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.

Nowenna do Chrystusa Króla

†Znak krzyża: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 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.
(Ich intencją jest uproszenie cnót wiary, nadziei i miłości)

†Chwała Ojcu: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Modlitwa do Jezusa, Króla Wszystkich Narodów

O Panie, Boże nasz, Tyś Największym Królem i Władcą wszystkich nardów. Z wielką ufnością, że nasza modlitwa
zostanie wysłuchana, prosimy Cię Panie, nasz niebiański Królu o miłosierdzie, pokój, sprawiedliwość i wszelkie dobra.
Ochraniaj Panie, nasz Królu, nasze rodziny i naszą Ojczyznę. Prosimy uchroń nas przed naszymi wrogami i przed Twoją
sprawiedliwą karą. Przebacz nam Panie, Najwyższy Królu nasze grzechy przeciw Tobie. Jezu, Ty jesteś Królem
miłosierdzia. Zasłużyliśmy na Twoją sprawiedliwą karę. Zmiłuj się nad nami Panie, i przebacz nam nasze winy. Ufamy
Twemu wielkiemu miłosierdziu. Królu nasz, zasługujący na oddanie najgłębszej czci, składamy pokłon przed Tobą i
prosimy:, Aby Twoje Królestwo zostało uznane na całej kuli ziemskiej! Amen.

†Znak krzyża: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Obietnice
1. Każdy, kto odmówi nieprzerwanie przez 9 dni nowennę ku czci Chrystusa Króla, wyprosi łaskę uwolnienia 10 dusz z
czyśćca i łaskę nawrócenia dla 10 ludzi na świecie.
2. Kto będzie podczas tej nowenny do Chrystusa Króla przystępował do Komunii świętej będąc w łasce uświęcającej,
otrzyma każdego dnia dodatkowego jednego anioła z chórów niebieskich, którzy będą towarzyszyli tej osobie do końca
życia.
3. Te zdobyte przez modlącego się anioły, można przekazać innej osobie, za którą ofiarowana jest ta modlitwa nowenny
do Chrystusa Króla.
4.Kapłani, którzy wesprą to nabożeństwo do Chrystusa Króla, otrzymają łaskę nawracania wielkiej liczby dusz.
Nowennę do Chrystusa Króla można w ciągu roku odmawiać wiele razy.
(Nihil Obsat; czcigodny Edward Santana. J.C.D.
Kanonik, S. EXZ. Enrique Hemandez Rivera, D.D., Biskup z Caguas, Puerto Rico 15 sierpnia 1993 roku)
Objawienia amerykańskie; Jezus Chrystus, Król Wszystkich Narodów; koniec XX wieku
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