
MODLITWY KRUCJATY I GRUPY MODLITEWNE

czym są modlitwy krucjaty?
Orędzia Marii od Bożego Miłosierdzia poza proroctwami i wskazania-

mi duchowymi zawierają także Modlitwy przekazane nam przez Jezusa, 
Boga Ojca i Matkę Bożą. Z tymi Modlitwami jest związanych wiele Łask, 
wiele nawróceń – mają one potężną moc.

Przekazanych zostało już wszystkich sto siedem-
dziesiąt Modlitw Krucjaty, sześć Modlitw Litanii 
oraz dodatkowo około czterdziestu pozostałych 
krótszych modlitw. Część z nich jest do odmawia-
nia każdego dnia, przy części wskazane są szcze-
gólne okoliczności modlitwy, większość dobiera się 
w zestawy i modli się nimi w codzienności według 
własnych możliwości.

Jezus poleca nam także zakładanie grup Krucjaty 
Modlitwy, które będą odmawiać te Modlitwy – pro-
si, byśmy modlili się wspólnie z innymi o zbawienie 
dusz i o ochronę w tych trudnych czasach. Grupy Krucjaty Modlitwy będą 
tworzyły Armię Jezusa Chrystusa Reszty Kościoła katolickiego, wierną 
Pismu Świętemu i Tradycji katolickiej.

„Te Modlitwy zostały napisane w Niebie i obiecują nadzwyczajne 
Łaski. Mają tylko jeden cel, a jest nim ratowanie wszystkich dusz, każ-
dego dziecka; z każdego wyznania, każdej płci, z każdej religii i atei-
stów. To jest Moje największe pragnienie. Wy, Moi uczniowie, jesteście 
pod Moim kierownictwem. Łaski, które wylewam na was, przynoszą już 
owoce” (z Orędzia z niedzieli, 11 listopada 2012 roku, godz. 22.00).

Jak się Modlić prywatnie?
Zapoznać się najpierw z Modlitwami (są one dostępne w druku i na 

stronach internetowych), zwrócić uwagę na Modlitwy do codzienne-
go odmawiania, a pozostałe pogrupować tematycznie według własnego 
uznania bądź skorzystać z dostępnych już zestawień. Jezus poleca modlić 
się tymi Modlitwami przynajmniej piętnaście minut dziennie.

Jak stworzyć grupę modlitewną?
 Muszą się zebrać co najmniej dwie osoby. Z czasem, miejmy nadzieję, 

wielu dołączy do tej Misji ratowania wszystkich dusz. Można się spotykać 



w domach lub miejscach publicznych, gdzie wolno się gromadzić. Jeśli 
jednak to możliwe, te spotkania powinny się odbywać w kościołach.

Dobrze jest spotykać się tak często, jak to możliwe. Nawet jeśli musicie 
zacząć od dnia lub dwóch w tygodniu. Celem jest codzienne spotykanie 
się, gdy tylko jesteście w stanie. Choćby najpierw każdego dnia przycho-
dzili inni ludzie. Pozwoli to wam przynajmniej zacząć. Jeśli wasza grupa 
jest wystarczająco duża, możecie mieć lidera i organizatora wolontariusza 
lub kilka osób może podjąć się tej odpowiedzialności lub po prostu zmie-
niajcie się w pełnieniu tej posługi. Być może moglibyście przenosić się 
z domu do domu.

Zaleca się, by mieć poświęcony krucyfiks, palące się 
pobłogosławione świece i wodę święconą. Niech każdy 
przeżegna się przed rozpoczęciem modlitwy.

Zaleca się odmówienie przynajmniej jednej czę-
ści Różańca świętego Matki Bożej, powoli i sercem, ze 
zwróceniem uwagi na to, co się wypowiada, i zrozu-
mieniem tego, co się wypowiada, i do Kogo się mówi – 
zarówno w przypadku Różańca, jak i Modlitw Krucjaty 
i Koronki do Bożego Miłosierdzia. 

Pamiętajcie, że Matka Boża obiecała otoczyć kręgiem ochrony tych, 
którzy odmawiają codziennie trzy części Jej najświętszego Różańca. Mat-
ka Boża poprosiła o odmawianie Jej Różańca ludzi wszystkich wierzeń. 
Spędźcie codziennie co najmniej jedną godzinę na modlitwie z Panem 
Jezusem i Matką Bożą.

Orędzia – najnowsze, jeśli jakieś zostały przekazane od ostatniego spot-
kania, oraz wszystkie przytaczane – powinny być czytane powoli i z sza-
cunkiem. Nikt nie ma prawa interpretować Orędzi, ponieważ Jezus powie-
dział już, że nawet Maria od Bożego Miłosierdzia nie jest kompetentna 
do ich interpretowania. Niepoprawna interpretacja mogłaby odciągnąć 
dusze.

Celem tej Misji jest dotarcie do wszystkich dusz, bez względu na ich 
wiarę, a także do tych, którzy nie wierzą. 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, by dodawać 
swoje własne intencje. Najlepiej, aby ludzie przedstawiali swoje intencje 
w ciszy. Może mogliby pochylić głowy, a potem je podnieść, kiedy skoń-



czą, aby można było kontynuować, nie pozostawiając nikogo. Pamiętajcie, 
że niektórzy mają duże rodziny i wiele intencji, i ważne jest, aby wszystkie 
one zostały włączone.

Przy drugiej Litanii zaleca się, aby do waszych pozostałych intencji 
zostały włączone dusze w całkowitej ciemności i te, które umrą w danym 
dniu, a także wszyscy członkowie Armii Reszty „Jezus do ludzkości” i ich 
rodziny.

Jeżeli grupa jest wystarczająco duża, być może lider mógłby stanąć 
przed grupą, aby wiedział, kiedy ludzie ukończą swoje intencje, by modli-
twy mogły być kontynuowane.

Następnie odmówcie sercem Koronkę do Boże-
go Miłosierdzia, a potem szczególną modlitwę na 
zakończenie Koronki (Modlitwa zachęty).

Koronkę można też śpiewać. Należy się modlić 
również 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, jest w tym wielka siła.

Dyskusje nad Orędziami powinny być ograniczone do bezpośrednich 
i dokładnych cytatów z oryginalnego [angielskiego] tekstu Orędzi. Wyraź-
nie się zaleca, by wszyscy się modlili o rozeznanie w odniesieniu do Orę-
dzi, ze względu na wielkie niebezpieczeństwo ich błędnej interpretacji. 
W przypadku trudności w zrozumieniu danego Orędzia zaleca się, aby 
modlić się o jego rozeznanie.

Jeżeli grupa stanie się wystarczająco duża, Różaniec może być odma-
wiany na przemian przez jedną i drugą stronę kościoła. Bardzo ważne jest, 
by się nie spieszyć.

Te grupy modlitewne dokonają wielkiego dzieła, ponieważ są one częś-
cią Armii Boga w tej walce o dusze. Modlitwa jest bronią. Proszę, spróbuj-
cie mieć to w pamięci, że im lepsza modlitwa, tym lepsza broń.

Modlitwa może uratować i uratuje ludzkość
czwartek, 7 marca 2013 roku, godz. 11.05
„(...) ważne jest, aby Moi uczniowie na ziemi zrozumieli, jak modli-

twa może uratować i uratuje ludzkość. Mocy modlitwy, a szczególnie 
Różańca świętego, który czyni bestię bezsilnym, nie można lekceważyć. 



Aby zbawić więcej dusz, należy również odmawiać Koronkę do Miło-
sierdzia Bożego.

Wybierzcie Modlitwy Krucjaty, które wam daję, i odmawiajcie je, aby-
ście się mogli skupić na różnych prośbach w każdej grupie modlitewnej. 
Jeśli na przykład modlicie się Modlitwą Krucjaty – O Łaskę ochrony, to 
róbcie to w taki sposób, aby grupa modlitewna skoncentrowała się tego 
dnia na wyborze Modlitw Krucjaty, które wzywają Bożej ochrony dla 
dusz. Potem, w innym dniu, skupcie się na wyborze modlitw, które są 
wam dane dla ochrony księży i duchownych.

Te grupy Krucjaty Modlitwy, gdy powstaną na całym świecie, staną 
się zbroją niezbędną, aby pokonać przeciwnika na więcej sposobów, niż 
możecie to sobie wyobrazić (...). 

Idźcie i planujcie spotkania Krucjaty Modlitwy oparte na podanej 
wam formie, dzielcie je jednak na części, dzięki czemu będziecie się 
mogli skoncentrować na szczególnych intencjach. Nie ma potrzeby, aby 
odmawiać naraz wszystkie modlitwy, choć nalegam, abyście w jednym 
tygodniu odmawiali jak najwięcej. Przynosicie Mi tak wielką radość 
i pocieszenie, Moi drodzy wyznawcy. Daję wam Moje błogosławieństwo 
siły i odwagi w waszych dalszych staraniach o ratowanie dusz. Kocham 
was. Wasz Jezus”

Kontakty do grup modlitewnych w Polsce oraz sposób dołączenia do 
nich podane są na stronach:

         ArmiaJezusaChrystusa.pl
- lista adresów mailowych udostępnionych  
publicznie: http://armiajezusachrystusa.pl/  
grupy-modlitewne-Polska
             Paruzja.info
- możliwość skontaktowania się z grupami:  
http://paruzja.info/pl/grupy-modlitewne/910-
-chcesz-dolaczyc-do-grupy-modlitewnej-krucjaty- 
jezus-do-ludzkosci-w-swojej-miejscowosci

Można także założyć nową grupę i zgłosić jej powstanie, by inni mogli 
do niej dołączyć.

Listę stron z tłumaczeniami Modlitw na kilkadziesiąt języków i grupa-
mi modlitewnymi w innych krajach można znaleźć tutaj:

          TheRemnantArmy.info
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