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Modlitewnik 

Ogólnopolskie spotkanie modlitewne Krucjaty Modlitwy Misji „Jezus do ludzkości” 

pt. „Godzina Modlitw Krucjaty o uzdrowienie i ochronę”. 

2 grudnia 2021 roku 

 

  

Uczyńmy znak Krzyża, błogosławiąc się wodą święconą 

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.  

Modlitwa wstępna pokornego sługi  

Jezu przebacz mi, bo zgrzeszyłem. Amen  

Wezwanie Kościoła triumfującego 

Prosimy wszystkich Świętych Aniołów, Archaniołów, Świętych, Męczenników i Świętych 
Bożych w Niebie, aby przyłączyli się do nas w tych modlitwach i byli naszymi orędownikami 
za nas i nasze rodziny. Amen.  

Modlitwa do Świętych 

Matko Zbawienia, módl się za nami  

Święci Piotrze i Pawle, módlcie się za nami  

Święty Janie Ewangelisto, módl się za nami  

Święty Józefie, módl się za nami  

Święta Faustyno, módl się za nami  

Święty Janie Vianney, módl się za nami * 

Święta Tereso z Ávili, módl się za nami  

Święty Augustynie, módl się za nami  
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Święty Benedykcie, módl się za nami  

Święty Tomaszu z Akwinu, módl się za nami 

Święta Tereso z Lisieux, módl się za nami 

Święty Malachiaszu, módl się za nami  

Święty Wojciechu, módl się za nami 

Święty Stanisławie, módl się za nami 

Święty Janie Pawle II, módl się za nami  

O błogosławieństwo i ochronę naszej grupy Krucjaty Modlitwy (Modlitwa Krucjaty 96)  

O mój najdroższy Jezu, prosimy, błogosław i chroń nas, Twoją grupę Krucjaty Modlitwy, 

abyśmy się stali 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.  

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 duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą 
strąć do piekła. Amen.  

Modlitwa na każdy dzień 

O mój najdroższy Jezu, weź mnie w Swoje Objęcia i pozwól, by moja głowa spoczęła na 
Twoim Ramieniu, tak abyś w odpowiednim czasie mógł mnie podnieść do Swojego 
chwalebnego Królestwa. Pozwól, by Twoja Najdroższa Krew przepływała przez moje serce, 
byśmy mogli złączyć się w jedno. Amen. 

Modlitwa dla cierpiących i niemających nadziei 

Jezu, zabierz mój straszliwy ból i cierpienie i pozwól mi odczuć Twoją Miłość. Amen. 

Modlitwa o uwolnienie od zmartwień 

Jezu, oddaję Ci z zaufaniem wszystkie moje niepokoje w tej sprawie, tak że ten problem jest 
teraz Twój, byś go rozwiązał według Twojej Najświętszej Woli. Amen. 

Orędzie Pana Jezusa z Księgi Prawdy dotyczące daru 
uzdrowienia 

Proszę, weźcie ten nowy Dar uzdrowienia, który wam teraz ofiaruję 

Orędzie z Księgi Prawdy z 15 stycznia 2013 roku, godz. 22.50 

Moja szczerze umiłowana córko, gdy ta Misja nadal się rozrasta i rozchodzi po całym 
świecie, nastąpią nowe cuda, które dzięki Mojej Miłości i współczuciu zostaną udzielone tym, 
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którzy strasznie cierpią. Kiedy przyszedłem po raz pierwszy, Moje Miłosierdzie rozszerzyło 
się na te dusze, które potrzebowały Mojej pomocy. 
Będą tacy, którzy zostaną przeniknięci brakiem wiary i będą nękani straszliwymi cierpieniami 
fizycznymi. Tym, którzy przyjdą do Mnie, złagodzę cierpienie. Uczynię to, by rozpalić w ich 
duszach wiarę, ale dokona się to tylko przez Moc Ducha Świętego, dzięki której będą mogli 
zostać uzdrowieni. 
Przynieście Mi swoje cierpienia. Przynieście Mi swoje obawy. Przynieście Mi swój ból. 
Przyjdźcie do Mnie przez swoje modlitwy, a Ja będę słuchał. Chciałbym wziąć was 
wszystkich w Moje Święte Ramiona i chronić was. 
Ma on formę Modlitwy Krucjaty i uleczy wasze umysły, ciała i dusze. Przez tę modlitwę 
przekazuję cenny Dar uzdrowienia. Odmawiając ją, będziecie wiedzieli, że ta prośba o 
pomoc przyniesie wam i tym, których obejmiecie tą modlitwą, wielkie Dary z Nieba. 
Jako taka udziela ona specjalnej ochrony dla odnowy tych zagubionych, którzy nie są pewni 
swojej wiary i którzy odczuwają znużenie. Mogą cierpieć z powodu wątpliwości. Mogą 
cierpieć z powodu fizycznych chorób, które odbierają im zdolność pozwolenia Mi, bym 
przyniósł im pokój, miłość i pocieszenie. 
Aby otrzymać to błogosławieństwo dla uzdrowienia, proszę, odmawiajcie tę Modlitwę 
Krucjaty. 
Modlitwa Krucjaty 94 - O uleczenie umysłu, ciała i duszy: 
O drogi Jezu, padam przed Tobą znużony, chory, w bólu i z tęsknotą za usłyszeniem 
Twojego Głosu. Pozwól, aby dotknęła mnie Twoja Boska Obecność, tak abym został zalany 
Twoim Boskim Światłem w moim umyśle, ciele i duszy. Ufam Twojemu Miłosierdziu. Oddaję 
Ci całkowicie mój ból i cierpienie i proszę o udzielenie mi Łaski zaufania Ci, tak abyś mógł 
mnie wyleczyć z tego bólu i ciemności, abym ponownie odzyskał jedność i bym mógł 
podążyć Drogą Prawdy i pozwolić Ci prowadzić mnie do życia w Nowym Raju. Amen. 
Najpierw musicie zatroszczyć się o swoją wiarę. Potem przez Łaskę Mojego Miłosierdzia 
będę odpowiadał na wasze prośby o uzdrowienie zgodne z Moją Świętą Wolą. 
Wasz umiłowany Jezus 
 

Różaniec święty (Modlitwa Krucjaty 26) 

Modlitwa przed Różańcem 

O Królowo Różańca świętego, Tyś raczyła przybyć do Fatimy, aby objawić trojgu dzieciom 
pastuszkom skarby Łask ukryte w Różańcu. Natchnij moje serce szczerą miłością ku tej 
modlitwie, abym medytując nad tajemnicami naszego Odkupienia, które są w niej 
wspominane, mógł zostać ubogacony jego owocami i uzyskać pokój dla świata, nawrócenie 
dla grzeszników i Rosji oraz Łaski, o które cię proszę w tym Różańcu: 

Maryjo, Najdroższa Matko, nasza Matko Zbawienia, prosimy Cię, abyś przyłączyła się dziś 
do nas w tych modlitwach - Różańcu Świętym, Modlitwach Krucjaty i Koronce do Bożego 
Miłosierdzia, gdy błagamy Ojca Przedwiecznego, w Imię Jezusa Chrystusa, naszego Pana, 
o uzdrowienie i ochronę następujących osób:  

(w chwili ciszy wymieńmy imiona przyjaciół i rodziny, za których się modlimy...) 

Proszę Cię o to dla większej Chwały Bożej, dla Twojej własnej czci oraz dla dobrej 
wszystkich dusz, a szczególnie dla mojej własnej duszy. Amen.  

Tajemnice Światła Różańca Świętego 

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie 
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2. Wesele w Kanie Galilejskiej  

3. Głoszenie Królestwa Bożego 

4. Przemienienie na górze Tabor 

5. Ustanowienie Najświętszej Eucharystii 

Pod Twoją Obronę 

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie 
gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, 
Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko 
nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, 
swojemu Synowi nas oddawaj. Amen. 
 
Maryjo, Matko Zbawienia, módl się za nami. 
Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic 
Chrystusowych. 

Modlitwa po Różańcu 

Panie, Boże Wszechmogący, przez wzgląd na Syna Twojego Jednorodzonego, który swoim 
życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem, odkupił nas dla wiecznego zbawienia, błagamy 
Ciebie, udziel nam łaski abyśmy rozważając tajemnice Różańca Świętego, Błogosławionej 
Dziewicy Maryi, umieli godnie naśladować to co one zawierają, a otrzymali to co one 
obiecują. Przez Pana Naszego Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje z Bogiem Ojcem w 
jedności z Duchem Świętym, przez wszystkie wieki wieków. Amen.  

Modlitwa św. Bernarda 

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do 
Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do 
Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako 
grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je 
łaskawie i wysłuchaj. Amen. 

Wybrane Modlitwy Krucjaty 

Modlitwy do Pana Boga, aby uzdrowił nasze ciała, umysły i dusze 

Odpust Zupełny dla rozgrzeszenia (Modlitwa Krucjaty 24) 

„[Ci, którzy chcą uzyskać Odpust Zupełny dla rozgrzeszenia], muszą odmawiać tę modlitwę 
przez siedem kolejnych dni, a otrzymają Dar zupełnego rozgrzeszenia i Moc Ducha 
Świętego”. 

O mój Jezu. Ty jesteś światłem ziemi. Ty jesteś Płomieniem, który ogarnia wszystkie dusze. 

Twoje Miłosierdzie i Miłość nie znają granic. Nie jesteśmy godni Ofiary, której dokonałeś 

przez Swoją Śmierć na Krzyżu, wiemy bowiem, że Twoja Miłość do nas jest większa od tej 
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miłości, którą my darzymy Ciebie. Udziel nam, o Panie, Daru pokory, abyśmy zasługiwali na 

Twoje Nowe Królestwo. Napełnij nas Duchem Świętym, abyśmy mogli maszerować naprzód 

i prowadzić Twoją Armię, by głosiła Prawdę Twojego świętego Słowa i przygotowywała 

naszych braci i siostry na chwałę Twojego Powtórnego Przyjścia na ziemię. Czcimy Cię. 

Chwalimy Cię. Ofiarujemy samych siebie, nasze smutki, nasze cierpienia jako dar dla 

Ciebie, by ratować dusze. Kochamy Cię, Jezu. Zmiłuj się nad wszystkimi Swoimi dziećmi, 

gdziekolwiek mogą się znajdować. Amen.  

Modlitwa o pokonanie złych myśli (Modlitwa Krucjaty 45) 

O Jezu, wiem o Tobie bardzo mało, ale proszę, pomóż mi otworzyć moje serce, bym 
pozwolił Ci przyjść do mojej duszy, abyś mógł mnie uzdrowić, pocieszyć i napełnić Twoim 
Pokojem. Pomóż mi odczuć radość, pokonać wszystkie złe myśli i uczyć się rozumieć, jak 
Cię pocieszać, żebym mógł wejść do Twojego Nowego Raju, gdzie będę mógł żyć z Tobą 
życiem miłości, radości i zachwytu na wieki wieków. Amen. 

Dla zagubionych i bezradnych grzeszników (Modlitwa Krucjaty 62) 

O Jezu, pomóż mi, bo jestem grzesznikiem, zagubionym, bezradnym i w ciemności. Jestem 
słaby i brakuje mi odwagi, aby Cię odnaleźć. Daj mi siłę wołać teraz do Ciebie, żebym mógł 
się wyzwolić od ciemności wewnątrz mojej duszy. Doprowadź mnie do Twojego Światła, 
drogi Jezu. Przebacz mi. Pomóż mi ponownie odzyskać jedność i poprowadź mnie do 
Twojej Miłości, Pokoju i Życia Wiecznego. Ufam Ci całkowicie i proszę Cię, żebyś mnie 
przyjął z umysłem, ciałem i duszą, gdy poddaję się Twojemu Bożemu Miłosierdziu. Amen. 

O uleczenie umysłu, ciała i duszy (Modlitwa Krucjaty 94) 

O drogi Jezu, padam przed Tobą znużony, chory, w bólu i z tęsknotą za usłyszeniem 

Twojego Głosu. Pozwól, aby dotknęła mnie Twoja Boska Obecność, tak abym został zalany 

Twoim Boskim Światłem w moim umyśle, ciele i duszy. Ufam Twojemu Miłosierdziu. Oddaję 

Ci całkowicie mój ból i cierpienie i proszę o udzielenie mi Łaski zaufania Ci, tak abyś mógł 

mnie wyleczyć z tego bólu i ciemności, abym ponownie odzyskał jedność i bym mógł 

podążyć Drogą Prawdy i pozwolić Ci prowadzić mnie do życia w Nowym Raju. Amen. 

Cudowna modlitwa o odczucie Obecności Jezusa (Modlitwa Krucjaty 101) 

O drogi Ojcze Wszechmogący, Stwórco wszystkiego, co jest i będzie, pomóż nam 
wszystkim, którzy potrafimy rozpoznać Obecność Twojego Syna umiłowanego w dzisiejszym 
Kościele, abyśmy stali się bardzo silni. Pomóż mi przezwyciężyć mój lęk, moją samotność i 
odrzucenie, które cierpię od moich najbliższych, gdy idę za Twoim Synem, Jezusem 
Chrystusem, moim Zbawicielem. Proszę, chroń moich najbliższych, aby nie wpadli w 
pułapkę uwierzenia w kłamstwa, które zostały wymyślone przez szatana, aby niszczyć, 
dzielić i powodować zamieszanie wśród wszystkich dzieci Bożych. Proszę, pomóż tym 
wszystkim, którzy podążają za ohydą w Twoim Kościele, aby zostali ocaleni od wiecznego 
ognia piekielnego. Amen. 

Dar wolnej woli dla Boga (Modlitwa Krucjaty 123) 

Mój najdroższy Jezu, przyjmij tę modlitwę ode mnie, najbardziej niegodnej duszy, i pomóż mi 
bardziej Cię kochać. Z wolnej woli ofiaruję Ci ten Dar z powrotem, drogi Jezu, abym mógł 



6 
 

stać się Twoim pokornym sługą i pozostać posłusznym Woli Boga. Moja wola jest Twoją 
Wolą. Twoje Panowanie oznacza, że jestem posłuszny każdemu Twojemu pragnieniu. Moja 
wolna wola jest Twoją, abyś uczynił z nią właśnie to, co jest potrzebne, aby ratować 
wszystkich ludzi, którzy są od Ciebie oddzieleni. Oddaję ten Dar, który został mi dany przy 
urodzeniu, na Twoją najświętszą służbę. Amen. 

Przyjdź mi z pomocą (Modlitwa Krucjaty 148) 

O mój Jezu, pomóż mi w czasie wielkiej udręki. Trzymaj mnie w Swoich Ramionach i zabierz 
mnie do Schronienia Twojego Serca. Otrzyj moje łzy. Wycisz moją nieustępliwość. Podnieś 
mnie na duchu i napełnij Twoim Pokojem. Proszę, spełnij tę moją szczególną prośbę [podaj 
ją tutaj]. Przyjdź mi z pomocą, tak aby moja prośba została wysłuchana i by moje życie 
mogło stać się pełne pokoju w jedności z Tobą, drogi Panie. Jeśli moja prośba nie może być 
spełniona, napełnij mnie Łaską, bym uznał, że Twoja Święta Wola jest dla dobra mojej 
duszy, i bym pozostał na zawsze wiernym Twojemu Słowu z życzliwym i wdzięcznym 
sercem. Amen. 

Modlitwy o poszukiwanie Bożej ochrony 

Modlitwa Pieczęć Boga Żywego (Modlitwa Krucjaty 33) 

O mój Boże, mój kochający Ojcze, przyjmuję z miłością i wdzięcznością Twoją Boską 

Pieczęć Ochrony. Twoja Boskość obejmuje moje ciało i duszę na wieczność. Chylę się w 

pokornym dziękczynieniu i ofiaruję Ci moją głęboką miłość i wierność, mój ukochany Ojcze. 

Błagam Cię, chroń mnie i moich bliskich tą szczególną pieczęcią. Ślubuję moim życiem 

służyć Ci na wieki wieków. Kocham Cię, drogi Ojcze. Pocieszam Cię w tych czasach, drogi 

Ojcze. Ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego na przebłaganie 

za grzechy świata i dla zbawienia wszystkich Twoich dzieci. Amen  

Chroń mnie od wpływu szatana (Modlitwa Krucjaty 68) 

O Matko Boga, Matko Zbawienia, okryj mnie Twoim najświętszym płaszczem i chroń moją 
rodzinę od wpływu szatana i jego upadłych aniołów. Pomóż mi w każdym czasie ufać 
Bożemu Miłosierdziu Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa. Podtrzymuj mnie w 
mojej miłości do Niego i nigdy nie pozwól mi odejść od Prawdy Jego Nauczania, bez 
względu na to, ile pokus zostanie przede mną postawionych. Amen. 

Zachowaj mnie od złego ducha (Modlitwa Krucjaty 78) 

O Jezu, chroń mnie od mocy szatana. Zabierz mnie do Twojego Serca, kiedy wyzwalam się 
z całego mojego przywiązania do niego i jego nikczemnych dróg. Poddaję moją wolę i 
przychodzę przed Ciebie na kolanach z pokornym i skruszonym sercem. Składam moje 
życie w Twoje Święte Ręce. Zachowaj mnie od złego ducha. Uwolnij mnie i zabierz mnie do 
bezpiecznej przystani Twojego Schronienia teraz i na zawsze. Amen. 

Ochrona przez Hierarchię Aniołów (Modlitwa Krucjaty 140) 

Najdroższy Ojcze, Boże całego stworzenia, Boże Najwyższy, udziel mi Łaski i Ochrony 
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przez Hierarchię Twoich Aniołów. Uzdolnij mnie, bym umiał skupić się na Twojej Miłości do 
każdego z Twoich dzieci, bez względu na to, jak bardzo Cię obrażają. Pomóż mi bez lęku w 
sercu szerzyć nowinę Ostatecznego Przymierza, aby przygotować świat na Powtórne 
Przyjście Jezusa Chrystusa. Udziel mi Twoich szczególnych Łask i Błogosławieństw, bym 
wzniósł się ponad prześladowania, zadawane mi przez szatana, jego demony i jego 
wysłanników na ziemi. Nigdy nie pozwól mi lękać się Twoich wrogów. Daj mi siłę, bym 
kochał moich wrogów i tych, którzy prześladują mnie w Imię Boga. Amen. 

Dar Ochrony dla dzieci (Modlitwa Krucjaty 153) 

O Matko Boga, Matko Zbawienia, proszę, abyś poświęciła dusze tych dzieci [wymień je 

tutaj], i ofiarowała je Twojemu umiłowanemu Synowi. Módl się, aby Jezus, przez Moc Swojej 

Najdroższej Krwi, okrył i ochronił te małe dusze wszelkiego rodzaju ochroną przed złem. 

Proszę Cię, droga Matko, abyś chroniła moją rodzinę w czasach wielkich trudności i aby 

Twój Syn spojrzał łaskawie na moją prośbę o zjednoczenie mojej rodziny w jedno z 

Chrystusem i dał nam Zbawienie Wieczne. Amen. 

Chroń moją rodzinę (Modlitwa Krucjaty 167) 

O Boże, mój Ojcze Przedwieczny, przez Łaskę Twojego Syna umiłowanego, Jezusa 

Chrystusa, proszę, w każdym czasie chroń moją rodzinę od zła. Daj nam siłę, byśmy się 

wznieśli ponad złe zamiary i pozostali zjednoczeni w naszej miłości do Ciebie i do siebie 

nawzajem. Wspomagaj nas podczas każdej próby i cierpienia, których możemy 

doświadczyć, i ożywiaj tę miłość, którą mamy dla siebie nawzajem, abyśmy byli w jedności z 

Jezusem. Błogosław nasze rodziny i daj nam Dar Miłości, nawet w czasie konfliktów. 

Wzmocnij naszą miłość, abyśmy mogli się dzielić z innymi radością naszej rodziny, tak aby 

cały świat mógł dzielić Twoją Miłość. Amen. 

Dar Łask (Modlitwa Litania VI) 

O najdroższy Jezu, mój umiłowany Zbawicielu, napełnij mnie Swoją Miłością. Napełnij mnie 

Swoją Siłą. Napełnij mnie Swoją Mądrością. Napełnij mnie Swoją Wytrwałością. Napełnij 

mnie Swoją Pokorą. Napełnij mnie Swoją Odwagą. Napełnij mnie Swoją Żarliwością. Amen 

Koronka do Bożego Miłosierdzia  

Przed koronką  

Skonałeś Jezu, ale zdrój życia wytrysnął dla dusz i otworzyło się Morze Miłosierdzia dla 

świata całego. O zdroju żywota, niezgłębione Miłosierdzie Boże, ogarnij świat cały i wylej się 

na nas.  

Ojcze nasz  

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 
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pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.  

Zdrowaś Maryjo  

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. 

Wierzę w Boga 

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.  

Na dużych paciorkach (1 raz)  

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, 

a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.  

Na małych paciorkach (10 razy)  

Dla Jego bolesnej męki, miej Miłosierdzie dla nas i całego świata.  

Na zakończenie:  

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem 
(3 razy)  

 

O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako Zdrój 

Miłosierdzia dla nas, ufam Tobie. (3 razy)  

Jezu, ufam Tobie!  

Święta siostro Faustyno, módl się za nami. 
Święty Janie Pawle II, módl się za nami. 
Błogosławiony księże Sopoćko, módl się za nami. 

Po koronce 

O Boże wiekuisty, w którym miłosierdzie jest niezgłębione, a litości skarb jest nieprzebrany, 

wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas miłosierdzie swoje, abyśmy w chwilach ciężkich nie 

rozpaczali ani upadali na duchu, ale z wielką ufnością poddali się woli Twojej świętej, która 

jest miłością i miłosierdziem samym. 

Modlitwa zachęty (z Księgi Prawdy) 

Napełnij mnie teraz, o Panie, Darem Ducha Świętego, abym niósł twoje Najświętsze Słowo 

grzesznikom, których muszę pomoc ratować w Twoje Imię. Pomóż mi przez moje modlitwy 

okryć ich Twoją Najdroższą Krwią, aby mogli zostać przyciągnięci do Twojego 

Najświętszego Serca. Udziel mi Daru Ducha Świętego, aby te biedne dusze, mogły 

ucztować w Twoim Nowym Raju. Amen  



9 
 

Modlitwy za Ojca Świętego  

Ojcze nasz  

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  

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 godzinę śmierci naszej.  

Amen.  

3x Chwała Ojcu 

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na 
wieki wieków. Amen.  

O błogosławieństwo i ochronę naszej grupy Krucjaty Modlitwy (Modlitwa Krucjaty 96) 

O mój najdroższy Jezu, prosimy, błogosław i chroń nas, Twoją grupę Krucjaty Modlitwy, 

abyśmy się stali 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.  

 

Znak Krzyża Świętego: 

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. 

 

 

Strony z informacjami po polsku: www.KsiegaPrawdy.pl lub 
www.PieczecBogaZywego.pl lub www.JezusDoLudzkosci.pl lub www.Paruzja.info  

Zapraszamy na spotkania modlitewne, lista spotkań dostępna na stronie: 
www.biuletyn.jezusdoludzkosci.pl  

http://www.ksiegaprawdy.pl/
http://www.pieczecbogazywego.pl/
http://www.jezusdoludzkosci.pl/
http://www.paruzja.info/
http://www.biuletyn.jezusdoludzkosci.pl/

