Krucjata Modlitwy
http://www.thewarningsecondcoming.com/ w j. pol. http://www.internetgebetskreis.com/pl/
Z posłania Pana Jezusa dla Marii Bożego Miłosierdzia w dn. 17 listopada 2011: „Moja ukochana córko, poproś
Moje dzieci, aby odmawiały te modlitwy od teraz aż do Ostrzeżenia. Moi uczniowie są proszeni o odmawianie
tych modlitw, które Ja będę ci dawał każdego dnia, dla zbawienia dusz.”
(1) Mój dar dla Jezusa, dla zbawienia dusz
Mój najdroższy Jezu, który kochasz nas tak bardzo, pozwól mi w mój skromny sposób, pomóc zbawić Twoje
cenne dusze. Miej miłosierdzie dla wszystkich grzeszników, bez względu na to, jak bardzo ciężko Cię obrażają.
Pozwól mi, przez modlitwę i cierpienie, pomóc tym duszom, które mogą nie przetrwać Ostrzeżenia, aby mogły
starać się o miejsce obok Ciebie w Twoim Królestwie.
Wysłuchaj mojej modlitwy, O słodki Jezu, abym mógł pomóc Ci [odnieść] zwycięstwo nad tymi duszami, za
którymi tęsknisz.
O Najświętsze Serce Jezusa, ja ślubuję Moją wierność wobec Twojej Najświętszej Woli przez wszystkie czasy!
(2) Modlitwa za globalnych dyktatorów
Mój Ojcze Przedwieczny, w Imię Twojego umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa, proszę, ażebyś ochraniał Swoje
dzieci przed prześladowaniami ukartowanymi przez globalne siły przeciwko niewinnym narodom.
Modlę się o wybaczenie grzechów tych dusz, które są przyczyną tej nędzy i cierpienia, tak, aby mogły one
zwrócić się do Ciebie z sercem pokornym i skruszonym.
Proszę, daj Swoim torturowanym dzieciom siłę, aby przetrzymały te cierpienia, na przebłaganie za grzechy
świata, przez Chrystusa Pana Naszego Amen.
(3) Uwolnij świat od strachu
Och Mój Panie, Jezu Chryste, błagam Cię, abyś uwolnił świat od strachu, który odrywa dusze od Twojego
kochającego Serca.
Ja modlę się, żeby dusze, które będą przeżywały autentyczny strach podczas Ostrzeżenia, powstrzymały się,
i pozwoliły Twojemu Miłosierdziu zalać swoje dusze, tak więc oswobodzone, będą mogły kochać Cię w taki
sposób, w jak powinny.
(4) Zjednocz wszystkie rodziny
Panie Jezu, zjednocz wszystkie rodziny podczas Ostrzeżenia, tak, aby mogły otrzymać odwieczne zbawienie.
Ja modlę się, aby wszystkie rodziny pozostały w zjednoczeniu z Tobą, Jezu, tak, aby mogły odziedziczyć Twój
Nowy Raj na Ziemi.
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(5) Chwała Bogu Najwyższemu
Och Ojcze Przedwieczny, przynosimy Ci nasze modlitwy w radosnym dziękczynieniu za Twój drogocenny dar
Miłosierdzia wobec całej ludzkości.
Radujemy się i przedkładamy Ci, najwspanialszy Królu, nasze uwielbienie i adoracje za Twoje kochające i czułe
Miłosierdzie.
Ty, Bóg Najwyższy, jesteś naszym Królem, i za ten dar, który teraz nam przynosisz, my upadamy do Twych stóp
w pokornym poddaństwie.
Prosimy, Boże, zmiłuj się nad wszystkimi Swoimi dziećmi!
(6) Modlitwa o powstrzymanie Anty-Chrysta
Och Jezu, ja modlę się, aby Bóg w Swoim Miłosierdziu uniemożliwił Anty-Chrystowi i jego niegodziwej armii
spowodowanie terroru i wywołanie nędzy i cierpienia Twoich dzieci.
My modlimy się, aby został on powstrzymany, i żeby można było uniknąć Ręki Kary dzięki nawróceniu, które
zostanie osiągnięte podczas Ostrzeżenia.
(7) Modlitwa za tych, którzy odrzucają Miłosierdzie
Jezu, ja chcę Cię przekonać, żebyś przebaczył tym grzesznikom, których dusza jest tak ciemna, że odrzucą
światło Twojego Miłosierdzia.
Przebacz im Jezu, błagam Cię, dla odkupienia ich z grzechów, z których tak bardzo trudno będzie im się samym
wydobyć.
Zalej ich serca promieniami Twojego Miłosierdzia i daj im szansę powrotu do Twojej owczarni!
(8) Spowiedź
„Ja, Jezus, Wasz Król i Zbawiciel, podaję teraz Moją modlitwę dla odbycia spowiedzi. Ta modlitwa powinna być odmówiona
podczas Ostrzeżenia oraz po Ostrzeżeniu, aby błagać o łaskę przebaczenia grzechów.” Wasz Zbawiciel, Jezus Chrystus 22/11/11

Najdroższy Jezu, proszę o przebaczenie wszystkich moich grzechów oraz bólu i krzywd, jakie wyrządziłem
innym.
Ja pokornie modlę się o łaski, abym mógł uniknąć ponownego obrażenia Ciebie, i ofiarować Ci pokuty zgodnie z
Twoją Najświętszą Wolą.
Ja błagam o przebaczenie wszelkich przyszłych wykroczeń, które mógłbym popełnić i które spowodują Twój ból
i cierpienie.
Zabierz mnie ze Sobą do Nowej Ery Pokoju, abym mógł na wieczność stać się częścią Twojej rodziny.
Ja kocham Cię Jezu!
Ja potrzebuję Ciebie!
Ja oddaję Tobie cześć, oraz wszystkiemu temu, do czego Ty dążysz!
Pomóż mi Jezu, abym mógł być godzien wejścia do Twojego Królestwa!
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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 E - 2011
Krucjata Modlitwy – zmieniona kolejność 8 modlitw, orędzie z Medjugorje,
posłania dla Marii Bożego Miłosierdzia z Europy,
święto Cudownego Medalika oraz Godzina Miłosierdzia dla Świata
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 E – 2011, stron 5, 27/11/2011

Ja nie ujawniam dat
Posłanie Pana Jezusa dla Marii Bożego Miłosierdzia, niedziela, 27 listopada 2011, godz.15:00
Moja najmilsza córko, musisz zachować spokój i opanowanie i złożyć we Mnie całe swoje zaufanie.
Czas Ostrzeżenia już nieomalże nadszedł i ty musisz być cierpliwa. Módl się moja córko, aby cała ludzkość mogła być
zbawiona poprzez Mój dar.
Proszę nie próbuj domyślać się daty, bo Ja już wiele razy wam powiedziałem, że Ja nie ujawniam dat.
Nie są one dla was, żebyście wiedzieli. Bądźcie cierpliwi. Czas Ostrzeżenia będzie zgodnie z Moją Świętą Wolą.
Złóżcie we Mnie całe swoje zaufanie i pozostawcie wszystko w Moich rękach.
Wasz ukochany Jezus
Medjugorje – Orędzie Matki Bożej dla świata przez Mariję z 25 listopada 2011 http://www.medjugorje.hr/pl
"Drogie dzieci!
Dzisiaj pragnę dać wam nadzieję i radość.
Wszystko, co jest wokół was, dzieci, prowadzi was ku sprawom ziemskim, a ja was pragnę
poprowadzić do czasu łaski, tak abyście przez ten czas byli jak najbliżej mojego Syna, by On mógł was
prowadzić ku swojej miłości i do życia wiecznego, którego pragnie każde serce.
Wy, dzieci, módlcie się i niech ten czas będzie czasem łaski dla waszej duszy.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie".
Redakcja "Orędzia z Medziugorja" zaprasza na stronę http://medziugorje.oredzia.net w celu zaznajomienia się z
innymi orędziami Matki Bożej z Medziugorja. redakcja@medziugorje.oredzia.net telefon: (+48) 505121656
Tłumacz otrzymał od znajomego księdza ostatnie orędzie z Medjugorje z 25 listopada w połączeniu z udzielonym
poprzedniego dnia, 24 listopada, posłaniem dla Marii B.M. Przytaczam je więc ponownie, dla łatwiejszego
wychwycenia zbieżności.
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Świat zostanie zmieniony na zawsze
Posłanie Pana Jezusa dla Marii Bożego Miłosierdzia, czwartek, 24 listopada 2011, godz.21:00
Moja najmilsza córko, nie bój się, bo czas jest nad tobą i nad całym światem.
Ta podróż była intensywna dla ciebie, Moja córko, podczas tego, co było takim krótkim okresem czasu.
Byłaś posłuszna Mojej Świętej Woli zaraz od samego początku, mimo że miałaś wątpliwości. Niezależnie od tego, że
byłaś wyśmiewana w pewnych kręgach, w szczególności przez tych, którzy wyznają, że są Moimi i Mojej ukochanej
Matki świętymi uczniami, ty nigdy nie wahałaś się w przekazywaniu Mojego świętego słowa dla świata. Ignoruj cały
ten ból, bo teraz już przeminął.
Teraz, gdy Ja przychodzę z Moim wielkim miłosierdziem, wszystkie Moje dzieci prawdziwej wiary upadną w pokornej
wdzięczności, aby powitać Mnie i zaakceptować Moje miłosierdzie. Prawda zostanie teraz ujawniona.
Powstańcie wy wszyscy i z radością oczekujcie Mojego przybycia.
Świat zostanie zmieniony na zawsze.
Pamiętajcie, że to z powodu Mojej głębokiej miłości do was wszystkich, włączając w to tych z was, którzy drwią z
Mojego świętego słowa, lub którzy Mnie odrzucają, Ja przychodzę, aby ponownie was zbawić.
Wasz Zbawiciel i Odkupiciel
Jezus Chrystus
Z gazetki internetowej: Medjugorje…”Nasza Pani i moja teściowa” 27 listopada 2011
Our Lady and my mother-in-law

Kilka lat temu wróciłem do domu ze Mszy św. uzdrawiającej. Fragment czytania Ewangelii w czasie Mszy skłonił
mnie, aby dać mojej bardzo chorej i przykutej do łóżka teściowej "Cudowny Medalik”. Lily nie była kobietą religijną
w każdym tego słowa znaczeniu, ale chętnie przyjęła medalik.
Następnego dnia zadzwoniła do mnie ze swojego pokoju. Była w głębokim bólu i powiedziała, że nie wydaje się jej,
żeby medalik miał działać!
Kilka tygodni później Lily umarła nagle w łóżku - na swoje urodziny, 27 listopada - Święto Cudownego Medalika!
W tych dniach, chcę was w szczególny sposób prosić o modlitwę o zbawienie dusz. Dzisiaj jest święto Cudownego
Medalika, i chcę, aby się modlić, w szczególny sposób, za zbawienie tych, którzy noszą ten cudowny medalik. Chcę,
żebyście się przyczynili do szerzenia tego nabożeństwa i noszenia medalika, tak aby więcej dusz mogło być
zbawionych.

Tereska przypomina nam o "GODZINIE LASKI DLA CALEGO SWIATA" w dniu 8 grudnia, i pisze: „rozsyłajcie
znajomym ze skrzynki mailowej i nagłaśniajcie w parafiach, aby ludzie gromadzili się na modlitwie w tej godzinie”.
Tekst podany jest dwukrotnie, można po wydrukowaniu wiele razy go skopiować i mamy dwie ulotki do rozdania .
Tłumacz ze swojej strony gorąco zachęca do rozsyłania i kopiowania, a przede wszystkim do częstego odmawiania
modlitw Krucjaty Modlitewnej. Ja odmawiam to jako Różaniec, czytając jedną modlitwę przed każdą cząstką. Na końcu
dwóch Różańców - podziękowanie i uwielbienie.
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GODZINA ŁASKI DLA CAŁEGO ŚWIATA
„Kiedy wręcz najprędzej, najdoskonalej zwalczamy zło na całym świecie? Kiedy najdoskonalej damy się Jej prowadzić. I
to jest najważniejsza i jedyna sprawa”. (Św. Maksymilian)
Świat jest pełen grzechu, nienawiści i niepokoju – którymi szatan, ojciec kłamstwa, z coraz większą siłą zaraża i opanowuje wielu.
Dąży on wszelkimi sposobami do tego, aby ludzie odwracali się od Boga, gardzili nieskończoną Miłością, aby nie żyli według
wskazań ewangelii, aby nie byli złączeni z Kościołem Św.,, aby byli podzieleni, słabi duchowo, chwiejni co do wyznawanej
wiary, nieufni Bogu Miłosiernemu. Ale przede wszystkim zależy szatanowi na tym, aby się ludzie nie modlili, a szczególnie aby
nie odmawiali Różańca Św., gdyż właśnie poprzez modlitwę różańcową pod sztandarem Niepokalanej jego niszczycielska
działalność w duszach zostanie zakończona. Dlatego w tych czasach, w których zło tak silnie walczy z wszelkim dobrem, Matka
Najświętsza, aby ratować swoje zagubione dzieci przed wiecznym potępieniem, przychodzi nam z pomocą.
Od 1947 r. Matka Boża objawia się pielęgniarce Pierinie Gilli w miasteczku Montichiari we Włoszech, aby przekazać jej swoje
orędzie.
Zamieszczamy poniżej życzenia i obietnice Matki Bożej dotyczące godziny łaski dla całego świata, ujęte w książce ks. A. N.
Weigla „Maria Rosa Mistyka, Montichiari – Fontanele”.
„Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia w południe obchodzono godzinę łaski dla całego świata”.
Chodzi o to, aby od godziny 12.00 do 13.00 modlić się w kościele i odmawiać Różaniec Św., Koronkę do Bożego Miłosierdzia i
inne modlitwy. Jeśli jest możliwość, to można w tym czasie uczestniczyć we Mszy Św. Jeśli ktoś nie moze w tym czasie pójść do
kościoła, to może modlić się tam, gdzie się znajduje.
„Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia. Pan, Mój Boski Syn Jezus
okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą modlić się za swych grzesznych braci”.
Nie lekceważymy próśb Matki Najświętszej. Jak posłuszne, wierne dzieci – trzymajmy się Niepokalanej i bądźmy Jej wierni.
Wiemy o tym, że wypełniając Jej życzenia, które mobilizują nas do modlitwy i pokuty realizujemy przykazanie miłości Boga i
bliźniego, okazujemy miłosierdzie.
Nie zaniedbujmy dobra, które możemy wykonać. Ratując naszych zagubionych braci przyczyniamy się do tego, że na nasze dusze
spływa cały ogrom łask, że osiągną oni życie wieczne w Królestwie Niebieskim przez całą wieczność wychwalając Boga.
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