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.

Nabożeństwo sierpniowe – ku czci Boga Ojca
Kapliczka Matki Bożej Niepokalanej na Równej Górce
Nowenna do Boga Ojca, przyniesie wiele Łask, wielu duszom. Niech wszyscy wiedzą, że Moc tej
Nowenny jest znaczna. Każdy, kto będzie szerzył cześć do Mojego i waszego Ojca Niebieskiego, będzie
bardzo jasno błyszczał w Niebie, a inne Łaski będą spływały już tu na ziemi. Boża Sprawiedliwość straci swą
siłę, wobec miłości waszej, przejawianej w czci samego Boga Ojca.
Obietnice
*Wzywajcie mnie imieniem Ojca, z ufnością i miłością, a wszystko otrzymacie od tego Ojca, doznając
równocześnie miłości i miłosierdzia.
*Wszyscy ci, którzy wezwą mnie imieniem Ojca – choćby tylko jeden raz – nie zginą, ale pewni będą życia
wiecznego razem z wybranym
*Nowenna do Boga Ojca, przyniesie wiele Łask, wielu duszom. Niech wszyscy wiedzą, że Moc tej Nowenny
jest znaczna. Każdy, kto będzie szerzył cześć do Mojego i waszego Ojca Niebieskiego, będzie bardzo jasno
błyszczał w Niebie, a inne Łaski będą spływały już tu na ziemi. Boża Sprawiedliwość straci swą siłę, wobec
miłości waszej, przejawianej w czci samego Boga Ojca.

Modlitwa
Boże, Ojcze Wszechmogący! Szczerym sercem dziękujemy Ci, za wszelkie dobra naturalne
i nadprzyrodzone, wyproszone przed tym świętym Wizerunkiem. Ojcze nasz, który jesteś tak
szczodry i łaskawy, obdarz nas, niegodnych zwać się Twymi dziećmi, tym dobrem, które jest
pragnieniem naszego serca.
Prosimy Cię, ale Twoja niech stanie się wola, bo Ty najlepiej wiesz, co dla nas jest dobre.
Tobie chwała na wieki. Amen.

Apeluję o Święto Ku Czci Boga Ojca całej ludzkości.

Litania do Boga Ojca
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Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchał nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Boże, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, przyjm uwielbienie nasze.
Boże, Ojcze nasz, wieczny i nieskończony, przyjm uwielbienie nasze
Boże, Ojcze nasz, którego chwała przewyższa nasze pojęcie, przyjm uwielbienie nasze
Boże, Ojcze nasz, doskonały i niezmienny, przyjm uwielbienie nasze
Boże, Ojcze nasz, któryś jest początkiem i celem wszystkich stworzeń, przyjm uwielbienie nasze
Boże, Ojcze nasz, który od wieków rodzisz umiłowanego Syna Swego – Słowo Swoje, przyjm uwielbienie nasze
Boże, Ojcze nasz, któryś tak umiłował ludzi, żeś Syna Swego wydał na śmierć dla zbawienia naszego, przyjm uwielbienie nasze
Boże, Ojcze nasz, którego najłaskawsza Opatrzność, czuwa i zachowuje, przyjm uwielbienie nasze
Boże, Ojcze nasz, którego niepojętą świętość wysławiają aniołowie i święci w niebie, przyjm uwielbienie nasze
Boże, Ojcze nasz, przez Ducha Świętego rządzący Kościołem Chrystusowym na ziemi, przyjm uwielbienie nasze
Boże, Ojcze nasz, któryś nas stworzył na obraz i podobieństwo Swoje, przyjm uwielbienie nasze
Boże, Ojcze nasz, godny najwyższej czci i najgłębszej miłości, przyjm uwielbienie nasze
Boże, Ojcze nasz, przez miłość Twoją ku Jezusowi Chrystusowi Synowi Twojemu – Ciebie błagamy, zmiłuj się nad nami.
Boże, Ojcze nasz, przez Wcielenie Syna Twojego Jezusa Chrystusa – Ciebie błagamy, zmiłuj się nad nami
Boże, Ojcze nasz, przez Mękę i Śmierć Syna Twojego Jezusa Chrystusa – Ciebie błagamy, zmiłuj się nad nami
Boże, Ojcze nasz, przez Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie Syna Twojego Jezusa Chrystusa – Ciebie błagamy, zmiłuj …
Boże, Ojcze nasz, przez niezliczone niekrwawe ofiary, jakie składa Ci za nas Twój Syn Jezus Chrystus – Ciebie błagamy, zmiłuj …
Boże, Ojcze, usłysz nas,
Boże, Ojcze, wysłuchaj nas,
Od pychy umysłu, zachowaj nas, Boże, Ojcze.
Od niewdzięczności i oziębłości względem Twojego Ojcowskiego serca, zachowaj nas, Boże, Ojcze.
Od niewierności wobec Twojego Syna Jezusa Chrystusa, zachowaj nas, Boże, Ojcze.
Od lekceważenia natchnień Ducha Twojego Świętego, zachowaj nas, Boże, Ojcze.
Od zwątpienia w najmiłosierniejszą miłość Twoją, zachowaj nas, Boże, Ojcze.
Od oschłości serca i zamknięcia się w sobie, zachowaj nas, Boże, Ojcze.
Pod płaszczem Swej najłaskawszej Opatrzności, zachowaj nas, Boże, Ojcze.
Umysł otwarty na prawdę Twoją, racz nam dać, Boże, Ojcze.
Wolę zjednoczoną z Twoją wolą, racz nam dać, Boże, Ojcze.
Zjednoczenie z Tobą coraz doskonalsze, racz nam dać, Boże, Ojcze.
Wytrwanie do końca przy Tobie, racz nam dać, Boże, Ojcze.
Gorliwość o zbawienie innych dusz, racz nam dać, Boże, Ojcze.
Pokorę prawdziwej mądrości, racz nam dać, Boże, Ojcze.
Umiłowanie czystości, racz nam dać, Boże, Ojcze.
Prawdziwą radość serca zjednoczonego z Tobą, racz nam dać, Boże, Ojcze.
Najdoskonalsze podobieństwo do Twego Syna Jedynego Jezusa Chrystusa, racz nam dać, Boże, Ojcze.
Boże, Ojcze, usłysz nas,
Boże, Ojcze, wysłuchaj nas,
Boże, Ojcze, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Wszechmogący i Miłosierny Ojcze nasz i Stwórco, który rozciągasz Swą władzę nad żywymi i umarłymi i
pragniesz naszego zbawienia, stajemy przed Tobą z sercem skruszonym i upokorzonym. Przebacz nam nasze grzechy i
słabości i przygarnij nas w Twoje Ojcowskie ramiona. Prosimy Cię o odwagę, łaski i środki do wypełnienia Twojej Woli
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na drodze zbawienia przez Miłość Twego Syna, naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa i Twojej Niepokalanej Córki
Błogosławionej Dziewicy Maryi, Współodkupicielki i Pośredniczki Wszystkich Łask. Amen.
Akt Miłości, który Bóg Sobie życzy
(mów mi ciągle, że Mnie kochasz) Ojciec niebieski powiedział:

, „Kto Mi te akty ofiaruje, kto w dodatku czyni wszystko, by Mi je rozpowszechniać, będzie w szczególny sposób
dzieckiem, a Ja mu będę kochającym Ojcem. Jakże tęsknie za tym, żeby i o Mnie możliwie często i serdecznie myślano.
Duch święty jest mało czczony, ale Mnie się czci jeszcze mniej. Nabożeństwo do Mnie wynagradzam w całkiem wybitny
sposób. Ofiarujcie Mi często akty miłości, które tak radują Moje Serce.”
Akty Miłości ku Czci Boga Ojca
(można je odmawia na różańcu, dziesiątkami na małych paciorkach)
Ojcze, kocham Cię serdecznie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię niewymownie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię czule, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię ponad miarę, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię delikatnie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię bez końca, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię jak Twoje dziecko, ratuj..
Ojcze, chciałbym Cię kochać jak Cię kochają wszyscy Aniołowie i święci, ratuj..
Ojcze, kocham Cię żarliwie, ratuj dusze!
Ojcze, chciałbym Cię kochać jak kochał Cię na ziemi św. Józef i jak Cie teraz
Ojcze, kocham Cię płomiennie, ratuj dusze!
kocha w Niebie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię niewypowiedzialnie, ratuj..
Ojcze, chciałbym Cię kochać jak kochała Cię na ziemi Maryja i jak Cię kocha
Ojcze, kocham Cię bezgranicznie, ratuj dusze!
teraz w Niebie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię nade wszystko, ratuj dusze! Ojcze, chciałbym Cię kochać jak Cię kocha Twój Syn i Duch święty, ratuj
Ojcze, kocham Cię bez miary, ratuj dusze!
dusze!
Módlmy się: Ojcze, przez Niepokalane Serce Maryi, dla ratowania tych wszystkich dusz, które są w niebezpieczeństwie wiecznego
potępienia, ofiaruję Ci ostatnie krople Krwi, które Twój Boski Syn ostatkiem sił Swej Miłości wylał i pragnie Ci Je ofiarować tak
często, jak Twoja wszechmoc zliczyć może. Niech nas błogosławi Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
Ze Swoim Ukochanym dziecięciem, niech nas błogosławi Dziewica Maryja. Amen.
Koronka czci i uwielbienia Boga Ojca Przedwiecznego
Którą Bóg Ojciec Sobie Życzy, żeby Dzieci Jego z miłością i czcią odmawiali – prosząc w sprawach Ojczyzny, Kościoła i własnych. Jeśli ta intencja
będzie zgodna z Moją Ojcowską Wolą to szybko przyjdę Memu dziecku z pomocą, a jeżeli nie, to udzielę innej potrzebnej łaski.
(odmawia się na różańcu)

†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.

†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.

†3x Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen
†1x Na dużych paciorkach: Ojcze Przedwieczny, uwielbiam Cię, czcze Cię i kocham Cię ponad wszystkie skarby świata.
†10x Na małych paciorkach: Ojcze, Tyś moją Miłością, Tyś moją Chlubą, Tyś moim Szczęściem bez granic.
†3x Na zakończenie: Ojcze Przedwieczny, uwielbiam Cię, czcze Cię i kocham Cię ponad wszystkie skarby świata.
†3x Na zakończenie: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki
wieków. Amen

†Znak krzyża: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen
Modlitwa zawierzenia
Boże Ojcze, staję przed Tobą i chcę zawierzyć Ci całe moje życie. Wszystko, czym jestem i co posiadam składam u Twoich stóp. Daj mi
wiarę w to, że prowadzisz mnie Ojcze i jesteś ze mną w każdej sytuacji mojego życia.
Błogosław mi Ojcze, chroń mnie, osłaniaj. Wtulam się w Twoje Ojcowskie ramiona pełne miłości i łaski. Ojcze, pragnę Cię kochać i
służyć Ci wiernie całym sercem, umysłem i wolą, ożywiony prowadzony przez Ducha Świętego w Synu Twoim Jezusie Chrystusie.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Chcę, pragnę Święta ku czci Mojej Świętej Osoby w Pierwszą Niedzielę Sierpnia
„Dziś 7. dzień miesiąca i dziś jest dzień Mojego Święta. Dziś udzielam światu specjalnych Łask, szczególnie tym, co o to proszą Mnie,
jako Ojca całej ludzkości. Mało, kto o Mnie pamięta i czci Mnie, a przecież i Ja zasługuję na cześć. Ja Jestem twój Bóg i Pan i proszę,
aby kto tylko będzie mógł i chciał niech uczci Mnie w każdy 7. dzień każdego miesiąca, a w sierpniu dodatkowo w 1. niedzielę
sierpnia.
Ja, Bóg Ojciec Przedwieczny, mówię do dzieci Swoich Polaków, którzy widzicie Mój Obraz poplamiony, które świadczą, że Moje Ojcowskie Serce
jest ZAGNIEWANE - Jeżeli będziecie odmawiać tę Koronkę z miłością, czcią i uwielbieniem WYNAGRADZAJĄC Mojemu Ojcowskiemu Sercu za
GRZECHY waszej Ojczyzny, która jest ZNIEWOLONA przez zło ciemności – szczególnie PYCHĘ. Jeżeli znajdę tylu wiernych, którzy zdołają
PRZEBŁAGAĆ Moje Ojcowskie Serce z GNIEWU, to wasza Ojczyzna przejdzie przez te CIĘŻKIE DNI nie doznając najmniejszej KARY, na którą
obecnie ZASŁUGUJE. Amen.
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,,Wszyscy ci, którzy wezwą mnie imieniem Ojca –
choćby tylko jeden raz – nie zginą, ale pewni będą
życia wiecznego razem z wybranym''.
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