„Dzieci Moje ukochane,
pomóżcie mi związać moce szatańskie,
które rozpanoszyły się w Polsce…”
(Jasna Góra,15.04.2012)
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MODLITWY DO ODMAWIANIA
W KAŻDEJ GODZINIE ADORACJI TO:




Modlitwa św. Michała Archanioła
Część Bolesna Różańca;
Koronka do Bożego Miłosierdzia;
SUGEROWANE DODATKOWE MODLITWY:



Litania do Najdroższej Krwi Pana Jezusa
Akt Poświęcenia Polski Bożemu Miłosierdziu
ułożony wg bł. ks. Michała Sopoćki str. 3
(Śpiewniczek Małego Rycerza str. 55-56)



Inne... według natchnienia Ducha Świętego
i uznania duszy adorującej
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MODLITWA ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
(POTĘŻNY EGZORCYZM)

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, błagam Cię i proszę za wstawiennictwem
Bogurodzicy Dziewicy Maryi, Świętego Michała Archanioła, wszystkich Aniołów i
Świętych o tę wielką łaskę pokonania sił ciemności na polskiej ziemi i całym
świecie.
Odwołujemy się do zasług Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Jego
Przenajdroższej Krwi przelanej za nas i Jego Świętych Ran, Agonii na Krzyżu i
wszystkich cierpień poniesionych podczas Męki i przez całe życie Pana naszego i
Zbawcy.
Prosimy Cię Jezu Chryste, wyślij swoich Aniołów, aby strąciły złe moce do
czeluści piekielnych, aby na polskiej ziemi i na całym świecie nastało Boże
Królestwo. Aby łaska Boża mogła się rozlać na każde ludzkie serce, aby nasz
Naród i wszystkie narody całego świata mogły doświadczyć Bożego pokoju.
Nasza Pani i Królowo, błagamy Cię gorąco poślij swoich Aniołów, aby strąciły do
czeluści piekielnych, wszystkie te złe duchy, które mają być strącone.
A Ty Wodzu Niebieskich Zastępów dokonaj tego dzieła,
aby łaska Boża mogła nam nieustannie towarzyszyć.
Poprowadź wszystkie Zastępy Niebieskie, aby złe moce
zostały strącone do czeluści piekielnych. Użyj całej Swej
mocy, aby pokonać lucyfera i jego aniołów, którzy się
sprzeciwili Woli Bożej i teraz chcą niszczyć dusze ludzkie.
Pokonaj ich, albowiem masz taką władzę, a nam wyproś
łaskę pokoju i Bożej Miłości abyśmy podążali za
Chrystusem do Królestwa Niebieskiego. Amen.
Każdorazowe odmówienie tej modlitwy spowoduje strącenie do czeluści piekielnych 50 tysięcy
złych duchów. To wielka łaska, Pamiętajcie o tym, aby odmawiać tę modlitwę jak najczęściej. Za
każdym razem, taka liczba złych duchów będzie strącona do czeluści piekielnych. Oto wielki dar od
Boga przekazany przeze Mnie, Świętego Michała Archanioła w tym szczególnym dniu. Oto moce
piekielne będą drżały na tę modlitwę, albowiem wielka rzesza złych duchów będzie musiała być
strącona do czeluści piekielnych. To spowoduje wielkie uwolnienie w całym Polskim Narodzie i w
wielu miejscach na całym świecie.(Święty Michał Archanioł w dniu 29.09.2011r.)
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AKT POŚWIĘCENIA POLSKI
MIŁOSIERDZIU BOŻEMU
Boże Miłosierny – Stwórco Wszechświata – Boże Ojców naszych – Ojcze
Przedwieczny! Spójrz okiem Miłosiernej Opatrzności Twej na wyciągnięte
błagalnym gestem ręce Twojego ludu polskiego. W poczuciu naszej nędzy – z
nieograniczoną ufnością uciekamy się do Twego Miłosierdzia i prosimy o łaskę
przebaczenia za grzechy naszego narodu. W tej chwili wpatrzeni oczyma dusz
naszych w Twój Święty Majestat, padamy na kolana, wyznając w pokorze, żeśmy
prochem i nicością, a grzechy nasze bez liczby. Za wszystkie łaski i dary Twoje,
Boże Miłosierny, myśmy Ci zapłacili zdradą Twych świętych przykazań,
zdeptaniem Przenajświętszej Krwi Jezusa Chrystusa. Tak Ojcze nasz,
zgrzeszyliśmy i zawiniliśmy! Ale ponieważ objawiłeś nam, o Boże, że Miłosierdzie
Twoje nie zna granic, przeto wołamy z ufnością: Jezu Miłosierny, Zbawicielu
nasz – Miłosierdzia... Miłosierdzia... Miłosierdzia...(ludzie powtarzają 3 razy),
Miłosierdzia nad narodem naszym! W pokorze serca naszego Twemu Sercu
oddajemy na zawsze wszystkie polskie rodziny – dzieci i młodzież polską – naszą
ukochana Ojczyznę. O dobry Panie Boże, Ojcze nasz, Jezu Chryste, Odkupicielu i
Bracie nasz, miej Miłosierdzie nad nasza Ojczyzną, naszą nędzą. Twemu
Miłosierdziu polecamy i poświęcamy nasz biedny naród, skłócony nienawiścią
Kaina i pychą szatana. Daj nam proszącym łaskę, byśmy zrozumieli swe
posłannictwo w dziejach, byśmy poprawili się z grzechów, byśmy z całym
przekonaniem i w duchu szczerości praktykowali Twoje i Kościoła Twego
przykazania! Daj nam moc ducha polskim rodzicom w misji rodzicielskiej i
wychowawczej. Daj młodzieży polskiej całą głębię wiary naszych praojców.
Dokonując tego aktu poświęcenia i oddania Twemu Miłosierdziu, wołamy: Boże,
daj Ojczyźnie naszej i światu całemu tak upragniony pokój – pokój w duszy i
sercach – pokój między wszystkimi narodami.
O Jezu, w dzień przyjścia Twego nie bądź nam Sędzią,
ale Ojcem Miłosierdzia. (wierni powtarzają to ostatnie zdanie).
Miłosierdzie Boże, ufamy Tobie! /x3.
Jezu, ufam Tobie! /x3.
Tekst Aktu Poświęcenia Polski Miłosierdziu Bożemu autor - bł. ks. Michał Sopoćko – spowiednik
św. Faustyny - osobiście darował tuż przed śmiercią (1975) swej bratanicy, s. Bernardecie
Sopoćko, podczas odwiedzin w Białymstoku. Siostra Bernardeta zaś przekazała go swojej
przełożonej generalnej w Gorzowie Wlkp.
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Kilka słów o Krucjacie Wieczystych Adoracji
Wynagradzających za Ojczyznę (KWAWzO)
– zrodzona jako owoc adoracji, modlitw, ofiar, pokuty,
wynagrodzenia i złożony jako duchowy dar ołtarza Legionu Małych Rycerzy MSJ na
Jasnej Górze w Święto Bożego Miłosierdzia, 15 kwietnia 2012. Ta Krucjata (KWAWzaO)
zrodziła się także z natchnienia Bożego jako odpowiedź na słowa Matki Bożej: „Dzieci
Moje ukochane, pomóżcie mi związać moce szatańskie, które rozpanoszyły się w
Polsce. Pragnę waszych modlitw i waszych ofiar jako wasza Matka. Nie Lękajcie się
niczego… ponieważ Ja i Mój Syn każdego rycerza i każdą rycerkę prowadzimy
osobiście.”

Krucjata (KWAWzO)

Krucjata Wieczystych Adoracji Wynagradzających za Ojczyznę (KWAWzO) - to jedna
godzina adoracji w miesiącu. Czas trwania adoracji przez zgłoszonych uczestników
kolejno co godzinę przez całą dobę (od 00:00-24:00) przez cały miesiąc przed
Najświętszym Sakramentem wystawionym lub obecnym w Tabernakulum, albo w
duchowej łączności z Sanctissimum w domu.
Krucjata ta w swoim założeniu ma wynagrodzenie Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi
za grzechy Polski i Polaków i ofiarowana za naszą Ojczyznę. Ten duchowy dar złożony na
Jasnej Górze w świetle słów jakie Matka Boża przekazała adorującemu tam br.
Krzysztofowi ma za zadanie pomóc Matce Bożej związać moce szatańskie, które
rozpanoszyły się w Polsce. Matka Boża powiedziała: Pragnę waszych modlitw i
waszych ofiar jako wasza Matka. Powtórzyła 3 - krotnie: Nie lękajcie się niczego… i
dodała: …ponieważ Ja i Mój Syn każdego rycerza i każdą rycerkę prowadzimy
osobiście.
Podczas wyznaczonej godziny adoracji każdy rycerz włączający się w Krucjatę
Wieczystej Adoracji Wynagradzającej za Ojczyznę (a także każda chętna osoba
spoza Legionu MR MSJ), zobowiązuje się do odmówienia modlitw tak jak podano na
stronie pierwszej.
Zgłoszenia do KWAWzaO przyjmują:
Inicjator i Gł. Koordynator Krucjaty (KWAWzaO)
Krzysztof Jabłonowski
tel. 0049308553976
(Na dany sygnał telefoniczny br. Krzysztof ma możliwość oddzwonić
tylko na telefon domowy, aby nikogo nie narażać na koszty)
Z-ca Koordynatora Krucjaty (KWAWzaO) w Niemczech:
Danuta Buczyńska – członek Zarządu MR MSJ
tel. 0049303313194 (może oddzwonić na tel. domowy)
e-mail: fraubumrmsj@gmail.com
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Z-ca Koordynatora Krucjaty (KWAWzaO) w Polsce:
Anna Antosik-Stemplowska – członek Zarządu MR MSJ
tel. 604872263
e-mail: agte4@wp.pl

