MODLITWY ODMAWIANE PRZEZ MAŁYCH RYCERZY MIŁOSIERNEGO
SERCA JEZUSOWEGO
Dnia 19.05. 2008 r.

Matko Boża Konających w Twoim miłosiernym Sercu składam wszystkie dusze konające.
Bądź przy nich jak byłaś przy swoim Synu. Niech żadna dusza nie odejdzie z tego świata do
wieczności bez Twojej opieki. Bądź Matką żywych i umarłych. Prowadź ich do swego Syna
Jezusa Chrystusa.
Modlitwa: 1x Ojcze Nasz; 3x Zdrowaś Maryjo, 3x Wieczny odpoczynek...
(Po jednorazowym odmówieniu uzyskuje się odpust cząstkowy, a cały miesiąc odpust zupełny
ofiarując za dusze Czyśćcowe.)

Modlitwa do Niezgłębionego Miłosierdzia Bożego
( na ostatnie czasy ): orędzie dn.7.08.1991r.
Królu i Panie Niezgłębionego Miłosierdzia Bożego. Z wielką ufnością padamy do Twych
stóp i błagamy za grzesznikami całego świata - ratuj ich i uwalniaj od sideł szatańskich.
Jezu Miłosierny niech promień Twej Miłości i Miłosierdzia ogarnie ich, aby nie zginęli w
grzechu, nie pojednawszy się z Tobą i nie wezwawszy Imienia Twego. Jezu, Ty wszystko
możesz, błagamy Ciebie, ratuj nas i cały świat przez Miłosierdzie Twoje.
Któż na ziemi kocha nas więcej jak Ty Jezu. Więc błagamy za grzesznikami całego świata,
przyjdź im z pomocą. Okazywałeś Miłosierdzie Swoje przez tyle wieków, okaż i teraz w te
ostateczne czasy. Jezu niech ta wylana Krew ich obmyje.
Ta Krew, która wytrysnęła z Serca Twego dla nich. Dlatego błagamy Ciebie o słodki Jezu i
wołamy po tysiąckroć - ratuj ich. Wiemy, że Twe Ojcowskie Serce boleje nad tymi upadłymi
duszami. Nie pozwól aby szatan się cieszył z tak wielkiej liczby dusz.
Ty jesteś Królem i Panem Nieba i ziemi, okaż Swoją wszechmoc przez Miłosierdzie Boże
dla świata grzesznego. Jezu ufamy Ci i ufać nie przestaniemy.
Ofiarę składamy z siebie u Twych stóp jako Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego zjednoczeni
z Twym Miłosierdziem, aby Ci pomagać w zbawieniu świata. Amen.
Pan Jezus do siostry Zofii Grochowskiej:

Córko Moja. Ta modlitwa powinna być odmawiana za wszystkich grzeszników całego świata. W tej
modlitwie jest błogosławieństwo Moje i Moc Modlitwy na ostatnie czasy.
Dzieci Moje, módlcie się i ratujcie te dusze grzeszne i pomagajcie im, bo was rozliczę ze
zmarnowanego czasu gdy staniecie przede Mną. Ten czas stanie wam przed oczami i z tego czasu
przed Bogiem musicie się rozliczyć i zobaczysz, człowiecze, te dusze, które przez twoje lenistwo
zostały pozbawione zbawienia i muszą nadal cierpieć. Gdy odejdziesz z tego świata, modlitwy
przeznaczone dla ciebie otrzymają te dusze, któreś ty pozbawił modlitwy. Kochaj i módl się za nich,
za dusze grzeszne, żyjące tu na ziemi.
wydruk: www.prorocykatolik.pl

