 36 Pomóż mi czcić jedynego prawdziwego Boga
MK 46 Uwolnij mnie z więzów szatana
MK 78 Zachowaj mnie od złego ducha
Czwartek
Za Kościół, kapłanów, za duchowieństwo
MK 53 Modlitwa za Kościół katolicki
MK 70 Modlitwa za duchowieństwo, aby pozostało niezłomne i wierne świętemu Słowu Bożemu
MK 38 Modlitwa o ratunek dla Kościoła katolickiego
MK 23 O bezpieczeństwo dla papieża Benedykta
Za mój naród
MK 122 O poświęcenie się Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa
MK 87 Chroń nasz naród od zła
MK 113 O pokonanie zła w naszym kraju
Za rządzących narodami
MK 31 Modlitwa Łańcucha Ochrony
MK 84 O oświecenie dusz elit, które rządzą światem
MK 98 O osłonięcie światowych przywódców Łaską Bożą
Przyjęcie wiary i poznanie Boga
/zestaw szczególnie dla tych, co nie praktykują wiary albo nie znają Boga/
MK 50 Jezu, pomóż mi poznać, Kim jesteś
MK 134 O wiarę w Istnienie Boga
MK 45 Modlitwa o pokonanie złych myśli
Szerzenie Słowa Bożego i Miłości
MK 159 Błaganie o Bożą Miłość
MK 149 O poszukiwanie Bożej Miłości
MK 136 O zachowanie Twojego Słowa
MK 72 Modlitwa ucznia
MK 145 Napełnij mnie Darem Twojej Miłości
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MK 12 Modlitwa o uniknięcie grzechu pychy
MK 10 Niesienie Płomienia Twojej Miłości

Piątek
Uwolnij mnie od grzechu
/zestaw szczególnie dla tych, którzy są w większych grzechach, daleko od Boga/
MK 62 Dla zagubionych i bezradnych grzeszników
MK 89 Dla nieszczęsnych grzeszników
MK 107 Zachowaj mnie od ognia piekielnego
MK 133 Wołanie o powrót do Boga
Miłość do Jezusa
MK 119 O odczucie Miłości Jezusa
MK 101 Cudowna modlitwa o odczucie Obecności Jezusa
MK 129 O Dar Miłości
MK 160 Pomóż mi bardziej Cię kochać
MK 168 O Dar Bożej Miłości
Modlitwa za niewierzących
MK 41 Za dusze niewierzących
MK 150 O uratowanie dusz niewierzących
MK 52 Modlitwa do Ojca
Przyjęcie i ofiarowanie cierpienia
MK 103 O dzielenie Kielicha Cierpienia z Chrystusem
MK 9 Ofiarowanie cierpienia jako daru
MK 75 Dołączam mój ból do Twojego, drogi Jezu
Oddanie Bogu własnej woli i przyjęcie Woli Bożej
MK 59 Przysięga na wierność Boskiej Woli
MK 123 Dar wolnej woli dla Boga
MK 69 Modlitwa do Boga Ojca o przyjęcie Jego Boskiej Woli
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Sobota
Wybrane Modlitwy do Matki Zbawienia
MK 115 O Dar Nawrócenia
MK 17 Modlitwa Matki Zbawienia za ciemne dusze
MK 47 Rozpalcie na nowo swoją miłość do Jezusa
MK 151 O obronę wiary
Prawda, wolność i czystość wiary
MK 116 Zachowaj mnie od zła kłamstw
MK 124 Usłysz moje błaganie o wolność
MK 125 O obronę Najświętszego Słowa Bożego
MK 146 O ochronę przed oszustwem
MK 44 O siłę do obrony mojej wiary przed fałszywym prorokiem
O ochronę wizjonerów
MK 11 Powstrzymaj nienawiść wobec wizjonerów
MK 25 O ochronę dla wizjonerów z całego świata
Misja Zbawienia i Armia Jezusa Chrystusa Reszty Kościoła katolickiego
MK 86 Uwolnij mnie od męki wątpliwości
MK 74 O Dar rozeznania
MK 121 Wierność Armii Jezusa Chrystusa
MK 108 Wspinanie się na wzgórze Kalwarii
MK 97 O zjednoczenie grup Krucjaty Modlitwy
MK 155 O ochronę Misji Zbawienia
MK 82 O zwycięstwo Reszty Kościoła
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Modlitwy z przerwą na wymienienie intencji bądź wyliczenie
konkretnych osób
Ogólne informacje
W niektórych Modlitwach Krucjaty oraz w drugiej Litanii znajdują się miejsca na wspomnienie
własnych intencji bądź wyliczenie konkretnych osób, na przykład poprzez podanie ich imion.
We wskazaniach dla grup modlitewnych zaleca się, by we wspólnej modlitwie w grupach
wymieniać, wspominać te osoby po cichu, być może dlatego, by nie rozpraszać innych w
modlitwie. Ponadto ważne jest, by dać wszystkim odpowiedni czas na wspomnienie tych intencji i
osób, ponieważ niektórzy mają duże rodziny i wiele intencji, a jest ważne, aby wszystkie one
zostały włączone.
We wspomnianych wskazaniach dla grup modlitewnych proponuje się w tym względzie takie
praktyczne rozwiązania: „Być może ludzie mogliby pochylić głowy, a potem je podnieść, kiedy
skończą, tak aby można było kontynuować, nie przerywając nikomu”, „Jeżeli grupa jest
wystarczająco duża, być może lider mógłby stanąć przed grupą, aby wiedział, kiedy ludzie ukończą
swoje intencje i modlitwy mogą być kontynuowane”.

Lista tych modlitw
Modlitwa z podaniem własnej szczególnej prośby, gdy jest się w bólu: 148
Modlitwa na czerwiec (Krucjata Nawrócenia) z podaniem własnej intencji: 58
Modlitwy z wyliczeniem rodziny i najbliższych:
 dusz z własnej rodziny (o nawrócenie podczas Ostrzeżenia): 60
 swoich dzieci: 67 (szczególnie o łaski na czas Ostrzeżenia), 111 (do codziennego
odmawiania), 153 (do odmawiania raz w tygodniu w szczególny sposób)
 najbliższych: 127 (jako przygotowanie na Ostrzeżenie)
 rodziny i przyjaciół, którzy odrzucają Boga i wyrzekają się Jezusa: 131 (na teraz – przed
Ostrzeżeniem i Powtórnym Przyjściem Jezusa)
 o ochronę i Łaski dla wybranych dusz naszych braci i sióstr: 13
Modlitwy ze wspomnieniem:
 osoby, który/a oddał/a swoją duszę szatanowi (modlitwa do odmawiania codziennie przez
cały miesiąc): 104
 tych, którzy sprzedali swoje dusze szatanowi (na przykład politycy, osoby ze świata muzyki,
mediów lub biznesu, angażujące się w wielkie sprawy finansowe): 117
Modlitwy z miejscem na wyliczenie osób z listy o zbawienie dusz: Litania 2.
Możliwość wspomnienia wszystkich dusz: 154 (modlitwa na dzień 4 czerwca, święto Matki
Zbawienia).
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Wszystkie wyliczone modlitwy (poza 58, 104 i 154 wymagającymi szczególnych okoliczności bądź
sposobu odmawiania), zostały włączone odpowiednio do modlitw codziennych oraz do propozycji
tygodniowego cyklu modlitw.

Przerwy na oddech i kropeczki
Po co te kropeczki?
Niniejsza wersja modlitw zawiera kropeczki w miejscach na oddechy (proponowanych, testowych)
przy modlitwie wspólnotowej.
W mniejszych grupach modlitewnych zwykle znajduje się osoba, która nadaje ton modlitwie –
czasem jest ona wyznaczona do tego przez grupę, czasem wyłania się spontanicznie dzięki swojej
sile wyrazu. Grupy potrafią też posiadać swoje własne tempo modlitwy, które zwykle tworzy się
spontanicznie. Jedni modlą się wolniej, inni szybciej.
Mimo wszystko doświadczenie pokazuje, że przy wspólnej modlitwie modlący się robią pauzy
oddechowe w różnych miejscach. Czasami co prawda przerwy narzucają się grupie automatycznie
(przy krótszych wersach), jednak w dłuższych zdaniach dobrych miejsc na przerwę jest jednak kilka
i czasami z tego powodu dochodzi do zakłócenia zgodności wypowiadania modlitwy.
Wprawdzie należy się skupiać przede wszystkim na treści modlitw, modląc się sercem i duchem,
niemniej sprawy sposobu odmawiania też muszą być jakoś pomyślnie rozwiązane.
W mniejszych grupach często nie stanowi to problemu, natomiast gdy grupa zaczyna wyraźnie
rosnąć, może zaistnieć problem dobrego (równego) wspólnego odmawiania modlitw, tak by
wszyscy mogli się należycie w nie włączyć.

Zestawy z kropeczkami
Wersje testowe modlitw z kropeczkami oznaczającymi pauzę na oddech.
/Zostaną dodane w swoim czasie. Na razie brak./

Grupy modlitewne Krucjaty Modlitwy „Jezus do ludzkości”
Pan Jezus poleca zakładanie Grup Krucjaty Modlitwy. Instruuje nas na ten temat w swoich
Orędziach (zob. wybrane Orędzia na temat grup modlitewnych).
Podstawę każdej grupy stanowi modlitwa podyktowanymi przez Jezusa (ewentualnie Matkę Bożą
lub Boga Ojca) Modlitwami Krucjaty (oraz Litaniami). Każde spotkanie zaczynamy i kończymy
Modlitwą Krucjaty (96) O błogosławieństwo i ochronę naszej Grupy Krucjaty Modlitwy. Należy
mieć przy sobie krucyfiks i wodę święconą.
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Warto spotykać się jak najczęściej, nawet codziennie.
Modlitwy należy podobierać sobie w zestawy (proponujemy na przykład takie zestawy modlitw).
Grupy, o ile to możliwe i dozwolone, powinny spotykać się w kościołach (domach modlitwy). Jeśli
nie jest to możliwe, można spotykać w innych miejscach.
Jezus nazywa te grupy „Jezus do ludzkości” i poleca, by tak je określano.
Więcej informacji na temat funkcjonowania grup można znaleźć we wskazaniach dla grup
modlitewnych.
Jeśli chcesz dołączyć do grupy modlitewnej, zobacz, czy istnieje już taka grupa w Twojej
miejscowości. Jeśli nie, zawsze możesz założyć taką grupę, zaczynając choćby od dwóch osób.

Wskazania dla grup modlitewnych
Krucjaty Modlitwy „Jezus do Ludzkości”
Tłumaczenie z języka angielskiego i opracowanie:
redakcja strony internetowej „Armia Jezusa Chrystusa Reszty Kościoła katolickiego”
http://armiajezusachrystusa.pl/

„Moja szczerze umiłowana córko, musi być wiadome, że pragnę stworzyć Armię grup
modlitewnych na całym świecie. Podam wam, Moja Armio, modlitwy, które będzie
trzeba odmawiać, by ratować dusze. Te grupy modlitewne będą się powiększać, a w
swoich szeregach wzrosną do prawdziwej Armii oddanych wyznawców, aby przynieść
Prawdę Mojej Boskiej Obietnicy Zbawienia dla wszystkich.
Grupy te będą tworzyć Armię, jak nakazuje Mój umiłowany Ojciec, która zmierzy się z
ciemnościami zła spowodowanymi przez szatana, jego wyznawców i zwolenników”
[fragment Orędzia z 23 października 2011 roku, godz. 19.15 – przyp. tłumacza].

„Modlitwy te zostały napisane w Niebie i przynoszą z sobą nadzwyczajne Łaski.
Mają tylko jeden cel, a jest nim ratowanie dusz wszystkich – każdego dziecka, z każdego
wyznania, każdej płci, każdej religii i ateistów. To jest Moje największe pragnienie.
Wy, Moi uczniowie, jesteście pod moim kierownictwem. Łaski, które zlewam na was,
przynoszą już owoce. Wkrótce siły, które udzielę poprzez Łaski Modlitw Krucjaty,
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przyciągną tysiące nowych dusz.
Możecie się zastanawiać, jak mała grupa modlitewna może osiągnąć takie nawrócenia?
Odpowiedź jest prosta. To dlatego, ponieważ jesteście chronieni przez Mojego Ojca i
prowadzeni

bezpośrednio

przeze

Mnie,

osiągniecie

to.

Nie

zawiedziecie”

[fragment Orędzia z 11 listopada 2012 roku, godz. 22.00 – przyp. tłum.].

„Cierpliwość, cicha codzienna modlitwa, tworzenie grup modlitewnych, codzienne
odmawianie Koronki do Bożego Miłosierdzia, post i Różaniec Święty do Mojej
Umiłowanej Matki w połączeniu działają jak doskonały sposób na zbawienie dusz”.
[fragment Orędzia z 10 sierpnia 2011 roku, godz. 23.00]

Muszą się zebrać co najmniej dwie osoby. Z czasem, miejmy nadzieję, wielu dołączy do tej Misji
ratowania wszystkich dusz. Można to robić w domach lub miejscach publicznych, gdzie wolno
wam się gromadzić. Jeśli to możliwe, te spotkania powinny odbywać się w domach kultu. Ludzie
powinni spotykać się tak często, jak to możliwe. Nawet jeśli musicie zacząć od dnia lub dwóch w
tygodniu albo każdego dnia będą przychodzili inni ludzie, jeśli tylko jesteście w stanie spotykać się
codziennie, co jest celem, to przynajmniej to pozwoli wam zacząć. Jeśli wasza grupa jest
wystarczająco duża, możecie mieć lidera i organizatora wolontariusza lub kilka osób może podjąć
się tej odpowiedzialności lub po prostu zmieniajcie się w pełnieniu tej odpowiedzialności. Być
może moglibyście przenosić się z domu do domu.
Zalecane jest, by zacząć od modlitwy.
Zalecana jest przynajmniej jedna część Różańca Świętego Matki Bożej, odmawiana powoli i
sercem, ze zwróceniem uwagi na to, co się wypowiada i zrozumieniem tego, co się wypowiada i do
kogo się mówi, zarówno w Różańcu jak i w Modlitwach Krucjaty i Koronce do Bożego
Miłosierdzia. Dodatkowo należy także inne odmawiać modlitwy – zob. modlitwy do codziennego
odmawiania.
Pamiętajcie, że Matka Boża obiecała otoczyć kręgiem ochrony tych, którzy codziennie
odmawiają trzy części Jej Różańca Świętego. Matka Boża prosi o odmawianie Różańca ludzi
wszystkich wyznań.
Poniżej będzie napisane, jak odmawiać Różaniec.
Najnowsze Orędzia, które zostały przekazane od ostatniego spotkania, powinny być czytane
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powoli i z szacunkiem. Nikt nie może interpretować Orędzi, ponieważ Jezus powiedział już, że
nawet Maria od Bożego Miłosierdzia nie jest uprawniona do interpretowania ich. Niepoprawna
interpretacja mogłaby odciągnąć dusze, a celem tej Misji jest dotarcie do wszystkich dusz, z
wszystkich wyznań lub bez wyznania. Nikt nie jest wykluczony. Byłoby pomocne, gdyby kopie
czytanych Orędzi mogły być rozdane tym, którzy nie mają komputera.
Zaleca się, by wszystkie Modlitwy Krucjaty i Litanie były odmawiane z pozostawieniem
odpowiedniego czasu, tam gdzie poleca się ludziom, by dodawali swoje własne intencje. Najlepiej,
aby ludzie przedstawiali swoje intencje w ciszy. Być może ludzie mogliby pochylić głowy, a potem
je podnieść, kiedy skończą, tak aby można było kontynuować, nie przerywając nikomu.
Pamiętajcie, że niektórzy ludzie mają duże rodziny i wiele intencji, i ważne jest, aby wszystkie one
zostały włączone. Przy drugiej Litanii zaleca się, aby dusze w całkowitej ciemności i te, które umrą
w danym dniu, zostały włączone do waszych pozostałych intencji.
Jeżeli grupa jest wystarczająco duża, być może lider mógłby stanąć przed grupą, aby wiedział,
kiedy ludzie ukończą swoje intencje i modlitwy mogą być kontynuowane.
Następnie odmówcie sercem Koronkę do Bożego Miłosierdzia, a potem specjalną modlitwę daną
przez Naszego Pana, która zostanie podana niżej. Koronkę można też śpiewać. Należy się modlić
także pozostałymi częściami Różańca, jeśli czas pozwala grupie czynić to razem. Jeśli nie wszyscy
mogą pozostać do ostatniej części, zaleca się, by ci, którzy są w stanie pozostać, odmówili je.
Pamiętajcie, że gdy się wspólnie modlicie, jako Grupa Krucjaty Modlitwy, to jest w tym wielka siła.
Dyskusje nad Orędziami powinny być ograniczone do bezpośrednich i dokładnych cytatów z
oryginalnego [angielskiego] tekstu Orędzi. Wyraźnie się zaleca, by wszyscy modlili się o
rozeznanie w odniesieniu do Orędzi, ze względu na wielkie niebezpieczeństwo błędnej interpretacji
Orędzi. W przypadku trudności w zrozumieniu danego Orędzia zaleca się, aby modlić się o to.
Jeżeli grupa stanie się wystarczająco duża, Różaniec może być odmawiany na przemian przez
jedną i drugą stronę kościoła.
Bardzo ważne jest, by się nie spieszyć. Te Grupy Modlitewne dokonają wielkiego dzieła,
ponieważ są one częścią Armii Boga w tej walce o dusze. Modlitwa jest bronią. Proszę, spróbujcie
mieć to w pamięci, że im większa modlitwa, tym większa broń.
Chociaż Nasz Pan prosi, żebyśmy odmawiali Koronkę do Bożego Miłosierdzia o godzinie 15.00,
prosi również, byśmy modlili się nią wiele razy dziennie.
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Koronka do Miłosierdzia Bożego
W 1933 roku Bóg dał siostrze Faustynie uderzającą wizję Swojego Miłosierdzia.
Siostra mówi nam:
„(…) ujrzałam jasność wielką i w niej Boga Ojca. Przed jasnością tą a ziemią ujrzałam Jezusa
przybitego do krzyża, i tak, że Bóg, chcąc spojrzeć na ziemię, musiał patrzeć przez rany Jezusa. I
zrozumiałam, że dla Jezusa Bóg błogosławi ziemi” [Dzienniczek s. Faustyny, punkt 60, tekst
oryginalny – przyp. tłum.].
O innej wizji, z 13 września 1935 roku, pisze ona:
„(…) ujrzałam anioła, wykonawcę gniewu Bożego (…), który miał dotknąć ziemię (…).
Zaczęłam błagać Boga za światem słowami wewnętrznie słyszanymi. Kiedy się tak modliłam,
ujrzałam bezsilność anioła, i nie mógł wypełnić sprawiedliwej kary (…)” [Dzienniczek s. Faustyny,
punkty 474 i 475, tekst oryginalny – przyp. tłum.].
Następnego dnia głos wewnętrzny nauczył ją odmawiać tę modlitwę na zwykłych paciorkach
różańca.
Rozpoczyna się uczynieniem znaku Krzyża.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
„(…) najpierw odmówisz jedno «Ojcze nasz» i «Zdrowaś Maryjo», i «Wierzę w Boga»,
następnie na paciorkach «Ojcze nasz» mówić będziesz następujące słowa:
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna
Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i świata
całego;
na paciorkach «Zdrowaś Maryjo» będziesz odmawiać następujące słowa:
Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego”.
(Powtarza się te dwie modlitwy na wszystkich pięciu dziesiątkach).
„Na zakończenie odmówisz trzykrotnie te słowa:
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym
światem”.
[Dzienniczek s. Faustyny, punkty 475 i 476, tekst oryginalny – przyp. tłum.]
Kończy się znakiem Krzyża.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
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Następnie odmawiamy:
„Napełnij mnie teraz, o Panie, Darem Ducha Świętego, abym niósł Twoje Najświętsze Słowo
grzesznikom, których muszę pomóc ratować w Twoje Imię.
Pomóż mi, przez moją modlitwę, osłonić ich Twoją Drogocenną Krwią, aby mogli zostać
przyciągnięci do Twojego Najświętszego Serca.
Daj mi Dar Ducha Świętego, aby te biedne dusze mogły cieszyć się Twoim Nowym Rajem”
[Modlitwa zachęty z 10 maja 2011 roku z modlitw pozostałych – przyp. tłum.].
Jezus przekazał nam następującą prośbę przez Marię od Bożego Miłosierdzia:
„Odmawiajcie tę modlitwę każdego dnia po tym, jak modlicie się Koronką do Bożego
Miłosierdzia, a przez swoją wierność wobec Mnie pomożecie ratować Moje dzieci” [fragment
Orędzia z 10 maja 2011 roku, godz. 16.00 – przyp. tłum.].
Jezus powiedział później do siostry Faustyny:
„Odmawiaj nieustannie tę koronkę, której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał,
dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą podawać grzesznikom jako ostatnią
deskę ratunku; chociażby był grzesznik najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko zmówi tę koronkę,
dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia Mojego. Pragnę, aby poznał świat cały miłosierdzie
Moje. Niepojętych łask pragnę udzielać duszom, które ufają Mojemu miłosierdziu” [Dzienniczek s.
Faustyny, 687, tekst oryg. – przyp. tłum.].
„Gdy tę koronkę przy konających odmawiać będą, stanę pomiędzy Ojcem a duszą konającą nie
jako Sędzia sprawiedliwy, ale jako Zbawiciel miłosierny” [Dzienniczek s. Faustyny, 1541, tekst
oryg. – przyp. tłum.].
Jak odmawiać Różaniec Święty
Tajemnice Różańca
Od wielu wieków w Kościele były odmawiane trzy części. W 2002 roku papież Jan Paweł II
zaproponował czwartą część – tajemnice światła. Zgodnie z jego sugestią, jeśli możliwe jest
odmawianie tylko jednej części dziennie, można modlić się czterema częściami w następujących
dniach: tajemnice radosne w poniedziałki i soboty, tajemnice bolesne we wtorki i piątki, tajemnice
chwalebne w środy i niedziele, a tajemnice światła w czwartki.
Tajemnice radosne
Zwiastowanie. Maryja dowiaduje się, że została wybrana na Matkę Jezusa.
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Nawiedzenie. Maryja odwiedza Elżbietę, która mówi Jej, że na zawsze zostanie zapamiętana.
Narodzenie. Jezus rodzi się w stajence w Betlejem.
Ofiarowanie. Maryja i Józef biorą Dzieciątko Jezus do Świątyni, by ofiarować Je Bogu.
Znalezienie Jezusa w Świątyni. Jezus został znaleziony w Świątyni, gdy rozmawiał o wierze z
uczonymi.
Tajemnice światła
Chrzest Jezusa w rzece Jordan. Bóg ogłasza, że Jezus jest Jego umiłowanym Synem.
Objawienie na weselu w Kanie. Na prośbę Maryi Jezus dokonuje swojego pierwszego cudu.
Głoszenie Królestwa Bożego i wezwanie do nawrócenia. Jezus wzywa wszystkich do
nawrócenia i służby dla Królestwa.
Przemienienie Jezusa na górze Tabor. Jezus objawia się w chwale Piotrowi, Jakubowi i Janowi.
Ustanowienie Eucharystii. Jezus ofiarowuje Swoje Ciało i Krew na Ostatniej Wieczerzy.
Tajemnice bolesne
Modlitwa w Ogrójcu. Jezus modli się w Ogrodzie Getsemani w noc przed śmiercią.
Biczowanie Pana Jezusa. Jezus jest bity biczami.
Cierniem ukoronowanie. Jezus jest wyśmiewany i ukoronowany cierniem.
Niesienie Krzyża. Jezus niesie Krzyż, który zostanie wykorzystany do ukrzyżowania Go.
Ukrzyżowanie. Jezus zostaje przybity do Krzyża i umiera.
Tajemnice chwalebne
Zmartwychwstanie. Bóg Ojciec wskrzesza Jezusa z martwych.
Wniebowstąpienie. Jezus powraca do Swojego Ojca w Niebie.
Zesłanie Ducha Świętego. Duch Święty przychodzi, by przynieść uczniom nowe życie.
Wniebowzięcie Maryi. Na koniec swojego życia na ziemi Maryja zostaje wzięta z ciałem i duszą
do Nieba.
Ukoronowanie Maryi. Maryja zostaje ukoronowana na Królową Nieba i Ziemi.
Zacznij od uczynienia znaku Krzyża, żegnając się:
W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Następnie odmów „Skład Apostolski”:
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Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa,
Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi
Panny; umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł.
Trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca
wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego,
święty

Kościół

powszechny,

świętych

obcowanie,

grzechów

odpuszczenie,

ciała

zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
Następnie odmów jedno „Ojcze nasz”, trzy razy „Zdrowaś Maryjo” (dla uproszenia cnót wiary,
nadziei i miłości), a potem jedno „Chwała Ojcu”.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź Królestwo Twoje; bądź wola
Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść
nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode Złego. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i
błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami
grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki
wieków. Amen.
Podczas rozważania tajemnic odmawiaj:
jedno „Ojcze nasz” (duże paciorki),
dziesięć „Zdrowaś Maryjo” (małe paciorki),
jedno „Chwała Ojcu” (przed następnym dużym paciorkiem), aby zakończyć dziesiątkę różańca;
O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź
wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego
miłosierdzia.
Powtórz te modlitwy na wszystkich pięciu dziesiątkach różańca.
Witaj Królowo (lub Salve Regina, można śpiewać)
Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie
wołamy wygnańcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole.
Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa,
błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż! O łaskawa, o litościwa, o
słodka Panno Maryjo!
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Salve, Regína, mater misericórdiae; vita, dulcédo et spes nostra, salve. Ad te clamámus,
éxules fílii Evae. Ad te suspirámus, geméntes et flentes in hac lacrimárum valle. Eia ergo,
advocáta nostra, illos tuos misericórdes óculos ad nos convérte. Et Jesum, benedíctum
frucum ventris tui, nobis post hoc exsílium osténde. O clemens, o pia, o dulcis Virgo María.
(wezwanie) Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
(odpowiedź) Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Modlitwa po Różańcu
(wezwanie) Módlmy się.
(odpowiedź) Boże, którego Jednorodzony Syn przez swoje życie, śmierć i zmartwychwstanie,
wysłużył nam wieczne zbawienie, spraw, abyśmy rozważając te tajemnice w Różańcu
Najświętszej Maryi Panny, według nich kształtowali swoje życie i osiągnęli zawarte w nich
obietnice. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Modlitwa do św. Michała Archanioła
Święty Michale Archaniele! Broń nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego
ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu
niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie
krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
Odpust zupełny
Katolicy, którzy odmawiają Różaniec w grupie przed Najświętszym Sakramentem (przynajmniej
jedną część Różańca, medytacji towarzyszy modlitwa ustna, z zapowiadaniem poszczególnych
tajemnic), mogą uzyskać odpust zupełny, przy braku przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, pod
zwykłymi warunkami (Komunia Św., Spowiedź Św. oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego, na
przykład „Ojcze nasz”, „Zdrowaś Maryjo”, „Chwała Ojcu”).
Zakończ znakiem Krzyża, żegnając się: „W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen”.

Wybrane Orędzia na temat grup modlitewnych
Zakładajcie szczególne grupy modlitewne „Jezus do ludzkości”
16 maja 2012, godz. 17.38
Moja szczerze umiłowana córko, muszę podkreślić, że ważne jest, aby wszyscy, którzy wierzą we
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Mnie, modlili się za swoje narody.
Aby to zrobić skutecznie, należy tworzyć szczególne grupy modlitewne „Jezus do ludzkości”.
Te grupy mają odmawiać wszystkie Krucjaty Modlitwy, które otrzymujecie.
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 obejmą je z miłością w swoich sercach.
Jednak w przeważającej części będziecie wyśmiewani i odrzucani w Moje Święte Imię.
Będziecie cierpieć tak, jak cierpieli Moi apostołowie i będziecie pośmiewiskiem w niektórych
kręgach Mojego Kościoła na ziemi.
Te słowne obelgi i zniewagi będą dotkliwe i będą bolały. Ale mówię to.
Pamiętajcie, nienawiść okazywana wam przekona was, że to jestem rzeczywiście Ja, Wasz Jezus,
mówiący do was z Nieba.
Z powodu tych cierpień, będę was podnosił za każdym razem, gdy upadniecie na ziemię.
Podniosę was i sprawię, że będziecie silniejsi niż wcześniej.
Dlaczego to robię? Robię to dlatego, byście się formowali i wzmacniali do rozpowszechniania
Mojego Świętego Słowa.
Tylko wtedy otrzymacie większe dary, których udzielę wam przez Mojego Świętego Ducha.
Tak więc wzrastajcie i idźcie przygotować swoje narody do otrzymania zbroi, której potrzebują, aby
uniknąć Znaku Bestii.
Nigdy nie zapominajcie o znaczeniu Pieczęci Boga Żywego.
Będzie ona chronić was i wasze rodziny, nie tylko duchowo, ale da wam także ochronę fizyczną.
Jesteście pobłogosławieni, aby otrzymać Pieczęć, a waszym obowiązkiem jest to, aby wszędzie, jak
najwięcej dzieci Bożych ją otrzymało.
Zapamiętajcie, stoję przy wszystkich Moich Wyznawcach w każdej chwili, a kiedy wykonają Moje
dzieło, otrzymają szczególne Łaski bycia odważnymi, silnymi i zdecydowanymi, aby uratować dusze
każdego mężczyzny, kobiety i dziecka na świecie.
Wasz Ukochany Zbawiciel

Zrobią wszystko, aby zakłócić działanie waszych Grup Modlitewnych
17 stycznia 2013, godz. 23.17
Moja szczerze umiłowana córko, Ogień Ducha Świętego wzmaga się wśród Moich Grup
Modlitewnych, które będą teraz rozprzestrzeniać się na cały świat i pomnażać tysiąckrotnie. Łaska
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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 zrobić 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 od Mnie.
Przyjdźcie do Mnie, a pomogę wam ujrzeć te wszystkie sprawy. Słuchajcie teraz Mojego Głosu, gdy
gromadzę wszystkie narody i zbieram Moją rodzinę, abym mógł przygotować was do nowego życia,
gdzie śmierć nie będzie już istniała. Ani śmierć ciała, ani duszy nie może istnieć w Moim Nowym
Raju. Śmierć się zakończy. Mój Nowy Raj jest gotowy, ale musi się w nim znaleźć każda jedna
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 starało się 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 po prostu za
zadanie powstrzymać wykonywanie Mojego Dzieła.
Zachęcam was do wspólnej pracy w pokoju i harmonii. Nie pozwólcie, by różnica zdań między
wami 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.
Grupy Modlitewne „Jezus do Ludzkości” muszą być zakładane wszędzie. Będą one integralną
częścią 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 skupić się na swoim
regionie i łączyć się ze sobą. Przekażę Marii instrukcje, w jaki sposób chcę, aby były zarządzane
oraz jakiego formatu 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. Zatem proszę, abyście
Kompendium Armii, http://armiajezusachrystusa.pl/, s. 39/53

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, gdyż potrzebuję waszej pomocy, by ratować dusze.
Pozwólcie Mi udzielić wam Błogosławieństwa Ochrony dla Grup Modlitewnych 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

Plan zniszczenia Kościoła katolickiego od wewnątrz jest już w toku
12 stycznia 2013, godz. 15.10
Moja szczerze umiłowana córko, czas na kolejny etap w Moim planie, aby przygotować świat na
Nową Erę, Nowy Raj, Królestwo obiecane przeze Mnie, Syna Człowieczego.
Moja armia musi się teraz zebrać i połączyć w jedno w modlitwie do walki o dusze, która się teraz
nasila. Plany nikczemnej grupy na światową skalę, aby usankcjonować wojny, morderstwa przez
eutanazję i aborcję, nabierają rozpędu.
Plan zniszczenia Kościoła katolickiego od wewnątrz jest już w toku. Dusze posiadające władzę,
zwłaszcza te wewnątrz Kościołów chrześcijańskich, które tolerują grzech i próbują ustanawiać dla
niego prawa, niech o tym wiedzą: Będziecie strasznie cierpieć. Ręka Mojego Ojca będzie
interweniować i zniszczy wasz plan.
Każdemu mężczyźnie i kobiecie, którzy starają się wprowadzić prawa przeciwne Woli Boga, grożą
straszne kary. Nie tylko zostaną oni powaleni, również ich narody zostaną ukarane.
Wystarczająco dużo znosił Mój Ojciec. Nie będzie dłużej tolerował takiej ingerencji w Jego
Stworzenie. Ziemia zostanie wstrząśnięta i każdy człowiek to zauważy.
Jakie to jest nikczemne. I jaka przebiegłość ma miejsce tam, gdzie ludzkość wprowadza straszne
obrzydliwości, które obrażają Boga. Przez te czyny człowiek będzie musiał stanąć wobec gniewu
Mojego Ojca. Modlitwa, dużo modlitwy, może powstrzymać tę nieprawość. A z powodu waszych
modlitw Boskie Interwencje mające ukarać ludzkość, zostały opóźnione. Teraz te narody, których
władcy są napędzani przez ducha zła, zostaną wymazane.
Moi ukochani wyznawcy, będziecie bardzo cierpieć, gdy będziecie świadkami aktów
nieposłuszeństwa wobec Praw Boga. Nie możecie przestawać się modlić, aby złagodzić kary
Mojego Ojca.
Teraz musicie zakładać jak najwięcej grup modlitewnych dla Mojej Krucjaty Modlitwy w każdym
narodzie. W ten sposób będziecie mogli osłabić dzieło złej grupy.
(...)

Złagodzę wiele przepowiedzianego cierpienia przez moc Moich Grup Krucjaty
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Modlitwy
25 stycznia 2013, godz. 20.00
Moja szczerze umiłowana córko, pragnę poinstruować Moje Grupy Krucjaty Modlitwy, aby
czuwali, gdy będą je zakładać w swoich krajach. Muszą mieć w pobliżu Wodę Święconą, Krzyż,
który Mnie przedstawia, i odmawiać tę szczególną Modlitwę Krucjaty O Błogosławieństwo i
Ochronę waszej Grupy Krucjaty Modlitwy.
Modlitwa Krucjaty (96) O błogosławieństwo i ochronę naszej Grupy Krucjaty Modlitwy
O mój najdroższy Jezu, prosimy, błogosław i chroń nas, Twoją Grupę Krucjaty Modlitwy, abyśmy
stali się odporni na nikczemne napaści diabła i wszelkich złych duchów, które mogą nas dręczyć w
tej Świętej Misji ratowania dusz.
Obyśmy pozostali wierni i silni, gdy wytrwale zachowujemy Twoje Święte Imię wobec świata i nigdy
nie zrezygnowali z naszej walki o szerzenie Prawdy Twojego Świętego Słowa.
Amen.
Proszę, odmawiajcie tę modlitwę przed i po każdym spotkaniu modlitewnym.
Muszę także was pouczyć, Moi umiłowani uczniowie, abyście dopilnowali, aby modlitwa była
podstawą każdego spotkania modlitewnego. Nie chcę, abyście rozmyślali o rzeczach negatywnych
ani też dopuszczali do siebie lęki, ponieważ Ja przynoszę jedynie Miłość i Miłosierdzie.
Moje Orędzia są pełne nadziei i złagodzę wiele przepowiedzianego cierpienia przez moc Moich
Grup Krucjaty Modlitwy. Celem tej Misji jest ratowanie dusz. Nigdy nie było innego. Moje Orędzia
są przekazywane, aby was oświecić, zwrócić uwagę na niebezpieczeństwa, które mogą wpłynąć na
waszą wiarę i aby przygotować was do Mojego Nowego Raju.
Idźcie teraz w Pokoju. Osłonię każdą Grupę Krucjaty Modlitwy Obfitością Moich Łask, łącznie z
Darem Rozeznania.
Wasz Jezus

Moja szczerze umiłowana córko, czas, aby grupy Modlitw Krucjaty koniecznie się organizowały i
rozprzestrzeniały po całym świecie. Te modlitwy dane są z mocy Boga, a z nimi związane są wielkie
cuda.
Te modlitwy rozprzestrzenią nawrócenie, zapewnią uzdrowienie fizyczne i osłabią wpływ wojny,
głodu i biedy. Dziś przekazuję wam nową Modlitwę, która pomoże zmniejszyć straszne cierpienia,
które przyniesie wojna.
(fragment z Orędzia z 8 września 2013, g. 21.10)

Matka Boża: Wielu będzie osamotnionych w dążeniu do tworzenia grup modlitewnych
5 lutego 2013, godz. 19.45
Moje dzieci, musicie się wzajemnie pocieszać, gdy się zbieracie w każdym zakątku ziemi, tworząc
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Armię Reszty mojego Syna.
Wielu będzie osamotnionych w dążeniu do tworzenia grup modlitewnych, a czasem mogą uważać,
że to nie ma sensu. Mój drogi Syn będzie obdarzał szczególnymi łaskami każdą Grupę
Modlitewną, zakładaną, by odmawiać Modlitwy Krucjaty.
On jest obecny w każdej grupie i sprawi, że będziecie tego świadomi. Odczujecie Jego Miłość, a
także doświadczycie owoców, gdy obrodzą obficie i rozprzestrzenią Jego Najświętsze Słowo.
Dzieci, jesteście błogosławieni, ponieważ dano wam Dar pokory, bowiem tylko ci z was, którzy
przyjmują Słowo mojego Syna bez żadnych wątpliwości, przyniosą wiele nawróceń poprzez swoje
grupy modlitewne.
Duch Święty porusza się teraz szybko pośród was, najdroższe dzieci i to przynosi mi tyle radości,
gdy widzę, jak bardzo On pobudza wasze dusze.
Musicie pozostać zjednoczone, moje dzieci, ponieważ mój Syn potrzebuje waszej miłości i
zaangażowania, aby mógł zbawić ludzkość. Jednak staniecie się celem złego ducha, który wyhoduje
pod swoim skrzydłem każdego demona, aby w was wniknąć i dokonać podziału. Rozpoznajcie, czym
są te próby i całkowicie zaufajcie mojemu Synowi. Wołajcie mnie, waszą ukochaną Matkę, aby
utrzymać wasze Grupy Krucjaty Modlitwy w jedności.
Modlitwa Krucjaty (97) O zjednoczenie Grup Krucjaty Modlitwy
O umiłowana Matko Zbawienia, błagam Cię, abyś poprzez Swoje modlitwy zjednoczyła wszystkich
z Bożej Armii Reszty na całym świecie.
Okryj wszystkie Grupy Krucjaty Modlitwy Łaską Zbawienia, wylaną na nas przez Miłosierdzie
Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
Wyślij Swoje anioły, aby osłoniły każdego z nas, a zwłaszcza tych kapłanów, którzy prowadzą Grupy
Krucjaty Modlitwy.
Pomóż nam uniknąć rozproszeń, które powodują wśród nas podziały, i chroń nas Twoim darem
zbroi, abyśmy stali się odporni na ataki, które będziemy musieli przetrzymać w tej Świętej Misji
ratowania dusz z powodu naszej miłości do Jezusa Chrystusa.
Amen.

Matka Zbawienia: Grupy Krucjaty Modlitwy uratują miliardy dusz
10 marca 2013, godz. 18.00
Moje drogie dziecko, w tym czasie będziesz się czuła jeszcze bardziej samotna i odizolowana, gdy
Święte Słowo Boże głośno grzmi, aby ostrzec ludzkość o konieczności przygotowania swoich dusz.
Dzieci, teraz musicie prosić mojego ukochanego Syna, aby zachować swoją odwagę podczas
ciemnych dni, miesięcy i lat, które was czekają. Musicie się cieszyć, ponieważ tak wiele dusz,
inspirowanych przez Ducha Świętego odpowiedziało na wezwanie mojego Syna, Jezusa Chrystusa.
On kocha was tak bardzo, że wywołuje to u mnie, Jego ukochanej Matki, łzy radości. To, jak będzie
On rozszerzał swoje Miłosierdzie, jest poza waszą możliwością zrozumienia i przyciągnie do
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swojego Serca nawet tych, którzy Nim gardzą.
Już niedługo będzie Jego wielkie Powtórne Przyjście, więc musicie oddać Bogu Chwałę. Aby się
przygotować, musicie jak najczęściej przystępować do Sakramentu Pojednania i nadal modlić się
za dusze.
Chociaż Bóg jest Wszechmocny, a Jego Chwała zostanie teraz w pełni zrozumiana, gdy staniecie się
świadkami Jego Powtórnego Przyjścia, ty, Jego Armio Reszty, musisz pomóc Mu w planie
ratowania ludzkości.
Grupy Krucjaty Modlitwy uratują miliardy dusz i dlatego musicie obejmować coraz więcej
obszarów i powiększać swoje szeregi. Łaski Boże są wylewane na wszystkie Jego dzieci, które
uczestniczą w tych grupach modlitewnych. Będą one zbroją, która ochroni ludzi przed
prześladowaniem planowanym przez antychrysta.
Nigdy się nie poddawajcie, dzieci. Pozostawajcie w stanie Łaski przez cały czas i nadal postępujcie
według poleceń mojego Syna. On was nigdy nie opuści, tak wielka jest Jego miłość do was.
Wasza ukochana Matka

Grupy modlitewne w Polsce
Lista publicznych adresów mailowych
Grupy modlitewne Krucjaty Modlitwy „Jezus do ludzkości”, które udostępniają publicznie
kontaktowy adres mailowy.
Dostępna tutaj: http://armiajezusachrystusa.pl/grupy-modlitewne-Polska.
Jeśli należysz do grupy modlitewnej, która nie jest tam wyszczególniona, a chcesz, by podać na
naszej stronie jej mail, skontaktuj się z nami: kontakt@armiajezusachrystusa.pl, bądź poprzez
formularz kontaktowy na naszej stronie.

Wszystkie miejscowości, w których są grupy modlitewne
Wszystkie miejscowości, w których są lub się tworzą grupy modlitewne, wyszczególnione są tutaj.
Jeśli chcesz dołączyć do grupy modlitewnej możesz się skontaktować z nią, poprzez tę stronę. Jeśli
zakładasz nową grupę, warto zgłosić jej istnienie.

Wybór Orędzi o Armii Jezusa Chrystusa
Rzymscy katolicy będą musieli odprawiać Msze w miejscach schronienia lub w
bezpiecznych kościołach
11 listopada 2012, godz. 22.00
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Moja szczerze umiłowana córko, musicie się zjednoczyć i szukać tych dusz, które nie znają Prawdy.
Wyciągnijcie ramiona. Nawołujcie je do słuchania Prawdy. Ich życie i ich dusze mogą zostać
zgubione, jeśli nie pomożecie im przyjść do Mnie.
Krucjata, Misja reszty Kościoła na ziemi, będzie tak samo trudna, jak w średniowieczu. Nie będzie
ona dotyczyć walki fizycznej, jak armia, która stacza bitwę w zwykłej wojnie.
To będzie wojna duchowa, chociaż niektóre wojny będą językiem spustowym ze względu na miliony
grup modlitewnych nakierowanych na osłabienie siły antychrysta.
Modlitwy te zostały napisane w niebie i są związane z obietnicą nadzwyczajnych Łask.
Mają tylko jeden cel, a jest nim ratowanie wszystkich dusz; każdego dziecka, każdego wyznania,
każdej płci, każdej religii i ateistów. To jest Moje największe pragnienie.
Wy, Moi uczniowie, jesteście pod Moim kierownictwem. Łaski, które zlewam na was, już przynoszą
owoce. Wkrótce dam moce przyciągania tysięcy nowych dusz przez Łaski Modlitw Krucjaty.
Pewnie myślicie, jak mała grupa modlitewna może osiągnąć takie nawrócenia?
Odpowiedź jest prosta. Dzięki temu, że jesteście chronieni przez Mojego Ojca i kierowani
bezpośrednio przeze Mnie, osiągniecie sukces. To sprawi, że na pewno nie zawiedziecie. Podczas
gdy będziecie doświadczać wielu rozproszeń i awantur, a także wewnętrznych walk, których należy
się spodziewać w tej pracy, Ja zawsze będę przy was.
Pamiętajcie, przygotowujemy się teraz do przykrych następstw wynikających z nadchodzącej
schizmy, które uderzą w Moje biedne wyświęcone sługi, z powodu nadchodzącej schizmy, która ma
wybuchnąć w Kościołach chrześcijańskich.
Tak więc, podczas gdy Armia Reszty będzie prowadzona przez księży i innych duchownych
chrześcijańskich, wielu będzie świeckimi sługami, ponieważ będzie to czas, w którym będzie
brakowało kapłanów.
Wy, Moi uczniowie, będziecie potrzebowali gromadzić i przechowywać Hostie Komunii, gdyż będą
one trudno dostępne. Ci z was, którzy są Rzymskimi katolikami, Msze będą musieli odprawiać w
miejscach schronienia lub bezpiecznych kościołach.
Misja, podobna do prześladowań Żydów, przez niemiecki nazizm, kiedy Żydzi byli ścigani, zostanie
utworzona w celu wykorzenienia tak zwanych zdrajców Kościoła Nowego Świata, o którym będą
wam mówili, że jest dla wszystkich religii.
Zostaniecie oskarżeni o bezczeszczenie Mszy i nowo utworzonej postaci Mszy, gdzie Ja nie będę
obecny w Świętej Eucharystii, gdyż będzie to obrzydliwością w Oczach Mojego Ojca.
Moje Ciało i Krew będą obecne w Mszach odprawianych w tych ośrodkach i ostojach, gdzie
będziecie ślubować wierność Przeistoczeniu, aby sprawować Sakrament Najświętszej Ofiary Mszy,
by był autentyczny i akceptowany przez Mojego Ojca.
Będę was nadal pouczał, gdy na całym świecie będziecie w dalszym ciągu zakładać Grupy
Modlitewne Jezus do Ludzkości.
Już wiele z nich jest codziennie tworzonych. Dziękuję tym, którzy postępują według Moich
Instrukcji i okazują posłuszeństwo.
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Zachowujcie pokój. Musicie być bardziej ufni. Odłóżcie strach na bok, ponieważ on nie pochodzi
ode Mnie. Wzrastamy teraz i rozprzestrzeniamy się w każdym zakątku ziemi. Wkrótce wszyscy pójdą
w te ślady, a kiedy to nastąpi, modlitwy będą zmieniać świat poprzez nawrócenie.
Kocham was wszystkich. Jestem wdzięczny i wzruszony, że natychmiast Mi odpowiedzieliście w tej
ważnej misji, największej, jaka została zorganizowana, aby doprowadzić wszystkich grzeszników do
domu Ojca i uratować od wpływów i pokus bestii.
Wasz Jezus

Matka Boża: Reszta Armii Chrystusa zatryumfuje
31 stycznia 2013, godz. 15.30
Moje kochane dzieci Boże, jestem waszą niebiańską Matką, Matką Miłosierdzia, Matką Zbawienia.
Jesteście moimi drogimi dziećmi i okrywam was wszystkich moim welonem zbawienia, gdy wasze
zmęczone dusze zmagają się w bólu.
Módlcie się, moje dzieci, do mojego Syna z pełną wiarą i ufnością w Jego miłosierdzie. On nigdy
was nie zawiedzie. Podczas, gdy znosicie ból i smutek, bo znacie prawdę i czujecie się nieszczęśliwi
z powodu nieprawości, jakie widzicie wokół siebie, musicie zachować pokój. Ponieważ jesteście
otoczeni Miłością Boga, mojego Ojca i błogosławieni Łaskami mojego Syna, którymi was obdarza,
przez co wzbogaca wasze dusze.
Nie możecie pozwolić, aby strach i niepokój odwrócił was od roli, jaką mój Syn wytyczył dla was.
Reszta Armii Chrystusa zatryumfuje i podczas swojej drogi pozbiera miliardy dusz, które
przedstawi przed Tronem Boga.
Jak wielkie błogosławieństwo otrzymaliście. Ci z was, którzy będą prowadzić i pomagać Grupom
Krucjaty Modlitwy mojego Syna uratują miliardy dusz. Te modlitwy są jak żadne inne, ponieważ
zostały dane ludzkości jako Dar, z którym związane są szczególne Łaski. Nie wiecie o tym, że
dusz, które pomagacie ratować jest trzydzieści razy więcej, kiedy odmawiacie te modlitwy. Dają
wam one możliwość pocieszenia mojego Syna przez zwiększenie i wzmocnienie liczby tych dusz,
których On pragnie, aby wypełnić Swój Plan Zbawienia.
Dziękuję za odpowiedź na prośby mojego Syna z Nieba. W ciągu ostatnich dwóch tygodni
otrzymaliście Wiele Łask. Owoce tych Łask staną się dla was wyraźniejsze, gdy posuwacie się
naprzód na Drodze Prawdy do życia wiecznego.
Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia

Modlitwa Krucjaty (121) Wierność Armii Jezusa Chrystusa
Trwamy zjednoczeni z Twoim Najświętszym Sercem, drogi Jezu.
Głosimy z mocą Prawdziwe Słowo Boże.
Pójdziemy na krańce ziemi, by szerzyć Prawdę.
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Nigdy nie przyjmiemy żadnej nowej fałszywej doktryny w Twoje Imię, innej niż ta, której Ty sam nas
nauczyłeś.
Pozostajemy szczerzy, wierni i niezłomni w naszej wierze.
Tych, którzy Cię zdradzają, będziemy traktować z miłością i współczuciem, w nadziei, że powrócą
do Ciebie.
Wobec tych, którzy nas prześladują w Twoje Imię, będziemy stanowczy, ale cierpliwi.
Przejdziemy zwycięsko całą drogę do Twojego Nowego Raju.
Obiecujemy, że przez nasz ból i cierpienie przyprowadzimy Ci te wszystkie zagubione dusze, które
są spragnione Twojej Miłości.
Prosimy, przyjmij nasze modlitwy za wszystkich grzeszników na świecie, abyśmy mogli stać się
jedną rodziną, zjednoczoną w miłości do Ciebie, w Nowej Erze Pokoju.
Amen.

Rozpowszechnianie Moich Modlitw Krucjaty będzie waszym pierwszym zadaniem.
Ty, Moja armio poprowadzisz największą Krucjatę Mojej Świętej Misji na ziemi jaka kiedykolwiek
się odbyła. Zaczniecie od małej liczby, ale osiągniecie dwadzieścia milionów.
Modlitwy i cierpienia Mojego Kościoła Reszty wystarczą, aby zbawić całą ludzkość. Nigdy nie
zapominajcie, że swoimi modlitwami możecie uratować dusze najbardziej zatwardziałych
grzeszników, tak potężna jest modlitwa. Zatem przygotujcie się do tego, by się spotykać.
Przygotujcie się dobrze, ponieważ będą podejmowane starania, aby was powstrzymać. Przyjmijcie
obraźliwe zniewagi, którymi będziecie obrzucani.
Musicie wiedzieć, że będą wam przedstawiać różne argumenty w celu powstrzymania was od
wypełnienia waszego posłannictwa. Ale trzeba wam też wiedzieć, że będę was prowadził, wami
kierował i was umacniał.
Niech będzie również wiadomym, że ty, Moja Armio, będziesz odpowiedzialna za zbawienie
milionów dusz. Dusz, które inaczej nie miałyby w ogóle żadnej nadziei.
Niech Moja Miłość poruszy wasze dusze i połączy w jedności ze Mną, waszym Jezusem.
Pozwólcie Mi teraz osłonić was Moją Cenną Krwią i obdarzyć Moimi Darami, które pomogą wam
pozostać wiernymi wobec Mnie bez względu na to, jak silne będą pokusy tak, żebyście nigdy nie
negowali Mojego wołania do was.
Błogosławię wam wszystkim, Moja silna Armio.
Poprowadzę was w waszym marszu do Nowej Ery Pokoju na każdym kroku drogi.
(fragment Orędzia z 30 maja 2012, g. 15.30)

Moi chrześcijańscy żołnierze będą stanowili największą Armię przeciwko
antychrystowi
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23 maja 2013, godz. 22.30
Moja szczerze umiłowana córko, wkrótce Moi umiłowani wyznawcy na całym świecie odczują
Moją Obecność, ponieważ dam się poznać w ich sercach w taki sposób, jakiego wcześniej nie
doświadczyli. Oto jak przygotuję chrześcijan do walki w Moje Imię, aby ratować wszystkie dusze.
Moi chrześcijańscy żołnierze będą stanowili największą Armię przeciwko antychrystowi. Dotyczy to
tych wszystkich, którzy Mnie znają i którzy pozostają wierni Mojej Świętej Doktrynie zawartej w
Najświętszej Biblii. Odnosi się to również do tych, którzy praktykują swoją wiarę, do tych, którzy
wierzą we Mnie, lecz którzy nie przychodzą do Mnie i do tych wszystkich, którzy pozostają wierni
Prawdzie. Będziecie zbierać się w każdym zakątku świata i chociaż dołączycie do Mojej Armii
Reszty mówiąc w wielu językach, zjednoczycie się jako jedno we Mnie.
Ci, którzy idą za tymi Orędziami będą stanowili jądro, z którego wyrosną pędy, a następnie gałęzie
Mojej Armii Reszty na całym świecie. Każdy kraj zostanie dotknięty przez Mojego Ducha Świętego
dzięki Księdze Prawdy.
Księga Prawdy zjednoczy was, kiedy wasza wiara będzie poddawana próbie.
Kiedy ingeruje się w wierność wobec Mnie i kiedy Ja Jestem wyrzucany z waszych kościołów,
deptany, a wreszcie zabrany z widoku – będziecie wzrastać i utrzymywać Moje Słowo przy życiu.
Płomień Ducha Świętego będzie was prowadził na każdym kroku drogi. Poczujecie siłę i odwagę,
która zaskoczy nawet najpotulniejszych spośród was. Słabi staną się silni – bojaźliwi staną się
odważni, a uciśnieni będą maszerować naprzód, jako wojownicy Prawdy. I przez cały ten czas, gdy
Moja Armia Reszty będzie rosnąć w miliony, wiele przeszkód będzie się pojawiało przed nimi.
Ich udziałem będą obelgi, oskarżenia o herezję, kłamstwa, gniew i nienawiść.
Zamieszanie będzie widoczne wszędzie wśród oszczerców, których argumentacja będzie usiana
nieścisłościami, sprzecznościami i niezrozumiałymi wywodami.
Wpływ szatana zawsze wywołuje dezorientację, bałagan, nielogiczną choć przebiegłą argumentację
i zawsze łączy się z nienawiścią wobec dzieci Bożych. Ci, którzy są pobłogosławieni Światłem Boga
i Światłem Prawdy, będą przyciągać straszne i nienawistne ataki. Ponieważ tam, gdzie Ja Jestem
Obecny, możecie być pewni, że prześladowanie tych, którzy głoszą Moje Święte Słowo, będzie
wielkie. Im bardziej prześladowana jest jakaś Misja Boża, tym bardziej możecie być pewni tego,
że szatan jest wściekły.
Kiedy będziecie cierpieli, a będziecie, z powodu okazywanej wam nienawiści, gdy bierzecie Mój
Krzyż, aby iść za Mną, tym bardziej bestia będzie się denerwowała i tym więcej będzie działała
przez dusze splamione grzechem pychy, aby was zniszczyć. Musicie ignorować te ataki. Pozostańcie
w pokoju, bo gdy one będą narastać z intensywną nienawiścią wobec was, to będziecie mieli
pewność, że jesteście w prawdziwej jedności ze Mną, waszym Jezusem.
Idźcie w miłości i pokoju i wiedzcie, że mieszkam w waszych sercach.
Wasz Jezus

Modlitwa Krucjaty (108) Wspinanie się na Wzgórze Kalwarii
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Jezu, pomóż mi odnaleźć odwagę, męstwo i dzielność, by powstać i ujawnić się, abym mógł
dołączyć do Twojej Armii Reszty i wspiąć się na to samo Wzgórze Kalwarii, na którym Ty musiałeś
cierpieć za moje grzechy.
Daj mi siłę do niesienia Twojego Krzyża i Twojego brzemienia, bym mógł pomóc Ci ratować dusze.
Uwolnij mnie od mojej słabości.
Rozwiej moje obawy.
Skrusz wszystkie moje wątpliwości.
Otwórz mi oczy na Prawdę.
Pomóż mi i tym wszystkim, którzy odpowiadają na to Wezwanie do niesienia Twojego Krzyża, pójść
za Tobą z mocnym i pokornym sercem, i aby poprzez mój przykład inni zdobyli się na odwagę, by
postępować podobnie.
Amen.

Moja armia rozrośnie się w grupę ponad dwudziestu milionów
środa, 31 sierpnia 2011, godz. 21.00
Moja najmilsza córko, miłość, jaką żywię do ciebie i tych, którzy podążają za Mną, wzbiera we
Mnie i przynosi mi taką radość. Jakże ja was kocham. Wasze oddanie, pokora, zaufanie i czysta
miłość dla Mnie stają się silniejsze z dnia na dzień. Czy nie czujecie tego? To jest Mój dar dla
każdego i każdej z was, Moje biedne dusze, które zostałyście przyciągnięte z waszego codziennego
życia, by iść za Mną na Drodze do Raju.
Moje dzieci, które zostały przebudzone przez Ducha Świętego, który został wylany nad światem w
maju, będą czuły takie oddanie dla Mnie, jakiego wielu z nich dotąd nie znało. Gromadzę teraz
Moją armię szybko, a jej szeregi już niedługo powiększą się do grupy ponad 20 milionów. Im
większa będzie ta armia, tym silniejsza będzie moc Ducha Świętego w zjednoczeniu Moich dzieci,
by zwalczać oszusta. Moje Boskie kierownictwo jest teraz zaszczepione w waszych duszach
niezależnie od tego, czy sobie to uświadamiacie, czy nie. Jest ono jak wewnętrzny przełącznik.
Kiedy Moja miłość zawoła, wy naturalnie odpowiecie, aby nawracać innych. To jest moc Ducha
Świętego i w tej chwili jest ona odczuwalna na każdym krańcu ziemi.
Wszystkie religie, wszystkie wyznania, wszystkie rasy i wszystkie narody odpowiedzą teraz na
Światło Prawdy. Jesteście tak cenni dla Mojego Przedwiecznego Ojca. On w tej chwili wychodzi
naprzeciw każdemu mężczyźnie, kobiecie i dziecku tak, aby usłyszeli Jego wołanie. Szatan nie
będzie w stanie przeciwstawić się modlitwom, które odmawiane są przez Moich wyznawców. Jego
uścisk będzie rozluźniony i to już wkrótce. Modlitwy i wiara Moich wyznawców złoszczą go.
Dlatego że pozbawiony jest mocy, aby jego próby umieszczenia wątpliwości w umysłach Moich
wiernych odnosiły powodzenie, zwróci swoją uwagę na słabych grzeszników. Te dzieci są już tak
zdezorientowane i zniszczone przez grzech śmiertelny, że będą się skłaniać ku niemu. Z powodu
ciemności ich dusz nie będą w stanie bronić się sami. Módlcie się mocno, aby ich dusze mogły być
uratowane.
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To jest czas, kiedy Mój Kościół, mimo że stawia czoło niewiarygodnym przeszkodom,
sprowadzanym przez grzech, będzie teraz odbudowany przez Moich wiernych na ziemi. Potrzeba
będzie na to trochę czasu, ale kiedy to się stanie, Mój Kościół powróci do swojej dawnej świetności
i będzie odnowiony w sile.
Będzie, razem ze wszystkimi Moimi wybranymi, połączony we wspaniałe królestwo Mojego Ojca.
Słodycz tego wydarzenia, kiedy świat pozbędzie się szatana i całego zła, należy przyjąć z
zadowoleniem. To jest nowa era pokoju, której musicie oczekiwać na ziemi. Nadchodzące czasy
mogą być dla was trudne. Skupcie się na Mnie, a przeżyjecie. Wtedy przyjdzie pokój, którego
oczekujecie.
Wasz ukochany Zbawiciel
Jezus Chrystus

Kiedy Moja Armia osiągnie dwadzieścia milionów, pomnożę tę liczbę do miliardów
27 lipca 2012, godz. 18.30
Moja szczerze umiłowana córko, Moim pragnieniem jest zjednoczyć Moich wyznawców w jednej
armii, która już przynosi owoce przez te Orędzia.
Moja armia jest już utworzona i jest zjednoczona przez moc Ducha Świętego, która rozprzestrzenia
się lotem błyskawicy po całym świecie.
Wy, którzy obecnie wykonujecie Moje polecenia, choć może uważacie, że pracujecie w małych
grupach, musicie wiedzieć, że Moja armia składa się obecnie z ponad 25 000 oddanych żołnierzy,
którzy otrzymują Moje Modlitwy Krucjaty każdego dnia.
Wasze poświęcenie dla Mnie, waszego ukochanego Jezusa, przynosi Mi tyle pocieszenia i radości,
gdyż wasze modlitwy ratują miliony dusz w każdej sekundzie, każdego dnia.
Gdybyście byli świadkami ich wdzięczności, nigdy nie przestalibyście się modlić, taka jest ich moc.
Szatan cierpi z powodu tej Misji i zrobi wszystko, aby jej zaszkodzić.
Dlatego nie możecie dać się zastraszyć tym, którzy oskarżają was o herezję, aby opóźnić was w
rozpowszechnianiu Moich Orędzi.
Jeśli pozwolicie innym, by mącili wam w głowach, tym, którzy starają się was poniżyć lub którzy
szydzą z waszej wiary, wówczas mniej dusz będzie mogło być zbawionych.
Myślcie o tej Misji tak, jak gdybyście pracowali dla zagranicznej agencji pomocy, jak grupy ludzi,
które udają się do spustoszonych krajów dla ratowania życia tych, którzy cierpią głód.
Sprawą najwyższej wagi jest to, abyście pokonali wszystkie przeszkody, aby dostarczyć pomocy
ofiarom. Jedna godzina opóźnienia może tu zadecydować o życiu lub śmierci. Tak samo jest z tą
Misją.
Patrzcie przed siebie, nie zwracajcie uwagi na tych, którzy będą próbowali zakłócać wasze
działania, chcąc was powstrzymać, i maszerujcie naprzód.
Zbierajcie innych po drodze i prowadźcie ich do zwycięstwa. Zwycięstwa zbawienia.
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Wasza armia rozrasta się każdego dnia. Trzymajcie Mnie za rękę, aż osiągniemy armię, jakiej
pragnę, złożonej z 20 milionów, która będzie przewodzić w walce przeciw antychrystowi.
Kiedy Moja Armia osiągnie dwadzieścia milionów, pomnożę tę liczbę do miliardów. A kiedy tak się
stanie, bestia zostanie ostatecznie zniszczona.
To jest Moja obietnica. Dzieci Boże w wielkiej liczbie, wypełnione Jego Boską Miłością zniszczą
zło.
Pamiętajcie, miłość jest silniejsza od nienawiści. Tylko miłość w obfitości może usunąć zło.
Wasz Jezus

Informacje redakcyjne na temat modlitw i tłumaczeń
Informacje wstępne
Niniejsze informacje redakcyjne powstawały stopniowo w miarę tłumaczenia i redagowania
tekstów Krucjaty Modlitwy, Litanii i pozostałych modlitw.
Staraliśmy się, by wypracować tłumaczenie modlitw, które będzie:
1) możliwie wierne oryginałowi (bez sztucznego upiększania, poetyzacji, wyszukiwania
szczególnych głębszych sensów itp.), bez jakiejkolwiek ingerencji w treść (to są słowa od
Boga, nie tekst pochodzenia ludzkiego),
2) wyrażone współczesną naturalną polszczyzną, z poszanowaniem piękna i specyfiki języka
religijnego,
3) spójne, zachowujące jeden styl dla wszystkich modlitw,
4) przemyślane co do trudniejszych zwrotów i konstrukcji, tak by stanowiło pokarm dla
modlitwy indywidualnej i było przystosowane także do głośnej modlitwy grupowej.

Szczegółowe rozwiązania redakcyjne i translatorskie
Szczegółowe informacje będą dostępne w pliku.
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Pliki do pobrania (z modlitwami i zestawami modlitw)
Wprowadzenie do modlitewnika
wprowadzenie.do.modlitewnika.pdf

Wszystkie Modlitwy Krucjaty (1-170), Modlitwy Litanie (I-VI) oraz
pozostałe modlitwy
Sam tekst: wszystkie.modlitwy.doc
Wersja z modlitwami ściśniętymi, bez podziału na akapity: wszystkie.modlitwy.bez.akapitow.doc

Modlitwy codzienne
Sam tekst: modlitwy.codzienne.doc

Modlitwy szczególne
Sam tekst: modlitwy.szczegolne.doc

Modlitewnik
Modlitewnik zawiera modlitwy codzienne, zestawy modlitw ułożone w tygodniowy cykl modlitwy
oraz modlitwy szczególne
Sam tekst: modlitewnik.doc
W wersji broszurkowej A5: modlitewnik.broszurka.A5.pdf

Wszystkie modlitwy i modlitewnik z pauzami
/chwilowo są niedostępne, będzie dostępne za jakiś czas/
Modlitewnik z zaznaczonymi przerwami na oddech. Wersja testowa. Nie wiesz, co to za przerwy i
kropeczki w modlitwach?

Wskazania dla grup Krucjaty Modlitwy
wskazania.dla.grup.krucjaty.modlitwy.pdf
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Kompendium
Kompendium zawiera wszystkie informacje z tej strony na temat modlitw oraz grup modlitewnych
(bez tekstów modlitw).
Wersja PDF: kompendium.Armii.pdf

Wersja dwujęzyczna angielsko-polska
Wszystkie Modlitwy Krucjaty, Modlitwy Litanii oraz pozostałe modlitwy – zestawienie oryginału
angielskiego z polskim tłumaczeniem w tabelce z uwagami i minimalnymi komentarzami.
modlitwy.wersja.angielsko-polska.pdf

Szczegółowe informacje redakcyjne i translatorskie
Będą dostępne za jakiś czas.

Wszystkie pliki
Wszystkie powyżej wyszczególnione pliki w jednym pliku.
wszystkie.pliki.rar

Jak poprawnie drukować pliki?
Informacje ogólne
Wszystkie pliki z modlitwami można otworzyć na dowolnym komputerze (także na tabletach i
innych urządzeniach), są one przystosowane do druku na domowej drukarce bądź w dowolnym
punkcie drukowania i ksero na mieście.
Pliki .pdf są przyszykowane do druku bez możliwości modyfikacji (brak możliwości przesunięcia
tekstu na stronie), a pliki w formacie .doc można sobie odpowiednio sformatować według własnych
potrzeb.
Plik .pdf można otworzyć na przykład w darmowym programie Adobe Acrobat Reader, dostępnym
do ściągnięcia i instalacji tutaj.
Plik .doc można otworzyć na przykład w darmowym programie Open Office, dostępnym do
ściągnięcia i instalacji tutaj.

Modlitewnik kieszonkowy
Plik należy wydrukować dwustronnie na papierze formatu A4.
W przypadku drukarek nieposiadających opcji druku dwustronnego należy najpierw wydrukować
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strony nieparzyste („Więcej opcji”, „Tylko strony nieparzyste”, w wersji angielskiej „More
options”, „Odd pages only”), po czym ręcznie odpowiednio przełożyć kartki w drukarce i
umiejętnie wydrukować na drugiej stronie kartek strony parzyste.
Opcja drukowania „Rozmiar” (w wersji angielskiej programu opcja „Size”) – zachęcamy przy
drukowaniu do wybrania opcji „Faktyczny rozmiar” („Actual size”), w przeciwnym razie drukarka
narzuci właściwe sobie marginesy, przez co układ tekstu na stronach broszurki będzie mniej
elegancki, przesuną się miejsca na cięcia i zgięcia, a czcionka zostanie automatycznie
pomniejszona.
Po wydruku należy przeciąć papier według przerywanych kreseczek, nałożyć na siebie kartki i
złożyć je na pół.
Przed przystąpieniem do drukowania większej liczby broszurek najlepiej najpierw na próbę
wydrukować jedną i sprawdzić, czy wszystko jest w porządku.
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