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.

Modlitwy dane przez Niebo na koniec czasów.
Modlitwy na czasy oczyszczenia

Obietnica Jezusa: Każdy, kto będzie odmawiał z pobożnością i gorliwością koronki i modlitwy zawarte w
tym maleńkim podręczniku zbawienia, zostanie zachowany od wszelkiego ataku Mego przeciwnika, nie
pozwolę, by chwast dostał się do dusz tych, którzy modlą się Moimi koronkami i modlitwami. W tych
czasach oczyszczenia umieszczę tarczę mej Krwi w rodzinach, które modlą się z pomocą tego małego
podręcznika zbawienia, żadna siła zła nie zdoła ich skrzywdzić.

Koronka do Ojca Niebieskiego

Zaczyna się od „Wierzę” i „Ojcze nasz”.
Potem mówi się: „Ojcze ukochany, Panie Nieba i Ziemi”. Odpowiada się: „Kocham Cię, uwielbiam i
błogosławię” (10 razy).
Na koniec dziesiątki mówi się „Chwała Ojcu i „Ojcze nasz”.
Zaczyna się na nowo: „Ojcze ukochany.” Itd., aż odmówi się 5 dziesiątek.
Na koniec odmawia się „Chwała Ojcu.”, I mówi się następującą modlitwę: „Ojcze ukochany, w Imię Naszego
Pana Jezusa Chrystusa, Twego Umiłowanego Syna, który jest we mnie, proszę Cię, żebyś udzielił mi łaski.
(Wymienić nasze prośby), jeśli jest to dla mojego dobra i dla zbawienia mojej duszy”.
Amen.
Odmówić „Ojcze nasz”, jako dziękczynienie.

Koronka do Ducha Świętego
Zaczyna się od „Wierzę” i „Ojcze nasz”.
Następnie mówi się: „Duchu Święty Boże”;
Odpowiada się: „Przyjdź w Imię mego Pana, Jezusa, razem z Twą najukochańszą Oblubienicą, Maryją” (10
razy).
Na zakończenie każdej dziesiątki odmawia się „Chwała Ojcu.” I „Ojcze nasz”.
Dalej mówi się „Duchu Święty Boże.” Itd., aż odmówi się 5 dziesiątek.
Na końcu koronki mówi się: „Daj nam Twe Dary według wiary sług Twoich” (poprosić o dary).

Koronka do Jezusa w Najświętszym Sakramencie

Zaczyna się od „Wierzę” i „Ojcze nasz”, a potem mówi się: „Ja Jestem Chebem Żywym, który zstąpił z Nieba,
który pozostał z wami w każdej konsekrowanej Hostii”.
Dalej mówi się: „Błogosławiony i uwielbiony niech będzie Jezus w Najświętszym Sakramencie”. Odpowiada
się: „Niech Jezus będzie błogosławiony i uwielbiony” (10 razy).
Na zakończenie każdej dziesiątki odmawia się „Chwała Ojcu.”, „Ojcze nasz” i zaczyna się na nowo: „Ja
Jestem Chlebem Żywym.”, Aż odmówi się 5 dziesiątek.
Na zakończenie koronki mówi się następujący akt strzelisty: „Jezu w Najświętszym Sakramencie, bądź przez
wszystkich kochany i adorowany. Bądź przez wszystkich miłowany, o Jezu w Najświętszym Sakramencie”.

Zbroja duchowa na te czasy ostateczne
Koronka Dobrego Pasterza:
Zaczyna się od „Wierzę” i „Ojcze nasz”. Potem mówi się: „Ja jestem Dobrym Pasterzem, a Dobry Pasterz daje
swe życie za owce”.
W każdej dziesiątce mówi się: „O, Dobry Pasterzu...”;
Odpowiada się: „Bądź naszą obroną i naszym schronieniem”.
Na koniec dziesiątki odmawia się „Ojcze nasz
Na zakończenie odmawia się:

Psalm 23:

Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego.
Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć: orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoje imię.
Chociażbym chodził ciemną doliną,
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.
Twój kij i Twoja laska są tym, co mnie pociesza.
Stół dla mnie zastawiasz
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wobec mych przeciwników; namaszczasz mi głowę olejkiem;
mój kielich jest przeobfity.
Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
przez wszystkie dni mego życia
i zamieszkam w domu Pańskim
po najdłuższe czasy.

Modlitwa o uwolnienie mocą Krwi Jezusa
O Krwi Jezusa, balsamie oczyszczenia; obmyj mnie, okryj mnie i rozwiąż mnie z wszelkiego złorzeczenia:
zawiści, odrzucenia, zwodzenia, zemsty, resentymentu, okultyzmu, nieczystości seksualnej, itp., które weszło
w moją krew poprzez grzech moich przodków, albo, które zostało nałożone lub skierowane przeciwko mnie
lub mojej rodzinie przez jakąkolwiek osobę żywą lub już zmarłą, albo też, które należałoby mi się przez moje
własne grzechy.
O, Boska Krwi Jezusa Chrystusa, wylana podczas Biczowania, rozwiąż i wyzwól moje dobra materialne i
duchowe, oczyść mój dom i moją rodzinę od wszelkiego zanieczyszczenia.
O Krwi Jezusa, któraś wytrysnęła podczas Ukoronowania Cierniem, obmyj mój umysł, moje myśli, moje
zmysły, moje siły, moje wspomnienia, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość moją i mojej rodziny, abyśmy
jedynie o Tobie myśleli i jedynie Tobie ufali.
O Krwi Jezusa, przelana podczas Drogi na Kalwarię, oczyść moją krew, mój dom i moją rodzinę, kieruj
naszymi krokami, abyśmy szli jedynie do Ciebie.
O Boska Krwi, któraś wytrysnęła z dłoni i stóp Baranka Bożego: rozwiąż nas z wszelkiego zła, z wszelkiej
przeszkody, którą nieprzyjaciel duszy chce umieścić w naszym życiu.
O Boska Krwi: chroń nas, osłaniaj nas, prowadź nas i uwolnij nas, abyśmy mogli nieść z miłością i pokorą
krzyż naszego zbawienia, i tak mogli wypełnić Wolę, którą Ojciec Niebieski nam ukazał.
Błagamy Cię, o Boska Krwi: W Imię Ojca (t), i Syna (t), i Ducha Świętego (t). Amen.
(Odmówić 3 razy)

Modlitwa o ochronę Krwią Jezusa
O, Krwi Jezusa wylana na Kalwarii! O, balsamie oczyszczenia! Oczyść mój dom, moją rodzinę oraz moje
dobra materialne i duchowe z wszelkiego duchowego zanieczyszczenia.
Uwolnij nas, Panie Jezu, od wszelkiej pułapki i podstępu, które nieprzyjaciel duszy chce położyć przed nami
w naszym życiu, w naszej pracy materialnej i duchowej.
Wyrzekamy się w Twoje Imię i mocą Twojej Krwi wszelkich dzieł Szatana. Opieczętowujemy się Twoją
Krwią: ciało, duszę, ducha, opieczętowujemy również nasze dzieci i nasze rodziny, nasz dom oraz dobra
materialne i duchowe. Niech moc Twej Przenajdroższej Krwi, Panie Jezu, nas uzdrowi, uwolni i chroni od
wszelkiego zła. Amen.
O, mój Jezu! Jeśli jest to Twoją Świętą Wolą, umieść tarczę Twej Krwi w moim ciele, duszy i duchu i uczyń
mnie niewidzialnym dla ataków wewnętrznych i zewnętrznych nieprzyjaciela duszy. Ojcze Przedwieczny,
proszę Cię o to w Imię Naszego Pana Jezusa Chrystusa. Niech Krew Twego Syna, wylana na Krzyżu, będzie
moją osłoną i ochroną na wszystkich mych drogach. Amen. (Odmówić „Ojcze nasz” i „Credo”).

Modlitwy o oczyszczenie umysłu

O, Krwi Baranka Bożego, oddal od mojego umysłu wszelką złą myśl, oczyść moje czyny i ruchy. Niech
Twoja Krew, Panie Jezu, usunie ciemność, która jest w moim umyśle i uwolni mnie od wszelkiego złego
czynu i wszelkiej złej myśli. Amen.
O, Krwi Baranka Bożego, wylana w czasie Męki i Śmierci Naszego Pana Jezusa Chrystusa, przepłyń przez
mój umysł i zniszcz wszelką złą myśl i wszelkie fałszywe wyobrażenie, jakie nieprzyjaciel duszy chce we mnie
umieścić, by skraść mój pokój. Niech Tarcza Twojej Odkupieńczej Krwi, Panie Jezu, chroni mój umysł i myśli
od wszelkiego rozpalonego pocisku Złego. Błagam Cię, o Boska Krwi, bądź moją osłoną i ochroną na
wszystkich mych drogach. Amen.

Zbroja duchowa na Czasy Oczyszczenia

W końcu bądźcie mocni w Panu - siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec
podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy, bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw
Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom
duchowym zła na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły
zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie, więc [do walki] przepasawszy biodra wasze
prawdą i oblekłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość [głoszenia] dobrej
nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę, jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie
rozżarzone pociski Złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże - wśród wszelakiej
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modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu! Nad tym właśnie czuwajcie z całą
usilnością i proście za wszystkich świętych (...). (Ef 6, 10-18)

Psalm 91
Kto przebywa w pieczy Najwyższego
i w cieniu Wszechmocnego mieszka, mówi do Pana:
Ucieczko moja i Twierdzo, mój Boże, któremu ufam.
Bo On sam cię wyzwoli
z sideł myśliwego
i od zgubnego słowa.
Okryje cię swymi piórami
i schronisz się pod Jego skrzydła: Jego wierność to puklerz i tarcza.
W nocy nie ulękniesz się strachu ani za dnia - lecącej strzały, ani zarazy, co idzie w mroku, ni moru, co
niszczy w południe. Choć tysiąc padnie u twego boku, a dziesięć tysięcy po twojej prawicy: ciebie to nie
spotka.
Ty ujrzysz na własne oczy: będziesz widział odpłatę daną grzesznikom. Albowiem Pan jest twoją ucieczką,
jako obrońcę wziąłeś sobie Najwyższego. Niedola nie przystąpi do ciebie, a cios nie spotka twojego namiotu,
bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach. Na rękach będą cię nosili,
abyś nie uraził swej stopy o kamień. Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka będziesz mógł
podeptać.
Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie; osłonię go, bo uznał moje imię.
Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham
i będę z nim w utrapieniu,
wyzwolę go i sławą obdarzę.
Nasycę go długim życiem
i ukażę mu moje zbawienie. Amen.
Komunia duchowa
O, Krwi Jezusa Chrystusa, adoruję Cię w Twojej eucharystycznej obecności na ołtarzu! Wierzę w Twoją
moc i słodycz. Przeniknij moją duszę i oczyść ją; przeniknij me serce i rozpal je.
Najdroższa Krwi Jezusa, prawdziwie obecna w Świętej Hostii, oświeć mój rozum, weź w posiadanie mój
umysł, płyń zawsze w moich żyłach; niech wszystkie moje zmysły zostaną naznaczone Twoim Boskim
namaszczeniem, niech moje serce bije zawsze tylko dla Twej chwały, i niech moje wargi zawsze Cię
uwielbiają. Amen.
Komunia duchowa uczyniona trzykrotnie będzie służyć za pokarm duchowy na dni oczyszczenia, kiedy nie
będzie można przyjąć Konsekrowanej Hostii.
Powyższe modlitwy Zbroi Duchowej należy odmawiać rano i wieczorem.

Modlitwa po przyjęciu Komunii św.

Ciało i Krwi Chrystusa, pociesz mnie.
Ciało i Krwi Chrystusa, ożyw mnie.
Ciało i Krwi Chrystusa, nakarm mnie.
Ciało i Krwi Chrystusa, wzmocnij mnie.
Ciało i Krwi Chrystusa, bądź moją tarczą.
Ciało i Krwi Chrystusa, chroń mnie.
Ciało i Krwi Chrystusa, osłaniaj mnie.
Ciało i Krwi Chrystusa, zaprowadź mnie do chwały Ojca Niebieskiego. Amen.
O, Cichy Baranku, ofiarowany na wszystkich ołtarzach świata, uwielbiam Cię, błogosławię Cię i składam Ci
dzięki. Adoruję Cię w Twojej obecności eucharystycznej; przyjdź do mego biednego serca, ulecz me rany i
spraw, aby się zagoiły, mocą Twej Najdroższej Krwi; przyjdź do mojej rodziny i ją również uzdrów, o Boży
Baranku. Błagamy Cię o tę łaskę w imię Twojej Najświętszej Matki, Niebiańskiej Jutrzenki, Ukoronowanej
Chwałą. Amen.

Modlitwy pochwalne do Najświętszego Sakramentu
Błogosławiony i uwielbiony niech będzie Jezus w Najświętszym Sakramencie Ołtarza.
Błogosławiona i uwielbiona niech będzie Jego Święta Komunia.
Błogosławiona i uwielbiona niech będzie Jego Duchowa Obecność.
Błogosławione i uwielbione niech będzie Wieczne Przebaczenie.
Błogosławiona niech będzie Jego Cierpliwość.
Błogosławione niech będzie Jego Miłosierdzie.
Błogosławione niech będzie, Panie, Twoje Zbawienie.
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/

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.

Ma dusza pragnie Boga Przebaczenia.
Ma dusza pragnie Boga Sprawiedliwości.
Ma dusza pragnie Boga Prawdy.
Ma dusza jest spragniona Ciebie, o Dobry Pasterzu.
Oświecaj mnie, prowadź mnie, ulecz mnie, wyzwól mnie, Panie.

Modlitwy pochwalne do Ducha Świętego
Przyjdź, Miłości Ojca i Syna.
Przyjdź, Źródło dające życie.
Przyjdź, ogniu, który ożywiasz.
Przyjdź, świątyni mądrości.
Przyjdź, Ojcze Pocieszycielu; przyjdź dać mi Twe Święte Namaszczenie.
Przyjdź, Miłości, przyjdź, nadziejo.
Daj światło moim zmysłom i radość memu sercu.
Przyleć tutaj, do mej duszy, o Święty Duchu Boga.
Przyjdź, Duchu Święty.
Przyjdź, Światłości, która oświecasz.
Przyjdź, słowo przemieniające.
Przyjdź, źródło wody żywej.
Przyjdź, Dawco życia, Ojcze Mądrości.
Niech łaska Twych darów rozleje się w duszy mojej.
Przez Twą miłość, daj nam męstwo.
Przez Twą pokorę, daj nam mądrość.
Przez Twe światło, daj nam wzrok.
Towarzysz nam, prowadź nas, kieruj nami, uwalniaj nas dniem i nocą. Amen

Modlitwy pochwalne do Najświętszej Dziewicy Maryi

Błogosławiona i pochwalona niech będzie Córka Boga Ojca.
Błogosławiona i pochwalona niech będzie Matka Mego Pana.
Błogosławiona i pochwalona niech będzie Oblubienica Ducha Świętego.
Błogosławiona i pochwalona niech będzie najpiękniejsza Róża Bożego Ogrodu.
Módl się za nami, Matko Najświętsza, abyśmy osiągnęli łaskę i miłosierdzie Ojca, Syna i Ducha Miłości.
Maryjo Niepokalana, światłości mego serca, pokój, którym promieniujesz, Matko, jest chwałą i blaskiem.
Przyjdź, Bramo Niebieska, okno, przez które możemy zobaczyć Jezusa.
Prowadź mnie ścieżką pokoju, pokory i miłości.
Przyjdź, Gwiazdo niebiańska, Matko przebaczenia, chroń i strzeż mnie, i pokaż mi drogę, która wiedzie do
Zbawiciela. Amen.

Potężna modlitwa opieczętowania
Panie Jezu:
Opieczętuj Twoją Krwią moje ciało, duszę i ducha.
Okryj Twymi Ranami moje ciało, duszę i ducha, i obmyj wodą z Twego Boku moje ciało, duszę i ducha, żeby
ten dzień był szczęśliwy w Tobie, i abyś mnie i moją rodzinę uwolnił od zasadzek nieprzyjaciela duszy w
jakiejkolwiek postaci. Amen. (Powtórzyć 3 razy)

Modlitwa do Jezusa upadającego pod Krzyżem

Jezu z Nazaretu:
Błogosławiona i uwielbiona niech będzie Twa przelana Krew.
Błogosławione i uwielbione niech będą Twoje Rany i Twój ból.
Błogosławiony i uwielbiony niech będzie Twój Krzyż. Błogosławiona niech będzie Twa najboleśniejsza
Kalwaria.
Błogosławiona niech będzie Twa śmierć i zmartwychwstanie, ponieważ poprzez nie dałeś nam życie wieczne i
ukazałeś nam drogę Zbawienia. Amen. (Powtórzyć 3 razy)

Wezwania do Najświętszej Dziewicy Maryi

Niepokalane Serce mojej Matki Maryi, chronię się w Tobie, daj mi pokój i pociechę, których potrzebuje moja
dusza, o moja Matko! Amen.

Do ust Maryi
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Błogosławione i najczystsze usta, które wypowiedziały ostateczne „Tak” odkupienia świata.
Błogosławione usta, które każdego dnia śpiewały cicho kołysanki Synowi Najwyższego.
Błogosławione i najświętsze usta Maryi, które serdecznie podziękowały królom-magom, gdy pokornie padli
ze swymi darami do stóp Najświętszego Syna.
Błogosławione i uwielbione niech będą usta Maryi, które rozpływały się w słowach uwielbienia dla Boga Ojca,
za dobrodziejstwo odkupienia świata.
Błogosławione i pochwalone niech będą usta Maryi za słowa przebaczenia wypowiedziane do Ojca
Niebieskiego, kiedy byli prześladowani przez złego Heroda.
Błogosławione i uwielbione niech będą usta Maryi, gdy w szlachetnym geście powiedziała Swojemu Synowi
Jezusowi na godach w Kanie: „Synu, nie mają wina”.
Błogosławione i pochwalone niech będą usta Maryi za mądre rady, natchnione przez Ducha Świętego,
dawane Jej Najświętszemu Synowi, zanim podjął realizację wzniosłej misji zbawienia.
Błogosławione i pochwalone niech będą usta Maryi, ponieważ Jej Usta zawsze się uśmiechają, kiedy w Niebie
jest święto, kiedy jakiś grzesznik się nawraca. Amen.

Do oczu Maryi

Oczy piękne, czyste i nieskalane; oczy o macierzyńskiej czułości, oczy o wyjątkowej czystości, oczy
współczujące i pełne miłosierdzia, oczy przepełnione głęboką mądrością i wiedzą Ducha Świętego. Spójrz na
Twe dzieci ze współczuciem i litością, kochaj nas jak źrenice Twych własnych, niebiańskich oczu, skoro tym
samym spojrzeniem patrzysz na Najwyższego. Amen.

Do rąk Maryi
Ręce czyste i nieskazitelne, ręce pełne łaski, ręce wstawiennictwa.
Ręce pełne darów i charyzmatów, ręce nieskończenie czyste i piękne, ręce namaszczone olejkiem miłości.
Ręce pocieszające udręczonych, ręce pełne róż Najwyższego, ręce będące narzędziem Boga, aby ocalić świat
zbrodniarzy.
Wreszcie, ręce przynoszące nam wszelkie dobra, które wypływają z Serca samego Boga. Amen.

Do łez Maryi

Łzy Maryi, obficie płynące, krystalicznie czyste i święte.
Łzy, które wytryskują natychmiast przy każdym westchnieniu, przy każdym oddechu.
Łzy, które wypełniają Twoje najpiękniejsze oczy za każdym razem, gdy jakiś człowiek popełnia wykroczenie
przeciw swemu Stwórcy.
Łzy, które są perłami białymi i lśniącymi, które spływają po Twych pięknych policzkach i są zbierane przez
Aniołów, którzy stale Ci towarzyszą u Twego tronu łaski.
O błogosławione łzy, zrodzone z Twego dziewiczego Serca, wylewające się na rodzaj ludzki, aby się nawrócił
do Twego Niepokalanego Serca, i aby na zawsze królowało Twoje Matczyne Serce, o Matko czuła i
współczująca, na całym świecie. Amen.

Do Serca Maryi

O, Serce Maryi, o Serce pełne Bożej Łaski!
O, Serce pełne dobroci i czułości, o Serce Maryi!
O, Serce pogodne i spokojne, niczym jaśniejąca, rozgwieżdżona noc.
O niebiańskie Serce Maryi, przyjmij nas ze współczuciem i miłosierdziem i przedstaw nas przed Sercem
Twego umiłowanego Syna; oczyść nas i uczyń nas mniej niegodnymi stanięcia przed Jego pełną majestatu
obecnością.
Otwórz, o Pani, Twoje najsłodsze Serce Matki i ukryj w Nim nas i wszystkie Twoje dzieci, które w Ciebie
wierzą. Amen.

Koronka do Chrystusa Zmartwychwstałego

Znak Krzyża. „Wierzę”.
W pierwszej dziesiątce mówi się: „Skoro powstawszy z martwych niesiesz nam pozdrowienie pokoju”;
Odpowiada się: „Panie, podnieś mnie, kiedy upadam”.
W drugiej dziesiątce mówi się: „Skoro powstawszy z martwych mówisz nam, żebyśmy się nie lękali”;
Odpowiada się: „Wskrześ mnie, Panie, ponieważ upadłem”.
W trzeciej dziesiątce mówi się: „Skoro powstając z martwych zwyciężyłeś śmierć:’
Odpowiada się: „Wskrześ mnie, Panie, ponieważ upadłem”.
W czwartej dziesiątce mówi się: „Skoro powstawszy z martwych wstępujesz do Nieba”;
Odpowiada się: „Wskrześ mnie, Panie, ponieważ upadłem”.
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W piątej dziesiątce mówi się: „Skoro powstawszy z martwych pytasz:, «Kogo szukasz?»”;
Odpowiada się: „Wskrześ mnie, Panie, ponieważ upadłem”.

Koronka zaopatrzenia
(Na czasy głodu i upadku gospodarki)

O, Nieskończone Miłosierdzie Boże, które zaopatrujesz we wszystko, co potrzeba ludzi dobrej woli, wdowy i
sieroty, zaspokajając ich potrzeby materialne i duchowe; otwórz spiżarnie Nieba, i w Imię Ojca (t), w Imię
Syna (t) i w Imię Ducha Świętego (t) poślij mi to wszystko, czego potrzebuję, by zaspokoić moje potrzeby
tego dnia. (Wypowiedzieć naszą prośbę...)
„Wierzę” i „Ojcze nasz”.
Mówi się: „Mogę mieć łaskę i miłosierdzie nawet w czasach niedostatku”.
Odpowiada się: „w Imię Boga Trójjedynego, o Boże Miłosierdzie, zaopatrz mnie”. (10 Razy)
Na końcu każdej dziesiątki odmawia się „Ojcze nasz”, i zaczyna się od nowa: „Mogę mieć...” Itd., aż odmówi
się 5 dziesiątek. Na zakończenie modlitwy odmawia się Psalm 136.
Każdemu, kto odmówi tę koronkę z wiarą i pobożnością, nie zabraknie chleba na każdy dzień. To obietnica
Jezusa Miłosiernego.
Psalm 136:
Alleluja.
Chwalcie Pana, bo dobry,
bo Jego łaska na wieki.
Chwalcie Boga nad bogami,
bo Jego łaska na wieki.
Chwalcie Pana nad panami,
bo Jego łaska na wieki.
On sam cudów wielkich dokonał,
bo Jego łaska na wieki.
On w mądrości uczynił niebiosa,
bo Jego łaska na wieki.
On rozpostarł ziemię nad wodami,
bo Jego łaska na wieki.
On uczynił wielkie światła,
bo Jego łaska na wieki.
Słońce, by dniem władało,
bo Jego łaska na wieki.
Księżyc i gwiazdy, by władały nocą,
bo Jego łaska na wieki.
On Egipcjanom pobił pierworodnych,
bo Jego łaska na wieki.
I wywiódł spośród nich Izraela,
bo Jego łaska na wieki.
Ręką potężną, wyciągniętym ramieniem,
bo Jego łaska na wieki.
On Morze Czerwone podzielił na części, bo Jego łaska na wieki.
I przeprowadził środkiem Izraela, bo Jego łaska na wieki.
I faraona z jego wojskiem strącił w Morze Czerwone, bo Jego łaska na wieki.
On prowadził swój lud przez pustynię6, bo Jego łaska na wieki.
On pobił wielkich królów,
bo Jego łaska na wieki.
On uśmiercił królów potężnych, bo Jego łaska na wieki.
Sichona, króla Amorytów,
bo Jego łaska na wieki.
I Oga, króla Baszanu,
bo Jego łaska na wieki.
A ziemię ich dał na własność,
bo Jego łaska na wieki jako dziedzictwo słudze swemu Izraelowi, bo Jego łaska na wieki.
On o nas pamiętał w naszym uniżeniu, bo Jego łaska na wieki.
I uwolnił nas od wrogów,
bo Jego łaska na wieki.
On daje pokarm wszelkiemu ciału, bo Jego łaska na wieki.
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Dziękujcie Bogu, niebiosa,
bo Jego łaska na wieki!
Różaniec - odmawiamy w następujący sposób:

Różaniec.

†Znak krzyża: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 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.

†1x 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 pokuszeni, ale nas zbaw ode Złego. Amen.

†3x 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.
(Ich intencją jest uproszenie cnót wiary, nadziei i miłości)

†Następnie zapowiada się: daną część i tajemnicę, jako temat do rozważania na tle powtarzanych modlitw ustnych:
†1x Na dużych paciorkach: 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 pokuszeni, ale nas zbaw ode Złego. Amen.

†10x Na małych paciorkach: 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: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
†O mój Jezu: 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.

†O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do
Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.

†Znak krzyża: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Tajemnice radosne

Tajemnice światła

(poniedziałek, sobota):

(czwartek):

† Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
† Nawiedzenie świętej Elżbiety
† Narodzenie Pana Jezusa
† Ofiarowanie Jezusa w Świątyni
† Odnalezienie Jezusa w Świątyni
Tajemnice bolesne
(wtorek, piątek):

† Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
† Biczowanie Jezusa
† Cierniem ukoronowanie Jezusa
† Dźwiganie krzyża na Kalwarię
† Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa

† Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
† Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej
† Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
† Przemienienie Pańskie na górze Tabor
† Ustanowienie Eucharystii
Tajemnice chwalebne
(środa, niedziela)

† Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
† Wniebowstąpienie Pana Jezusa
† Zesłanie Ducha Świętego
† Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
† Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
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Koronka do Płomienia Miłości
Rozważa się te same tajemnice, co w Różańcu, zależnie od dnia tygodnia.
Mówi się: „Najświętsza Dziewico Maryjo, Matko Boga i Matko nasza, ocal nas” (10 razy).
Odpowiada się za każdym razem: „Oświeć całą ludzkość łaską Płomienia Miłości Twego Niepokalanego
Serca, teraz i w godzinę naszej śmierci. Amen.”
Zamiast „Chwała Ojcu” mówi się: „O, Bolesne i Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami, którzy chronimy
się w Tobie”. I tak dalej, aż odmówi się 5 dziesiątek.
Na koniec odmawia się „Witaj, Królowo...”
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. Amen

Modlitwa, przekazana przez św. Rafała Archanioła, o uleczenie chorych.

Najchwalebniejszy św. Rafale Archaniele, lekarzu trudnych przypadków, uwolnij [od choroby] obszar mojego
ciała, który potrzebuje uzdrowienia, zwłaszcza. Proszę Cię o to w Imię Jahwe, naszego Ojca, w Imię Jezusa,
naszego Odkupiciela, mocą Ducha Świętego i za wstawiennictwem Najświętszej Dziewicy Maryi, naszej Pani
i Królowej mojego ciała, które potrzebuje uzdrowienia.
Ukochany Archaniele, św. Rafale, tak, jak uleczyłeś Tobiasza ze ślepoty, ulecz także i mnie z tej choroby,
która mi doskwiera, przywróć zdrowie memu ciału. Proszę Cię o to w Imię Trójcy Świętej i na Chwałę Boga.
Amen. (Odmówić3 „Ojcze nasz” i 3 „Wierzę”).

Modlitwa o ochronę, przekazana przez św. Michała Archanioła

Najchwalebniejszy św. Michale Archaniele, wojowniku Boga Najwyższego, Książę niebieskich zastępów,
nieodstępny strażniku naszej Pani i Królowej Maryi, chroń nas przed atakami nieprzyjaciela duszy, bądź
naszą osłoną i tarczą na wszystkich naszych drogach. Uwolnij nas od płonących strzał Złego i poprowadź nas
ścieżkami pokoju; doprowadź nas w ten sposób, trzymając nas za rękę, do chwały Ojca Niebieskiego. Amen.
Św. Michale, okryj nas twym światłem.
Św. Michale, chroń nas twymi skrzydłami.
Św. Michale, broń nas twym mieczem. Amen.

Modlitwa do Aniołów-Posłańców
(Dla uzyskania łaski)

Święci Aniołowie, posłańcy Boga Najwyższego, istoty niebiańskie, ukochani przez Ojca, proszę was o tę łaskę,
abyście udali się do... (Imię osoby) i weszli do jego/jej serca i umysłu, aby on(a) również był(a) posłańcem
pokoju i heroldem miłości. Niech wszystko będzie dla Bożej chwały. Amen. (Powtórzyć 3 razy)
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Modlitwa do św. Gabriela Archanioła
Najchwalebniejszy św. Gabrielu Archaniele, wieczny posłańcu Boga Najwyższego, błagam Cię o łaskę, żebyś
orędował za mną wobec Ojca, Syna i Ducha Świętego oraz wobec Naszej Pani i Królowej Maryi, w sprawie tej
mojej potrzeby.
Dziękuję, św. Gabrielu Archaniele, za wysłuchanie mej prośby. Niech wszystko będzie na chwałę Bożą. Amen.

Modlitwa do św. Michała Archanioła

Wzywa się św. Michała, prosząc najpierw o pozwolenie Ojca Niebieskiego modlitwą „Ojcze nasz”. Potem
odmawia się modlitwę, którą przekazał nam na te czasy.
Św. Michale Archaniele, broń nas w walce przeciwko Szatanowi i jego demonom; bądź naszą osłoną i
ochroną; niech Najwyższy da ci moc i pozwolenie, abyś mnie wspomagał, i niech Bóg da usłyszeć Swój
władczy głos, aby wypędził Szatana i jego demony, które chcą zatracić ludzkość. Niech Twoje zwycięskie
zawołanie: „Któż jest jak Bóg!?” Rzuci Szatana i jego demony pod nasze stopy. Amen.

Koronka do św. Michała Archanioła
Zaczyna się od „Wierzę” i „Ojcze nasz”. Następnie mówi się: „Moja dusza uwielbia i chwali Pana” (3 razy).
Potem mówi się: „Święci Michale, Gabrielu i Rafale, proście Boga za mną, za moją rodziną i za całym
światem” (3 razy).
Odmawia się „Ojcze nasz”.
Mówi się: „Któż jest jak Bóg?”
Odpowiada się: „Nikt nie jest jak Bóg”.
Na początku każdej dziesiątki mówi się tak, jak na samym początku: „Moja dusza uwielbia...” Itd.
Na koniec koronki odmawia się „Chwała na wysokości Bogu”, a następnie 7 razy: „Oddajcie chwałę Bogu
Niebios”, odpowiadając:, „Bo Jego Miłosierdzie trwa na wieki”.

Koronka o uproszenie wstawiennictwa św. Michała u Ojca Niebieskiego
(O nasze potrzeby materialne i duchowe)

Zaczyna się od znaku Krzyża, następnie czyni się akt skruchy.
Dalej, mówi się tę modlitwę prośby: „Ojcze, Stworzycielu nieba i ziemi, Panie wszystkiego, co istnieje
widzialnie i niewidzialnie. Przez wstawiennictwo Twego ukochanego św. Michała Archanioła oraz Chórów
Niebieskich: Serafinów, Cherubinów, Tronów, Panowań, Mocy, Potęg, Władz, Archaniołów i Aniołów, racz,
Ojcze, wysłuchać tej mojej prośby, o ile jest to Twoją Świętą Wolą. (Sformułować prośbę).
Koronkę zaczyna się mówiąc: „Któż jest jak Bóg? Nikt nie jest jak Bóg”. Odmawia się „Ojcze nasz”, „Zdrowaś
Maryjo” i „Chwała Ojcu”.
Następnie mówi się: „Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i Chórów Anielskich”;
Odpowiada się: „Wysłuchaj nas, Ojcze, i ześlij nam Twe błogosławieństwo”.
Po każdej dziesiątce mówi się jak na początku: „Któż jest jak Bóg? Nikt nie jest jak Bóg”, „Ojcze nasz”,
„Zdrowaś Maryjo”, „Chwała Ojcu”.
Po wszystkich 5 dziesiątkach mówi się: „Oddajcie chwałę Bogu Niebios”, i odpowiada się:, „Bo Jego
Miłosierdzie trwa na wieki”. (7 Razy)

Koronka wstawiennictwa, błagając o miłosierdzie i przebaczenie Ojca Niebieskiego
(Na 3 Dni Ciemności)

Zaczyna się od „Wierzę” i „Ojcze nasz”.
Potem mówi się: „Ojcze Przedwieczny, dla miłości, jaką masz dla Twego Syna Jezusa Chrystusa, złagódź Twą
Sprawiedliwość i Twą surowość, i miej litość i miłosierdzie nad tym grzesznym światem”.
Potem mówi się 10 razy „Chwała Ojcu”.
Na końcu każdej dziesiątki mówi się „O Mój Jezu...”, A następnie: „Jezu, Józefie i Maryjo, ocalcie nas i
uwolnijcie nas od wszelkiego zła”; i tak aż do końca wszystkich 5 dziesiątek.

Koronka do Męki Naszego Pana Jezusa Chrystusa
(Dla przerwania duchowych więzów umysłu, ciała i ducha)

Pierwsza Tajemnica: Mówi się: „Ojcze Niebieski, dla Krwi Twego Syna wylanej w Ogrodzie Oliwnym”;
odpowiada się: „Uwolnij nas i rozwiąż nasze ciało, umysł i ducha z wszelkich więzów i od wszelkiego
skażenia” (10 razy). „Chwała Ojcu”, „Ojcze nasz”
Druga Tajemnica: mówi się: „Ojcze Niebieski, dla Krwi Twego Syna wylanej podczas Biczowania”;
odpowiada się: „Uwolnij nas i rozwiąż nasze ciało, umysł i ducha z wszelkich więzów i od wszelkiego
skażenia” (10 razy). „Chwała Ojcu”, „Ojcze nasz”
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Trzecia Tajemnica: mówi się: „Ojcze Niebieski, dla Krwi Twego Syna wylanej podczas ukoronowania
cierniem”; odpowiada się: „Uwolnij nas i rozwiąż nasze ciało, umysł i ducha z wszelkich więzów i od
wszelkiego skażenia” (10 razy). „Chwała Ojcu”, „Ojcze nasz”
Czwarta Tajemnica: mówi się: „Ojcze Niebieski, dla Krwi Twego Syna wylanej podczas drogi na Kalwarię”;
odpowiada się: „Uwolnij nas i rozwiąż nasze ciało, umysł i ducha z wszelkich więzów i od wszelkiego
skażenia” (10 razy). „Chwała Ojcu”, „Ojcze nasz”
Piąta Tajemnica: mówi się: „Ojcze Niebieski, dla Krwi Twego Syna wylanej podczas Ukrzyżowania, i dla
wody, która wytrysnęła z Jego Boku”; „Ojcze Niebieski, dla Krwi Twego Syna wylanej podczas drogi na
Kalwarię”; odpowiada się: „Uwolnij nas i rozwiąż nasze ciało, umysł i ducha z wszelkich więzów i od
wszelkiego skażenia” (10 razy). „Chwała Ojcu”, „Ojcze nasz”.

Koronka o uwolnienie z więzów
Znak Krzyża. Akt skruchy.
Mówi się: „Panie Jezu, dla Twej Korony Cierniowej i dla wylania Twej Najdroższej Krwi”; odpowiada się:
„Uwolnij nas i rozwiąż węzły, które nas krępują” (10 razy).
Na koniec każdej dziesiątki odmawia się „Chwała Ojcu” i „Ojcze nasz”.
Modli się tak dalej aż ukończy się 5 dziesiątek.
31.
Koronka uzdrowienia, uwolnienia i ochrony
Akt skruchy i „Ojcze nasz”.
Mówi się: „O, przelana Najdroższa Krwi Naszego Pana Jezusa Chrystusa”;
Odpowiada się: „Miej nad nami moc, by uzdrawiać, uwalniać i chronić” (10 razy).
Na końcu każdej dziesiątki odmawia się „Ojcze nasz” i zaczyna się na nowo: „O, przelana...”, Aż ukończy się 5
dziesiątek.

Puklerz Krwi Odkupiciela
(Potężna modlitwa o ochronę)

O, puklerzu Krwi Odkupiciela! Chroń mnie na wszystkich mych drogach i we wszystkich walkach
duchowych; okryj moje myśli, władze i zmysły ochronnym puklerzem; oblecz na nowo moje ciało Twoją
mocą. Niech płonące strzały Złego nie imają się mnie, ani mego ciała, ani mojej duszy. Niech ani trucizna, ani
zaklęcia, ani okultyzm nie czynią mi szkody; niech żaden duch, w ciele lub nie, mnie nie niepokoi; niech
Szatan i jego legiony zła pierzchają ode mnie, widząc ochronny Puklerz Twojej Krwi. Uwolnij mnie od
wszelkiego zła i niebezpieczeństwa, o chwalebna Krwi Odkupiciela, abym mógł wypełnić misję, która została
mi powierzona, i dać chwałę Bogu. Poświęcam dobrowolnie siebie i moją rodzinę mocy Twej Odkupieńczej
Krwi. O, mój dobry Jezu, wyzwól mnie, moją rodzinę i tych, których kocham od wszelkiego zła i
niebezpieczeństwa. Amen.

Modlitwa uwielbienia i dziękczynienia
Jakże piękny jesteś, o Boże Wszechmogący, Stwórco Nieba i Ziemi. Jakże pięknie jest Cię uwielbiać, Ojcze
Umiłowany, za światło księżyca i gwiazd, a o poranku za jaśniejące promienie słońca, ogrzewającego owoce
ziemi; jakże pięknie jest wznosić dłonie ku Niebu, składając Ci dzięki i uwielbiając Cię, Panie, za Twoją
wielkość.
Znów robi się późno, Panie, powrócą księżyc i gwiazdy, by swoim światłem przyozdabiać sklepienie
niebieskie. Błogosławiony i uwielbiony bądź, Panie, za Twą wielkość!

Modlitwa o cud
Panie Jezu, przychodzę do Ciebie i staję przed Tobą taki, jaki jestem. Przykro mi z powodu moich grzechów,
odwracam się od nich ze skruchą.
Przebacz mi, proszę; w Twoje Imię przebaczam wszystkim, którzy mnie skrzywdzili. Wyrzekam się Szatana,
złych duchów i wszelkich ich dzieł. Oddaję się całkowicie Tobie, Panie Jezu, teraz i na zawsze. Zapraszam
Cię, abyś wszedł do mojego życia, przyjmuję Cię, jako mojego Pana, Boga i Zbawiciela.
Uzdrów mnie, przemień mnie, ulecz moje ciało, duszę i ducha.
Przyjdź, Panie, okryj mnie Twą Przenajdroższą Krwią i wypełnij mnie Twoim Świętym Duchem. Kocham Cię,
Panie Jezu, dziękuję Ci, Jezu, będę szedł za Tobą przez wszystkie dni mego życia. Amen.
Maryjo, Matko moja, Królowo Pokoju, i wszyscy Aniołowie i święci, dopomóżcie mi, proszę. Amen.
Wezwania do Maryi, podyktowane Luz de Maria de Bonilla
Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta!
Królowo i Matko Czasów Ostatecznych, ze szponów zła wyrwij mnie! Amen.
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Antidotum przeciw zarazom, wirusom, pandemiom
Jeśli odmówicie z wiarą Koronkę do Mej Przenajdroższej Krwi i Ran razem z Litanią do mej krwi, jako
Nowennę i poprosicie Mnie, aby Moja Krew zniszczyła szkodliwy skutek szczepionki w waszym ciele
to uwolnię was przez Moje Miłosierdzie od jej negatywnych efektów i opieczętuję was Moją Krwią.
Umiłowane dzieci potęga Mojej Chwalebnej Krwi i Ran jest najlepszym antidotum przeciw jakiemukolwiek wirusowi,
zarazie czy pandemii Odmawiajcie modlitwę do Mojej Krwi rano i wieczorem rozciągając ją na wasze dzieci i
bliskich. Zapewniam was, że jeśli będziecie ją odmawiać z wiarą to żaden wirus, zaraza ani pandemia nie będzie
mogła zrobić wam krzywdy Pokój Mój zostawiam wam pokój Mój daję wam Żałujcie za grzechy i nawróćcie się
albowiem bliskie jest Królestwo Boże Wasz Mistrz Jezus Eucharystyczny Oblubieniec, który nie jest kochany Dajcie
poznać dzieci moje całej ludzkości te Orędzia Zbawienia

Koronka do Najdroższej Krwi Pana Jezusa

†Znak krzyża: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 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.

†1x 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 pokuszeni, ale nas zbaw ode Złego. Amen.

†1x 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.

†1x Na dużych paciorkach: O Jezu, okryj Twoją Przenajświętszą Krwią cały świat! Obmyj wszystek brud grzechowy i odnów
świat przez Ducha Świętego.

†10x Na małych paciorkach: O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twej Najdroższej Krwi.
† Na zakończenie: O Najdroższa Krwi Pana naszego, Jezusa Chrystusa, bądź naszym ratunkiem w naszych grzechach i nędzy, a
także obroną w niebezpieczeństwach duszy i ciała. Niech święte krople Twojej Krwi przyniosą nam zbawienie i żywot wieczny. Amen.

†Znak krzyża: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen
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Nowenna do Krwi Chrystusa
Modlitwa ochrony przed złem do Krwi Chrystusa - (Każdego dnia nowenny)

Niech Przenajświętsza Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, przelana na krzyżu, a ofiarowana podczas każdej Mszy
świętej na ołtarzach całego świata, uwolni mnie i moich bliskich od grzechów, ochroni przed atakami duchów
ciemności, uzdrowi nasze dusze i ciała od wszelkich niemocy. Niech ochroni nasze domy i miejsca, gdzie przebywamy.
Niech ochroni wszystkich członków mojej rodziny i tych, których noszę w swoim sercu. Niech zstąpi Duch Święty,
niech zwycięstwo należy do Chrystusa. Panie Jezu, ochroń dzieci swoje, które odkupiłeś swoją drogocenną krwią.
Amen.
Dzień pierwszy
Módlmy się do Krwi Chrystusa, a doświadczymy jej cudów.
Błogosławimy, wysławiamy i oddajemy cześć Jezusowi, który odkupił nas za cenę swojej Krwi. Tak bardzo nas ukochał,
że przelał ją do ostatniej kropli – za każdego z nas. Nie żałował życia, nie uciekł przed męką, nie wystraszył się
cierpienia, ale podjął je dla nas, abyśmy mieli życie.
Ta Krew i dziś obmywa nas z grzechów w spowiedzi świętej i poi w Eucharystii. Ta Krew jest mocniejsza od naszych
grzechów i od śmierci, zwyciężonej na krzyżu. Jest, zatem mocniejsza także od lęku, słabości i niepewności, które nas
dotykają; może oczyszczać, uzdrawiać, uwalniać i uświęcać przeszłość, rozświetlać teraźniejszość i chronić przyszłość.
Sprawia, że jesteśmy drogocenni w oczach Boga, bo Ojciec patrzy na nas przez Krew swojego Syna. Tej godności, tej
wartości nic i nikt nie jest w stanie zmienić ani odebrać.
Błogosławiona Krew, która daje nam zbawienie. Błogosławiony Pan, który ją za nas przelał. Dziękujmy Bogu i
uwielbiajmy Go - bo godna uwielbienia jest Miłość przelana na krzyżu. Módlmy się, a doświadczymy jej cudów, bo
mocniejsza jest od tego, co nas trapi, przygniata, udręcza, od tego, z czym sobie nie radzimy, co nas przerasta. Módlmy
się, a ona nas przemieni i poprowadzi do pełni, którą dla nas przewidział Pan.
Modlitwa ochrony przed złem…
Dzień drugi
Panie Jezu, zanurzam w Twojej Przenajdroższej Krwi cały dzisiejszy dzień, który jest darem Twojej nieskończonej
miłości.
Dokąd biegną moje myśli, kiedy budzę się ze snu? Jeszcze nie wiem, co przyniesie mi dzień, ale już mogę dziękować za
to, że go dostałam. Inni nie mieli tej szansy, nie obudzili się. Dla mnie może to być ostatni dzień mojego życia, ale został
mi podarowany i dlatego za niego dziękuję. Może życie stało się dla mnie ciężarem i wolałbym się nie obudzić, albo
czeka mnie tyle trudnych spraw, że cieszyłbym się, gdyby już był wieczór. Ale ten dzień dopiero się zaczyna i Pan
przygotował go specjalnie dla mnie. Dlatego dziękuję, podpisując swoisty czek in blanco, wiedząc, że Gwarantem jest
Pan Bóg, który mnie kocha. Nie jestem tego pewien? Tym bardziej dziękuję, bo może właśnie dziś doświadczę Bożej
miłości, Bożej opieki. Nie wiem, co będzie, ale wiem jedno – dziś może wydarzyć się wiele dobrego, bo zaczynam dzień
od spotkania z Jezusem w tej krótkiej modlitwie.
Modlitwa ochrony przed złem…
Dzień trzeci
Panie Jezu, zanurzam w Twojej Krwi siebie, wszystkie osoby, które dziś spotkam… Zanurzam moich bliskich i osoby
powierzające się mojej modlitwie.
Mniej więcej wiem, jak będzie przebiegać ten dzień – dom, praca, nauka… Spotkam dziś różne osoby, o niektórych coś
wiem, o niektórych się dowiem, niektóre spotkam na ulicy i niewiele będę mógł(ła) powiedzieć, wielu nawet nie
zauważę zajęty(a) myślami czy różnymi załatwianiem różnych spraw. Spotkam się z kolegami z pracy, ze szkoły, ze
współpracownikami, z przyjaciółmi, personelem w przychodni, sklepie… Każdy z nich ma swoją historię życia, swoje
radości i troski. Zanurzając ich we Krwi Chrystusa, polecam ich Bożej opiece, Bożemu miłosierdziu, ochronie. Przez
radio, telewizję, internet, prasę, od innych dowiem się o wielu wydarzeniach na świecie. O tych dobrych mało się mówi,
bardziej o tym, co trudne, złe, bolesne..Dlatego zanurzając te wszystkie osoby we Krwi Zbawiciela, mogę pomóc
Jezusowi działać w ich życiu. Niech On to robi jak sam chce, bo wie najlepiej. A może właśnie ta moja krótka ufna
modlitwa pomoże kogoś uratować. Do sióstr czy księży częściej ktoś zwróci się z prośbą o modlitwę niż do świeckich.
Gdybym chciał(ła) każdego dnia o każdej osobie pamiętać bardzo indywidualnie, za chwilę musiałbym(łabym)
powiedzieć – więcej nie dam rady.
A tak zanurzam od razu we Krwi Zbawiciela daną osobę, tam jest bezpieczna, a potem ogarniam modlitwą wszystkich
razem. Jeśli twój kolega czy koleżanka w pracy, czy ktokolwiek, poprosi o modlitwę, Krew Chrystusa będzie
najskuteczniejszą obroną i pomocą. Proszę też o ochronę dla mnie samego(samej), aby mnie zło nie zwiodło, abym nie
zaczęła myśleć i działać zbyt po ludzku, abym nie przysporzył(a) nikomu bólu i umiała trudne sytuacje przemieniać w
miłość.
Modlitwa ochrony przed złem…
Dzień czwarty
Panie Jezu, zanurzam w Twojej Krwi, wszystkie sytuacje, które dziś zaistnieją, wszystkie sprawy, które będę załatwiać,
rozmowy, które będę prowadzić, prace, które będę wykonywać i mój odpoczynek.
Czeka mnie dziś wiele pracy albo jej brak i nie- pewność, co dalej. Nie da się przewidzieć wszystkiego, co się wydarzy,
ale ja już to oddałem w ręce Boga. On wie o wszystkim i będzie w tym wszystkim obecny, będzie prowadził. Nie jeden
raz zaskoczy mnie swoimi rozwiązaniami, których bym się nigdy nie spodziewał ani nie umiał wymyślić. Gdziekolwiek
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pójdę, cokolwiek będę robić – On tam już będzie, nie muszę się bać. Mogę iść spokojny na trudną rozmowę – Jezus
będzie ze mną, mogę zająć się nieprzyjemnymi zadaniami, bo Jezus je przemieni. Może obiektywnie będą nieprzyjemne
dalej, ale razem z Nim dam radę pokonać trudności i przeszkody, a On przemieni je w błogosławieństwo i pomoc
bliźnim. W moim odpoczynku będzie także Jezus obecny. Tak często dziś nie ma czasu na odpoczynek, a jest on przecież
potrzebny dla naszego normalnego funkcjonowania. I jeszcze jedno – jeśli zaprosiłem Jezusa do tego wszystkiego, co
dziś będę robić, nie pozwolę sobie na niepotrzebne i niewłaściwe zachowania, żarty, słowa, a wieczorem nie będę się
musiał wstydzić ani żałować tego, co zepsułem czy zaprzepaściłem.
Modlitwa ochrony przed złem…
Dzień piąty
Panie Jezu, proszę, aby Twoja Krew przenikała osoby, które spotykam i które powierzyły się mojej modlitwie, oraz sprawy, które nas
dotyczą, i przynosiła im według Twojej woli uwolnienie, oczyszczenie, uzdrowienie i uświęcenie. Niech dziś zajaśnieje chwała Twojej
Krwi i objawi się jej moc.
Nawet jeśli zdarzy mi się coś niewłaściwego, jeśli wszystko pójdzie nie po mojej myśli, coś się zawali czy skończy – Jezus o tym wie,
On to wszystko już przyjął i przemienił, jak wino w Krew podczas Mszy świętej. On wie, co komu potrzeba i nawet największe
przekleństwo może przemienić w błogosławieństwo, bo we wszystkim współdziała dla dobra tych, którzy Mu ufają. Tak mówi Pismo
św., zatem tak musi być, bo Jezus nikogo nie zwodzi i nie okłamuje, bo On jest wierny i kocha bez granic i warunków. Zanurzając
wszystkich i wszystko w Jego Krwi, mogę być spokojny – On wyprowadzi dobro. Owszem, nie mogę się zwalniać z działania – co
mogę zrobić, powinienem zrobić, ufny, że Pan to uzupełni, oczyści i pobłogosławi. W ten sposób zajaśnieje chwała Jego Krwi i objawi
się jej moc – bo niemożliwe stanie się możliwe, bo stracone okaże się zyskiem, bo śmierć zostanie przemieniona w życie. Może ktoś
odnajdzie drogę do Boga, ktoś pojedna się z bliskimi, ktoś wyjdzie z nałogu i zacznie nowe życie…
Modlitwa ochrony przed złem…
Dzień szósty
Panie Jezu, przyjmuję wszystko, co mi dziś ześlesz, ku chwale Twojej Krwi, ku pożytkowi Kościoła świętego i jako zadośćuczynienie
za moje grzechy.
To jest modlitwa dla odważnych. Jednak – przecież mam świadomość, że jestem słaby, że mam wiele do odpokutowania w moim
życiu. Mam świadomość, że Kościół składa się z ludzi tak samo słabych i grzesznych jak ja, że jest atakowany, a jego pasterze
potrzebują światła w prowadzeniu wiernych do Boga, w kierowaniu całym Kościołem, aby nie pobłądził, aby nie dał się zwieść
fałszywym naukom. Każdego dnia spotykają nas różne sytuacje, cierpienie jest obecne w życiu każdego z nas. Dlaczego miałbym je
marnować? Lepiej ofiarować za Kościół, za świat, razem z Krwią Chrystusa ofiarować Bogu swoją krew, płynącą w wydarzeniach
dnia. Ku chwale Krwi Chrystusa – ku chwale Chrystusa, jedynego Pana i Zbawiciela. Ku pożytkowi Kościoła – by był święty i był
przystanią dla wędrowców tej ziemi. Za moje grzechy, bym więcej nie obrażał nimi Boga i jak najszybciej po śmierci mógł radować się
przebywaniem w niebie.
Modlitwa ochrony przed złem…
Dzień siódmy
Panie Jezu, przyjmuję wszystko, co mi dziś ześlesz, jako zadośćuczynienie za moje grzechy, składając to wszystko Bogu Ojcu przez
wstawiennictwo Maryi.
Każdego dnia spotykają mnie także piękne i dobre rzeczy, choć może nie zawsze i nie od razu potrafię je zauważyć i się nimi cieszyć.
Ale jest tak wiele momentów, w których z serca wypływa modlitewne westchnienie: Dzięki Ci, Panie! Także one są obmyte Krwią
Chrystusa, także one są Jego darem dla mnie. Także te chwile, sprawy… te małe i duże „powody do wdzięczności” pragnę przyjmować
od Jezusa ku Jego chwale. Wdzięczność otwiera serce i poszerzając je, przygotowuje na przyjęcie następnych darów i łask, jakimi Pan
chce mnie umocnić na drodze, podtrzymać, przypomnieć o swojej nieustannej opiece nade mną. Wychwalam Boga w Jego darach i
oddaję Mu cześć, a Jego chwała wypełnia moje serce i rozwija je do pełni miłości.
A dlaczego przez ręce Maryi? Ponieważ Ona to, co złożę w Jej ręce, oczyści, upiększy i podaruje Jezusowi. On niczego nie odmówi
swojej Matce i z Jej ręki nawet coś najmniejszego przyjmie jako dar Jej wielkiej miłości. A przez Nią będzie mi łatwiej – to dobra
droga.
Modlitwa ochrony przed złem…
Dzień ósmy
Panie Jezu, oddaję siebie do pełnej dyspozycji Maryi, zawierzając Jej moją przeszłość, przyszłość i teraźniejszość, bez warunków i bez
zastrzeżeń.
Nikt, kto zaufał Maryi, nie został zawiedziony. Jeśli należę do Niej, Ona może się mną posługiwać i uczyni mnie swoim pomocnikiem
w dziele Jej Syna. Ona była przy mnie od początku mojego życia i będzie do jego końca, Ona przeprowadzi mnie przez bramę śmierci,
a najpierw przygotuje na spotkanie z Jezusem. Mam być jak Maryja – Służebnica Pańska – chcę być jak Ona – zawsze otwarta na
słowo Boże, zawsze gotowa do służby, bezpieczna pod płaszczem Jej opieki. Mam być żywym kielichem dla Krwi Jezusa – jak Maryja
– zbierać w swym sercu krew doświadczeń i łączyć z Jego Krwią, przyjmować Jego Krew w cierpieniu bliźnich dla ratowania wielu.
Być jak żywa monstrancja, by Jezus obecny w moim życiu był widoczny dla innych, by On przeze mnie mógł prowadzić ich do Ojca
niebieskiego.
Modlitwa ochrony przed złem…
Dzień dziewiąty
Dziękczynienie za przelanie przenajdroższej Krwi.
Panie, uzdrowiłeś dziesięciu trędowatych, ale tylko jeden wrócił, aby Ci podziękować. „Gdzież jest dziewięciu pozostałych?” –
zapytałeś, bolejąc nad niewdzięcznością uzdrowionych. My także często zapominamy o wdzięczności. Przyjmujemy czasami nawet
odkupienie przez Twoją Najdroższą Krew, tak jakbyś był nam je winien. Przepraszamy za to i prosimy, przyjmij tę modlitwę jako
wyraz wdzięczności i dobrej woli.
Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, którą przelałeś przy obrzezaniu, poddając się Prawu Mojżeszowemu. Twoje posłuszeństwo było pokutą
za nasz brak gotowości do przyjęcia woli Ojca.
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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.
Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, którą przelałeś na Górze Oliwnej. Nie chciałeś pomocy dwunastu legionów aniołów, lecz sięgnąłeś po
kielich cierpienia. Twój kielich goryczy stał się dla nas kielichem zbawienia.
Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, którą przelałeś przy biczowaniu. Nie chciałeś żadnych względów, miałeś za to wzgląd na nas. Przez
bicz, który ranił Ciebie, my zostaliśmy odkupieni.
Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, którą przelałeś przy koronowaniu cierniem. Byłeś prawdziwym Królem, ale wybrałeś koronę
cierniową, abyśmy mogli królować z Tobą.
Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, którą przelałeś na drodze krzyżowej. Na niej wybawiłeś nas od błędnej drogi naszych grzechów.
Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, którą przelałeś na krzyżu. Nie wiedziałeś, co to grzech, a stałeś się „grzechem”, abyśmy otrzymali życie
wieczne.
Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, którą przelałeś przy otwarciu Twego boku. Ubogi do nas przyszedłeś, i krwawiąc, nas opuściłeś, ale my
staliśmy się bogaci dzięki Twej miłości. Amen.
Modlitwa ochrony przed złem…

Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz dusze w Eucharystii, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, pociecho płaczących, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, otucho umierających, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza, wybaw nas.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
K. Odkupiłeś nas, Panie, Krwią swoją.
W. I uczyniłeś nas królestwem Boga naszego.
Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty Jednorodzonego Syna swego ustanowiłeś Odkupicielem świata i Krwią
Jego dałeś się przebłagać, † daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od
zła doczesnego na ziemi, * abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Modlę się i życzę, aby każdy z nas pozwolił się obmyć Jezusowi Chrystusowi, abyśmy znaleźli się w gronie tych osób, o których Pismo
św. mówi: Ci przyodziani w białe szaty, kim są i skąd przybyli? To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i w
krwi Baranka je wybielili. Dlatego są przed tronem Boga (…) Nie będą już łaknąć ani nie będą już pragnąć i nie porazi ich słońce
ani żaden upał, bo paść ich będzie Baranek, który jest pośrodku tronu, i poprowadzi ich do źródeł wód życia i każdą łzę otrze Bóg z
ich oczu (zob. Ap 7,13-17)
Na miejscu objawień Bóg zwraca im uwagę na coś bardziej niezwykłego: wskazuje na źródło mocy zdolnej pokonać szatana.
Jest nim nabożeństwo do Najdroższej Krwi Chrystusa. Słyszymy o nim w modlitwach Anioła z Fatimy, znajdujemy je w
„Dzienniczku” św. Faustyny, a także znamy z dzieł średniowiecznych mistyków. Kiedy ludzie odprawiają to nabożeństwo, ich serca
dotyka szczególna łaska. Zaś podczas zaleconej w jego ramach modlitwy w Godzinie Getsemani (23.00-3.00) doświadczają czegoś
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/

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.
niepowtarzalnego. Czują, jakby aniołowie zstępowali z nieba. To właśnie na zakończenie 4 godzin nocnego czuwania Jezus
objawia się Barnabasowi. Świadkowie opowiadają o małym światełku, które o 3 nad ranem wyłania się z Najświętszego
Sakramentu wystawionego w kaplicy i… po chwili wizjoner zaczyna rozmawiać z Jezusem.
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