AKT OFIAROWANIA SIĘ JEZUSOWI CHRYSTUSOWI PRZEZ RĘCE MARYI
wg. św. Ludwika Grignion de Montfort Ja, N..., grzesznik niewierny,
odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam
się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie
Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż
swój po wszystkie dni życia. Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram
Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią.
Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra
wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno
przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne
prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku, co do mnie należy,
według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i w wieczności.

MODLITWA ŚW. GERTRUDY Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci, Najdroższą
Krew Boskiego Syna Twego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa w połączeniu ze
wszystkimi Mszami św. dzisiaj na całym świecie odprawianymi, za dusze w
Czyśćcu cierpiące, za umierających, za grzeszników na świecie, za
grzeszników w Kościele powszechnym, za grzeszników w mojej rodzinie, a
także w moim domu. Amen. (Jednorazowe odmówienie tej modlitwy wybawia
z Czyśćca 1000 dusz)
„Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Przenajświętszą Krew Jezusa na
przebłaganie za moje grzechy i błagając za dusze w Czyśćcu. Ja
kocham Cię. Pomóż mi teraz!"
Matka Boża do Gianny Sullivan – 20 marca 2010 - "Nigdy nie zapominaj tych
słów – rano, wieczorem, kiedy Nas potrzebujesz, gdy jesteś w
niebezpieczeństwie, w każdej chwili radości, w każdej chwili, kiedy potrzeba
rozeznania. Zawsze powtarzaj te same słowa, i otrzymasz odpowiedź. Miej je
przed oczyma, żebyś je mogła zobaczyć, musisz je znać.

EGZORCYZM PORANNY W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego: Ojca, Syna
i Ducha Świętego. Uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały,
nie słyszały, nie niszczyły, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i
planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam: Idźcie precz, i nie
wracajcie tu więcej! Amen. Mocą Bożą, Mocą Twoją Najwyższy Panie uczyń
nas niewidzialnymi dla naszych wrogów. Amen.

„Kocham Cię, Jezu, błogosławię Cię, dziękuję Ci, i proszę Cię.”

Matka Boża do Gianny – 12 czerwca 2010 - “Mówcie często tą modlitwę.
W niej Bóg da wam wszystkie dobre rzeczy, bo jako grzesznicy powinniście
błagać o każdą okazję bycia dobrymi"

POTĘŻNA NIEBIOS KRÓLOWO i Pani Aniołów, Ty, która otrzymałaś od Boga
posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana, prosimy Cię pokornie
rozkaż hufcom anielskim, aby ścigały szatanów, tłumiły ich zuchwałość a
zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła. Święci Aniołowie i Archaniołowie,
brońcie nas i strzeżcie nas. Amen. (modlitwa-egzorcyzm)

„Czuły Ojcze, nie wylewaj Twojego gniewu na to pokolenie, aby nie zginęło
zupełnie. Nie wylewaj na Twoje stado rozpaczy i cierpienia, albowiem wtedy
wody wyschną i natura zwiędnie. Wszystko upadnie wobec Twojego gniewu
nie pozostawiając po sobie żadnego śladu. Żar Twojego Tchnienia podpali
ziemię, zamieniając ją w ugór! Ponad horyzontem ukaże się gwiazda.
Noc zniszczeje i popiół spadać będzie jak śnieg zimą, pokrywając Twój lud
niczym zjawy. Miej Miłosierdzie dla nas, Boże, i nie osądzaj nas surowo.
Wspomnij na serca, które radują się w Tobie, a Ty – w nich! Wspomnij na
Twoich wiernych i nie dopuść, by Twoja Ręka spadła na nas z mocą, W Twoim
Miłosierdziu podźwignij nas raczej i umieść Twoje nakazy w każdym sercu.”
Amen. Modlitwa udzielona Vassuli Ryden 28 listopada 2009

MODLITWA DO ŚW. MICHAŁA Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w
walce a przeciw niegodziwościom i zasadzkom złego ducha bądź naszą
obroną. Niechaj go Bóg pogromi, pokornie o to prosimy, a Ty wodzu
zastępów anielskich, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich
po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła Amen
MODLITWA LUB BŁOGOSŁAWIEŃSTWO PRZECIWKO BURZOM - Św. Antoni
Jezus Chrystus Król Chwały przyszedł w Pokoju.+ Bóg stał się człowiekiem+ i
Słowo stało się ciałem.+ Chrystus narodził się z Dziewicy.+ Chrystus
cierpiał.+ Chrystus został ukrzyżowany.+ Chrystus umarł.+ Chrystus powstał
z martwych.+ Chrystus wstąpił do Nieba.+ Chrystus zwycięża.+ Chrystus
króluje.+ Chrystus rządzi.+ Niechaj Chrystus ochroni nas przed wszelkimi
burzami i błyskawicami.+ Chrystus przeszedł przez ich środek w Pokoju,+ i
Słowo stało się Ciałem.+ Chrystus jest z nami razem z Maryją.+ Uciekajcie
wy, wrogie duchy, ponieważ Lew z pokolenia Judy, z rodu Dawida zwyciężył. +
Święty Boże!+ Święty mocny!+ Święty i Nieśmiertelny!+ Zmiłuj się nad nami
Amen! [Czynimy znak krzyża przy każdym krzyżyku]

Kiedy modlicie się do Mnie, każdego dnia odmawiajcie tę modlitwę:
„O Mój drogi Jezu, obejmij mnie Swoimi ramionami i pozwól mojej głowie
spocząć na Twoich barkach, tak abyś mógł unieść mnie do Twojego
chwalebnego Królestwa, gdy przyjdzie na to odpowiedni moment. Pozwól
Twojej cennej Krwi przepływać przez moje serce, abyśmy mogli być
zjednoczeni jako jedność.” Modlitwa przekazana Marii 24 lipca 2011

Aby móc zobaczyć, że te posłania są boskiego pochodzenia. Otwórz swoje
serce, aby otrzymać Moje słowo. Poczuj Mnie w swojej duszy, prosząc Mnie
następująco: „Jezu, jeśli to jesteś naprawdę Ty, proszę wypełnij moją

MODLITWY ANIOŁA Z FATIMY „Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Cię,
ufam Tobie, kocham Cię. Przepraszam za tych, którzy w Ciebie nie wierzą,
którzy Cię nie uwielbiają, którzy Tobie nie ufają i którzy Cię nie kochają Cię!”

duszę znakiem Twojej miłości, abym mógł rozpoznać Ciebie, jako Tego, kim
jesteś. Nie pozwól mi się oszukiwać przez kłamstwo. Zamiast tego, ukaż mi
Twoje miłosierdzie, otwierając mi oczy na prawdę i drogę do Twojego
nowego Raju na ziemi . " Modlitwa przekazana Marii 15 sierpnia 2011

„Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty, uwielbiam Was w
najgłębszej pokorze, ofiarowując najdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo
Pana naszego Jezusa Chrystusa, obecne na wszystkich ołtarzach świata, jako
wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, jakimi jest On
obrażany. I przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i
Niepokalanego Serca Maryi proszę Ciebie o łaskę nawrócenia biednych
grzeszników.”

Kiedy się zatrzymacie i powiecie do Mnie, "Jezu, przekazuję Ci wszystkie

Moje obawy w tej sprawie, będąc pewnym, że problem jest teraz Twoim i że
rozwiążesz go zgodnie z Twoją Najświętszą Wolą." tylko wtedy wasz umysł
może być spokojny. To, jest to, co Ja nazywam zaufaniem, dzieci.”

Modlitwa przekazana Marii 17 sierpnia 2011
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“Ze względu na uchylenie kanonu 1399 i 2318 dawnego Kodeksu Prawa Kanonicznego przez Papieża Pawła VI w roku 1966
(AAS 58/16) nie ma już zakazu publikowania nowych objawień, wizji, proroctw, cudów itp. Nie obowiązuje już odtąd zakaz
ich rozpowszechniania bez imprimatur Kościoła.”

Listopad C - 2011
Objawienie w Wiedniu, posłanie dla Marii Bożego Miłosierdzia z Europy,
Akt Poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi
Tłumaczenie z j. angielskiego posłań na Internecie, na stronie: http://www.thewarningsecondcoming.com/ Posłania te w
j. polskim są zamieszczane na: http://www.internetgebetskreis.com/pl/ Tłumacz M. Tuszyńska korzysta również ze stron i
poleca: LAST CALL FROM HEAVEN oraz End Times Daily Posłania: Listopad C – 2011, stron 5, 16/11/2011

Poniżej zamieszczam wzór 1-stronicowej ulotki, którą można dać znajomym, lub powiesić przed kościołem.
Dla wydrukowania, przesyłam jako załącznik: Wiedeń i jako Vienna dla tych, którym przydałby się po angielsku.

17/11 (czwartek) Matka Boża pobłogosławi widzów Internetu: MaryTV
godz. 16:00
Objawienie Najświętszej Matki dla wizjonera z Medjugorje, Ivana Dragićević’a będzie w dniu
17 listopada, w czwartek, na żywo transmitowane z katedry Św. Stefana w Wiedniu w Austrii.
Ivan powiedział, że Najświętsza Maryja Panna błogosławi wszystkich widzów przy
komputerze, którzy będą się wspólnie modlili, tak jak gdyby byli fizycznie obecni. Przedmioty
religijne umieszczone obok komputera będą również pobłogosławione.
Transmisja będzie nadawana na żywo w języku angielskim i hiszpańskim przez MaryTV oraz w języku niemieckim
przez Kathnet. Transmisja rozpocznie się o 16:00 czasu lokalnego. Różaniec będzie odmawiany około 17 czasu
lokalnego, przed objawieniem dla Ivana o około 17:40.
Iwan powiedział, że „nad tymi, którzy są połączeni poprzez Internet, Matka Boża modli się tak samo, jak nad tymi,
którzy klęczą tuż obok niego podczas Objawienia. I przedmioty religijne jakie mają z sobą i które chcieliby aby
Matka Boża pobłogosławiła, są pobłogosławione tak samo jak religijne przedmioty umieszczone tuż przed Nią
podczas Objawienia "

Mszy św. po Objawieniu dla Ivana będzie przewodniczył kardynał Christopher Schönborn.
W ubiegłym roku, w katedrze w Wiedniu, w dniu 23 września 2010, prawie 400.000 ludzi na całym świecie było
świadkami Objawienia za pośrednictwem MaryTV dla wizjonerów Ivan’a Dragićević’a i Mariji Pavlović-Lunetti..
Kardynał Schönborn powitał ich następująco: "Droga Marijo, drogi Ivanie, dziękuję - przede wszystkim - że
przybyliście! Dziękuję, że przybyliście ponownie! Dziękuję za waszą służbę przez na tak wiele lat, za waszą pracę,
za waszą służbę, będąc posłańcami Matki Bożej. Wprowadzacie nas - dzieci tego świata, dzieci ludzkości – w Jej
miłość i Jej obecność i niech Pan Bóg odda wam stokrotnie za to, co niestrudzenie robicie. "
Całkowity Program:
Lokalna tabela czasu godzin programu - dla każdego miejsca na świecie (proszę kliknąć; Mary will bless viewers online)

16:00 czasu Wiednia: Świadectwa tym Magnus MacFarlane-Barrow (założyciel organizacji charytatywnej) (10:00 EST)
17:00 czasu Wiednia: Różaniec (11:00 EST)
17:40 czasu Wiednia: objawienie Najświętszej Maryi Panny dla Ivana (11:40 EST)
18:00 czasu Wiednia: świadectwo Ivana (12:00 EST)
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19:00 czasu Wiednia: Msza św. pod przewodnictwem kardynała Christoph’era Schönborn’a (13:00 EST)
20:00 czasu Wiednia: Adoracja Najświętszego Sakramentu (14:00 EST)
21:00 czasu Wiednia: zakończenie Adoracji (15:00 EST)

Kardynał Christopher Schönborn wita wizjonerów w ubiegłym roku w Wiedniu.

Bóg Ojciec prosi Swoje dzieci, aby zjednoczyły się w modlitwie
Posłanie Boga Ojca dla Marii Bożego Miłosierdzia, wtorek, 15 listopada 2011, godz. 11:00
Przychodzę dziś Moja córko, aby zgromadzić razem Moje drogie dzieci i wszystkich tych, którzy we Mnie wierzą,
żeby modlili się jako wspólnota, dla zbawienia wszystkich dusz na ziemi.
To jest Moim pragnieniem, abyście udowodnili swoją nieskończoną miłość dla Trójcy Przenajświętszej i okazali
pokorę miłości jeden wobec drugiego, aby grzech mógł być odpuszczony dla całej ludzkości.
Ja jestem Bogiem Sprawiedliwości, ale najpierw i przede wszystkim jestem Bogiem Miłości i Miłosierdzia.
Moja ojcowska Boża miłość do was jest odzwierciedlona w Mojej miłosiernej dobroci. Taką jest Moja intencja
uratowania wszystkich dusz, w tym końcu czasów na ziemi, jak o tym wiecie. Nie obawiajcie się, dzieci. Moją
intencją nie jest, aby was straszyć, ale żeby otoczyć was całą Moją ogarniającą miłością dla każdego Mojego
dziecka.
Wzywam wszystkie Moje dzieci, szczególnie te dusze pełne miłości dla Mnie, Ich Stwórcy, aby połączyły się ze
swoimi braćmi i siostrami i powstały przeciwko złu na świecie.
Szatan i każdy demon z piekła, włóczą się teraz po ziemi, będąc wyzwaniem przeciwko Mnie, w tym końcu
czasów, dzieci. Rozbiegły się one po całym świecie, prześladując dusze i doprowadzając je na skraj szaleństwa.
Zły wpływ jest odczuwany przez prawie każdego z was w tym czasie. A to dlatego, że istnienie Moje, tak jak i
Mojego umiłowanego Syna, jest negowane, eliminowane i odrzucane na bok, teraz więc ciemności
przykrywają wasz świat. Z powodu nieuznawania prawdy o tym, że zostałyście stworzone na tej ziemi, wy, Moje
ukochane dzieci, stałyście się nieświadomie celem dla szatana.
Zwróćcie uwagę na ilość zmian w waszym życiu odkąd ta inwazja opanowała wasz świat. Morderstwo, nienawiść,
niechęć do głoszenia Mojej Chwały albo też uznania Mojej egzystencji, wojna, prześladowanie, chciwość,
kontrola i moralne zepsucie. Wszystkie te niegodziwości zostały stworzone w waszym świecie przez szatana i
rozprzestrzeniane przez grzeszników, tak otwartych na jego fałszywe, puste obietnice.
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On, szatan, najpierw kusi tych żądnych władzy grzeszników oraz tych słabych w wierze. Po tym, jak ich uwiedzie,
zostają następnie opętani. Oni z kolei, zarażają i wywołują ogromny ból, znęcając się na swoich braciach i siostrach.
Wy, Moi ukochani wierni, jesteście teraz wzywani przeze Mnie, aby powstać i bronić Mojego Świętego słowa,
tak aby ludzkość mogła być zbawiona. Uczynicie to w dwojaki sposób. Raz, poprzez nieustanną modlitwę, i dwa,
poprzez rozprzestrzenianie Mojego Najświętszego Słowa. Modlitwa nie tylko pomoże w ocaleniu ludzkości od
piekła i całkowitemu opuszczeniu przeze Mnie, ale będzie również złagodzeniem Mojej Ręki [wymierzającej] karę.
Ta Ręka kary- i nie miejcie, co do tego żadnych wątpliwości- spadnie na tych złych grzeszników, którzy pozwolili
aby duch ciemności kontrolował ich zachowanie wobec tych niewinnych uzależnionych od nich, nad którymi
sprawują kontrolę.
Ja, Bóg Ojciec, wzywam z Nieba Moje dzieci, usłyszcie Moją usilną prośbę, gdy przynaglam was abyście
natychmiast powstali. Zjednoczcie się w modlitwie, odmawiając co następuje:
"Boże Najwyższy, w Imię Twojego umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa, Którego poświęciłeś, aby zbawić od
ognia piekielnego nas, Twoje biedne dzieci, usłysz naszą modlitwę. Pragniemy zaoferować nasze pokorne
ofiary oraz zaakceptować utrapienia i udręki, jako sposób dla uzyskania zbawienia wszystkich dusz podczas
Ostrzeżenia.
Błagamy Cię, abyś przebaczył grzesznikom, którym będzie trudno zawrócić i zaakceptować Twoją miłosierną
dobroć, dokonując niezbędnych wyrzeczeń, jakie będziesz uważał za potrzebne dla odkupienia ich w Twoich
Świętych Oczach. "
Jeśli będziecie się modlili do Mnie, waszego Niebieskiego Ojca, Boga Najwyższego, Stwórcę Wszechświata i
ludzkości, Ja wysłucham waszej modlitwy i udzielę uwolnienia dla tych wszystkich dusz, za które się modlicie.
Dziękuję Moje umiłowane dzieci, za rozpoznanie tego Mojego Bożego wezwania z Niebios.
Dziękuję za waszą pokorę serca rozpoznającego Mój głos, gdy było to powiedziane.
Pamiętajcie, że Ja jestem oceanem miłosierdzia i kocham was wszystkich z Ojcowską czułością. Ja usiłuję tylko
ocalić każdego pojedynczego z was, z uścisku diabła, tak abyśmy mogli zjednoczyć się jako jedna Święta Rodzina.
Bóg Ojciec Przedwieczny
Moje słowo nie jest odrzucane ze strachu, ale z powodu grzechu pychy
Posłanie Pana Jezusa dla Marii Bożego Miłosierdzia, poniedziałek, 14 listopada 2011, godz. 20:15
Moja wielce umiłowana córko, dlaczego tak się dzieje, że ludzie komplikują Moje nauki? Tak wiele z Moich dzieci
nie rozumie i nie docenia Mojego Wielkiego Miłosierdzia. Niezależnie od nieskończonej ilości razy, kiedy obiecuję
Moim dzieciom przebaczenie ich grzechów, oni stale się boją, że Ja nie mogę wybaczyć wszystkich grzechów, nie
ważne jak ciężki jest grzech.
Zło na świecie jest spowodowane przez nienawiść, jaką szatan ma wobec ludzkości. Ci biedni, zwiedzeni
grzesznicy, którzy niewolniczo podążają drogą oszustwa, są Moimi ukochanymi dziećmi. Ja kocham każdego z nich
i Ja będę ich kochał pomimo ciemności ich duszy. Moja miłość jest bezustanna i nigdy nie umrze, jeśli chodzi o
wszystkie dusze. Ja jestem gotowy, aby całkowicie przebaczyć i przyjąć wszystkich. Ja jestem przygotowany
zrobić wszystko, aby doprowadzić wszystkich grzeszników z powrotem do Mojej owczarni bez względu na to, jak
Mnie obrażają.
Szatan zostanie powstrzymany od kradzieży takich dusz. Ale będzie to tylko wtedy, gdy zostanie odrzucona
przez grzeszników tarcza pychy, ponieważ będą mogli zwrócić się do Mnie i ponownie stać się częścią Mojej
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cenionej rodziny. Nie zrozumcie Mnie źle. Ja mogę tylko sprowadzić dusze bliżej do Mnie. Ja nie mogę zmusić ich,
żeby Mnie kochali. Ja nie mogę zmusić ich, żeby chcieli wejść do Mojego Królestwa Raju. Będą musieli najpierw
zaakceptować Moją ręka pojednania, poprzez swoją własną wolę.
Ja jestem, tak jak ci powiedziałem Moja córko, wiele, wiele razy, w pierwszej kolejności Bogiem Miłosierdzia.
Moja Sprawiedliwość zostanie zmaterializowana tylko wtedy, gdy zostaną wyczerpane wszystkie podjęte środki,
aby zbawić każdą pojedynczą duszę na ziemi.
Moja córko, ta praca nigdy nie będzie dla ciebie łatwa. Ponieważ dałem ci to święte zadanie na taką skalę, będzie
ono wymagało ogromnej siły z twojej strony. Jesteś stworzona, aby być silna. Byłaś przygotowywana do tej pracy
odkąd wyszłaś z łona swojej matki. Wszystkie Twoje reakcje na Moje Najświętsze instrukcje były zgodne z Moim
Bożym planem dla ludzkości. To dlatego, że jesteś w jedności ze Mną (zapomniałaś o tym?), to będziesz cierpiała
takie samo odrzucenie, jakie Ja musiałem znosić podczas Mojego czasu na ziemi. To samo odrzucenie przez
tych, którzy chlubią się swoją intelektualną wiedzą Mojej nauki, aby odrzucić te Moje posłania, których jesteś
świadkiem w dzisiejszym świecie. Te dusze nafaszerowane pychą i swoją samozwańczą znajomością Pisma
Świętego tego nie rozumieją.
Moje nauczania są bardzo proste. Dodaj we wszystkich pięknych językach i w prozie, jaką tylko chcesz, prawda
pozostaje taką, jaką zawsze była. Miłujcie jeden drugiego, tak jak Ja miłuję was. To będzie tylko wtedy, gdy
okażecie szacunek jeden dla drugiego i będziecie kochali jeden drugiego, wtedy naprawdę będziecie mogli głosić
Moje Słowo.
Tak wiele istnieje zamieszania, Moja córko. Tyle terroru i strachu zaszczepionego w Moich dzieciach na temat ich
przyszłości. Jeśliby tylko dusze mogły się uspokoić i modlić się o miłosierdzie, to wtedy ich modlitwy zostałyby
wysłuchane. Katastrofy będą i mogą być złagodzone. Zachowujcie żywą nadzieję w swoich duszach, dzieci. Nigdy
nie ugrzęźnijcie w osądzaniu jeden drugiego i napewno nie róbcie tego w Imię Moje.
Ten, kto odważy się osądzać innych poprzez wykpiwanie, w imię chrześcijaństwa, będzie musiał stawić Mi czoła.
Ten, kto grzeszy przeciw Moim prorokom, będzie musiał odpowiedzieć wobec Mnie. Moje słowo nie jest odrzucane
z miłości. Moje słowo nie jest odrzucane ze strachu. Nie, ono jest odrzucane ze względu na grzech pychy.
Wasz Zbawiciel
Jezus Chrystus
Od tłumacza: Bardzo przepraszam, zapomniałam załączyć w poprzednim zestawie Posłań. W Posłaniu dla Marii ze
środy, 9 listopada, Pan Jezus prosił, żebyśmy się poświęcili Niepokalanemu Sercu Matki Bożej. Znalazłam taki Akt
napisany przez Sługę Bożego Prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego.

Akt osobistego poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi
Prymas kard. Stefan Wyszyński
Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i
cierpienia, wszystko, czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w macierzyńską niewolę
miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi
Świętemu, którego jesteś Matką. Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że
własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna, i zawsze zwyciężasz.
Spraw więc, Wspomożycielko Wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym
królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.
Prymas kard. Stefan Wyszyński
Skopiowane z: http://www.rozaniec.eu/index.php?m=RosarySites&a=ShowRosarySiteArticle&rsa_id=129&rs_id=11
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