Arka Ocalenia Stowarzyszenie - "Błogosław, duszo moja, Pana, i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach! On
odpuszcza wszystkie twoje winy, On leczy wszystkie twe choroby" (Ps.103) Bóg chce uleczyć każdego człowieka z każdej choroby
czy to duchowej, czy psychicznej, czy też fizycznej.

Modlitwa do Matki Bożej z miłością i skruchą

Ale ty jesteś pogromicielką szatana. Ty Stopą swoją zdeptałaś węża piekielnego, zlituj
się nade mną i okaż mi się matko a ja przestanę obrażać Syna Twego przestanę ranić
serce twoje serce matki. Wiem, że nie jestem godzien wysłuchania, ale także wiem, że
nie słyszano, aby ktokolwiek, kto się do ciebie ucieka miałby być przez ciebie
opuszczony.
Jeśli grzeszników przyjdzie z taką skruchę i miłością do mojej matki niech wie, że choćby popełnił wszystkie zbrodnie
całego świata i był nad przepaścią samego piekła i choćby szatani całego piekła trzymali go w piętach niewoli
grzechu to niech będzie pewny, że ja, jako bóg pełen majestatu Bóg sprawiedliwy, ale zarazem Bóg Wielkiego
Miłosierdzia, które jest nie ogarnie i nie ma granic przebacz mu, bo dla miłości mojej Matki Niepokalanej nic nie
mogę odmówić mojej matce a zwłaszcza, jeśli prosi za grzeszników. Dusze grzeczne, dusze zatwardziałe dusze
wątpiące, dusze złamane na widok waszych grzechów nie tracić nadziei. Ufajcie i powtarzajcie te słowa. O Matko
nadziejo Nasza Witaj. Dopóki macie moją matkę niepokalaną, jako matkę i ucieczkę grzeszników. Bądźcie spokojni
ufajcie. Grzechy wasze będą przebaczone i powiem wam te słowa, które powiedziałem do łotra. Zaprawdę powiadam
ci dziś będziesz ze Mną w raju. W raju mego przebaczenia w raju mojej miłości i tam w niebie zjednoczenia i w
sercach waszych. Będę mieszkał z matką moją Niepokalanej i świętym Józefem i będzie to nasze Nazaretu w duszach
waszych na ziemi. To znaczy świętych obcowanie niebo łączące się z ziemią tryumf z walką Kościół triumfuje i Kościół
walczący.

KRS: 0000 881 903 NIP: 6322027781 REGON: 388254790
Konto Stowarzyszenia Bank Spółdzielczy w Jaworznie 73 8445 0007 0000 0000 3548 0001
http://www.arkaocalenia.pl/

