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 specjalne – ku czci Trójcy Świętej
Kapliczka Matki Bożej Niepokalanej na Równej Górce
Uroczystość Trójcy Przenajświętszej jest jednym z
najważniejszych świąt chrześcijańskich, w Kościele katolickim
przypada na niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego. Jego
początki datuje się na przełom IV i V wieku. Ówcześni
przywódcy Kościoła postanowili poświęcić więcej uwagi na
głoszenie prawdy o Trójcy Świętej i w ten sposób walczyć z
herezjami oraz błędną nauką arian, którzy podważali
istnienie bóstwa Jezusa i Ducha Świętego. Powstały specjalne
modlitwy, jak choćby prefacja autorstwa papieża Leona
Wielkiego. Rzym nie widział jednak potrzeby, by uchwalić
osobne święto. Oficjalne Uroczystość Trójcy Przenajświętszej
w całym Kościele wprowadził dopiero w 1334 roku papież Jan
XXII. Kolorem obowiązującym w liturgii jest biały. W Polsce
w dniu upamiętniającym Trójcę Świętą kończy się także czas
spowiedzi i komunii świętej wielkanocnej.

Matka Boża
Jedynie ten, kto jest Bożym Niewolnikiem Miłości nie musi się martwić, bo Trójca Święta i Ja za takiego Bożego Niewolnika
podejmujemy decyzję. Kto może i zdoła, niech podejmie osobisty wysiłek modlitewny, postny, ekspiacyjny, aby pomóc Trójcy
Świętej i Mnie w zbawieniu dusz, którym grozi wieczna pokuta, wieczny pobyt w jeziorze ognia i siarki, w piekle. Kto z was nie odtrąci
Ręki Trójcy Świętej i Maryi, ten zyska krocie Bożych Łask, które Bóg chce wam ofiarować. Pozwólcie Mi w pełni działać w was, ale i
poprzez was do woli, otwórzcie swoje serca na Boże w was, ale i poprzez was działanie.
Polacy, wiele się módlcie, składajcie swoje ofiary do Bożego Skarbca. Potrzeba wiele wysiłku, aby obudzić z
demonicznego letargu serca kapłanów i biskupów. Oni nie bardzo sobie zdają sprawę z działania demonów, bo są
pod znacznym wpływem demonicznego znieczulenia i hipnozy. Oni sami trwają w wielkiej pysze i zadufaniu.

Obietnica
Wystarczy, że Niewolnik raz jeden wypowie swój Akt oddania w tę Niewolę, My Trójca Święta to zapamiętujemy.
Człowiek, Niewolnik Trójcy Świętej przez Niepokalaną jest bardzo cenny w Oczach Bożych. Nagroda i wszystko, co jest
przeznaczone dla jego duszy, otrzyma w pełni dopiero w wieczności. Obiecuję każdej osobie, każdej duszy, która
odda się takim aktem, że nigdy nie będzie na wieki potępiona w piekle. O ile będzie czynić wszystko, co w
swojej mocy, by skrupulatnie realizować Wolę Bożą, obiecuję, że w Niebie osiągnie bardzo wysoki stopień chwały wraz z
największymi świętymi. Nikt z bliższej i dalszej rodziny niewolnika nigdy nie będzie potępiony, ze względu
na niewolnika. Osoby, które polecą się niewolnikowi, by się za nie modlił, są od tej pory, od tej chwili podłączone do
oceanu Łaski Bożej. Obietnica Boża chroni przed wiecznym potępieniem, nie chroni przed czyśćcem.
Nikt niech się niczego nie obawia, bo zostanie Bożym Niewolnikiem, to wielki zaszczyt i honor.
Nie obawiajcie się nadmiaru cierpień, bo daję wam tylko te, które są konieczne, wręcz niezbędne

Litania do Trójcy Przenajświętszej

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.
Święta Trójco, jedyny Boże, przez którego i w którym jest wszystko, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, którego niebo i ziemia ogarnąć nie mogą, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, który jako Ojciec Opatrznością swoją wszystkim rządzisz, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, litościwy, cierpliwy i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, Królu nad królami, Panie nad wszystkimi panującymi, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, który nie chcesz zguby grzesznego człowieka, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, który pokutujących do łaski swojej przyjmujesz, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, którego imieniem jest zawsze miłosierdzie, zmiłuj się nad nami.
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie.
Od wszelkiego złego, wybaw nas, Panie.
Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas, Panie.
Od nagłej i niespodziewanej śmierci, wybaw nas, Panie.
Przez wszechmoc Twoją, Boga Ojca i Stworzyciela naszego, wybaw nas, Panie.
Przez wcielenie, mękę i śmierć Syna, Zbawiciela naszego, wybaw nas, Panie.
Przez oświecenie Twoje Ducha Świętego, Pocieszyciela naszego, wybaw nas, Panie.
Przez przyczynę Najświętszej Panny Maryi i wszystkich Świętych Twoich, wybaw nas, Panie.
Prosimy niegodne stworzenia twoje, wysłuchaj nas, Panie.
Abyśmy Ciebie, Boga naszego, ze wszystkiego serca, ze wszystkiej duszy i ze wszystkich sił naszych kochali i miłowali,
wysłuchaj nas, Panie
Abyśmy przykazania i nauki Twoje wiernie zachowywali, wysłuchaj nas, Panie.
Abyś zgodę i pokój między władzą a ludem pomnażać raczył, wysłuchaj nas, Panie.
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Abyś kraj nasz i to miejsce od wszelkich plag surowej sprawiedliwości Twojej zachować raczył, wysłuchaj nas, Panie.
Abyś nam grzechy nasze odpuścić i do chwały królestwa Twojego przyjąć raczył, wysłuchaj nas, Panie.
Święty Boże, Święty mocny, Święty, a nieśmiertelny, odpuść nam Panie.
Święty Boże, Święty mocny, Święty a nieśmiertelny, wysłuchaj nas, Panie.
Święty Boże, Święty mocny, Święty, a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami.
Prośby
Ciebie wzywamy, Ciebie błagamy, o błogosławiona Trójco. Ratuj stworzenie, daj opatrzenie, o błogosławiona Trójco.
Wlej ducha swego do serca mego, Wspomóż w potrzebie proszących Ciebie, Odpuść nam złości, dla Twej litości,
Znieś głód, mór, wojny, spraw czas spokojny, Daj dar miłości i pobożności, Szczęść państwu temu, jako swojemu,
Strzeż w nim żyjących, broń konających, Daj nam żyć w niebie, prosimy Ciebie.
K. Błogosławiony jesteś, Panie, na firmamencie niebieskim.
W. Chwalebny i wywyższony na wieki.
K. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.
W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
Wszechmogący, wieczny Boże, który szczodrobliwej dobroci Twojej nad zasługi i prośby proszących więcej dajesz,
wylej, prosimy Cię, na nas miłosierdzie Twoje i odpuść nam wszystko, co sumienie obciąża, i przydaj, czego prośba
wymówić nie może. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Akt Unii świętej i oddania się Trójcy Świętej w niewolę miłości.
O Trój Jedyny Boże, oto oddaję się tobie w niewolę miłości poprzez Niepokalaną. Zgadzam się na wszelkie cierpienie,
jakie na mnie ześlesz, oraz wszelkie przeżycia. Niech nic nie znaczę od tej chwili, a ty Sam posługuj się mną od tej pory.
Oto będąc w pełni świadomości, ze skutkiem wiekuistym wyrażam moją zgodę na zawarcie świętej unii z Bogiem Ojcem,
Bogiem Synem, i Bogiem Duchem świętym, oraz oddanie się całkowite i nieodwracalne w wieczną Niewolę Trójcy
Przenajświętszej poprzez Niepokalaną. Ty sam Wydawaj dla mnie odpowiednie dyspozycje. Powierzam się cały Twoim
świętym osobom Bożym na całą wieczność. Prowadź mnie, kieruj mną, według twojej woli tak, jaka będzie potrzeba i
wymogi. Chcę być doskonałym narzędziem w Twoim świętym ręku. Oddaję Ci Trójco Święta poprzez niepokalana
wszystkie moje modlitwy całego mojego życia, wszystkie cierpienia, wynagrodzenia, ekspiacje, całą moją dusze i cale
moje ciało na wieczność. Zechciej przyjąć o wieczny Boże moją osoba w darze do wiecznej dyspozycji. Oto Niewolnik
twój o Panie, czeka na polecenia i rozkazy, niech się stanie we wszystkim Boża wola nade wszystko. Amen.
Koronka do Trójcy Świętej

†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: Składam swoje życie w ofierze Tobie, Boże w Trójcy Jedynemu, Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu.
W uwielbieniu serce oddaję Twojej miłości objawionej w Eucharystii, która mnie przemienia i prowadzi do wiecznej szczęśliwości z
Tobą. Amen..

†10x Na małych paciorkach: Niech będzie uwielbiona Trójca Przenajświętsza Ojciec i Syn i Duch Święty w Najświętszym
Sakramencie Ołtarza teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

†3x Na zakończenie: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu, do poprawy dążącemu.
†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 do Trójcy Świętej
Boże w Trójcy Jedyny, Ojcze, Synu i Duchu Święty, odwieczna tajemnico doskonałej jedności w ofiarnej miłości Jezusa Chrystusa,
wysłuchaj naszych próśb i przybądź nam z pomocą: kształtuj i rozwijaj swoją łaską ludzkie więzi, rozpal w nas pragnienie do
pełnienia dobrych uczynków, abyśmy Twoim miłosierdziem umocnieni, i zjednoczeni w Twojej miłości przyczyniali się do
rozszerzania Królestwa Bożego na ziemi. Amen.
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