NOWENNA DO ANIOŁA STRÓŻA POLSKI ZA NASZĄ OJCZYZNĘ,
od 2 LUTEGO 2016 (i w każdym innym czasie)
o przyspieszenie powszechnego królowania Chrystusa Króla
w NARODZIE i PAŃSTWIE POLSKIM
MODLITWA O UZNANIE PANOWANIA JEZUSA KRÓLA
W NARODZIE I PAŃSTWIE POLSKIM PRZEZ INTRONIZACJĘ
Jezus Chrystus: Oto Ja przekazuję wam szczególną łaskę, abyście mogli wyprosić Intronizację Mojej Osoby w Polskim Narodzie i państwie.
Wołajcie do Mojego Ojca w taki oto sposób:

Ojcze Niebieski błagam Cię i proszę, wysłuchaj naszego wołania – wołania całego Polskiego Narodu. Tak bardzo
pragniemy, aby Nasz Pan i Zbawca Jezus Chrystus został uznany Królem naszego Narodu i państwa. Polecamy Ci
wszystkich tych, którzy mają zamknięte serca i nie chcą przyjąć królowania Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Błagamy
Cię Ojcze Niebieski, wysłuchaj naszego wołania i dotknij wszystkich tych serc, aby się otworzyły na wielką Miłość Bożą,
aby zapragnęły przyjąć Pana i Zbawcę, Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Oto my dzieci Twoje błagamy Cię o tę wielką
łaskę, aby Twój Syn był przyjęty przez cały Polski Naród, aby został uznany Panem i Władcą, aby ludzkie serca
uwielbiały Jego Święte Imię. Ojcze Niebieski wysłuchaj naszego wołania i spraw, aby to się mogło dokonać, aby te
wszystkie łaski przygotowane dla naszego Narodu, mogły na nas spłynąć. Abyśmy się stali Królestwem Twego Syna,
aby On mógł nas prowadzić do wiecznej szczęśliwości, abyśmy tam doszli i spotkali się z Tobą na wieki. Amen.
…Ta modlitwa przyczyni się do skrócenia czasu oczekiwania na Intronizację Mojej Osoby. Módlcie się codziennie, prosząc Ojca Niebieskiego,
aby udzielił wam tej łaski, aby wszystkie te serca jeszcze zamknięte, otworzyły się na Moją Miłość, aby Mnie przyjęły, abym Ja mógł tam
zakrólować. /Słowa Najświętszego Dzieciątka Jezus z 25.09.2011r./
…”Naród Polski wprawdzie doświadczony, ale się nawróci….”

Modlitwa wstępna NOWENNY do Anioła Stróża Polski
Boże nieskończenie dobry, Ty który w swej niezmierzonej miłości przydzieliłeś naszej chrześcijańskiej Ojczyźnie
Świętego Anioła Stróża, aby strzegł nasz naród i bronił od wszelkich niebezpieczeństw i zasadzek nieprzyjaciół, z całą
pokorą błagamy Cię, udziel narodowi Polskiemu, w tej Nowennie gorąco prosimy O PRZYSPIESZENIE
POWSZECHNEGO KRÓLOWANIA CHRYSTUSA KRÓLA W NARODZIE I PAŃSTWIE POLSKIM PRZEZ
INTRONIZACJĘ
Ty zaś Aniele Stróżu Polski, który na przestrzeni dziejów tak dzielnie przychodziłeś jej z pomocą we wszelkich
zagrożeniach, uwalniając ją z niewoli i jarzma nieprzyjaciół wewnętrznych i zewnętrznych – bądź błogosławiony w
Twoim oddaniu się Bogu i pełnieniu Jego świętej woli ! Wstawiaj się za nami, aby Polacy wszystkich czasów i pokoleń,
razem z Maryją Niepokalaną, Królową Aniołów, św. Michałem Archaniołem, ze wszystkimi Aniołami i Świętymi,
uwielbiali zawsze i wszędzie Boga w Trójcy Św. Jedynego. Amen.
DZIEŃ PIERWSZY
Rozważanie.
Każdy naród jest powołany przez Boga aby wychodząc z niewoli grzechu i szatana doszedł do ziemi obiecanej – do
nieba. Również nasz naród polski, ponad 1000 lat temu powołany do wyznawania wiary chrześcijańskiej – otrzymał od
Boga – swego Anioła Stróża. Anioł Stróż Polski, na przestrzeni wieków wstawiał się za nami do Boga, oświecał
rządzących, wspierał wszystkie dzieci naszego narodu w ich drodze do Domu Ojca Niebieskiego. Za otrzymane przez
Jego wstawiennictwo oświecenia i pomoce – dziękujemy Ci Boże i przepraszamy za tych Polaków, którzy w
zamierzchłej przeszłości jak i teraz, opierając się natchnieniom Anioła Stróża Polski, doprowadzają nasz naród do
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ruiny, rozbiorów, upadku moralnego i materialnego. Jednocześnie, nasz Niebieski Opiekunie, polecamy Ci w dalszym
ciągu sprawy naszej Ojczyzny, rodzin , życia społeczno – kulturalnego i polityczno – ekonomicznego, aby wszystko
wznosiło się na fundamencie prawa Bożego i było realizacją odwiecznego planu Boga. Amen.
Modlitwa.
Boże Ojcze Wszechmogący ! Jakże często na przestrzeni historii naszego Narodu, lud lechicki zamieszkujący
terytorium naszej Ojczyzny, musiał krwią swoją płacić za prywatę możnowładców i rządzących, cierpiąc przy tym głód,
ucisk i niedostatek. Ojcze nasz niebieski, prosimy Cię za przyczyną Anioła Stróża Polski, aby rządy w Polsce były
sprawiedliwe, służyły dobru wszystkich dzieci tego narodu, zwłaszcza najbiedniejszych oraz były otwarte na dobro
wszystkich innych narodów świata. Amen
Ojcze nasz…7x Zdrowaś… Chwała Ojcu …
DZIEŃ DRUGI
Rozważanie
W drodze do ziemi obiecanej, do zbawienia, napotykamy różnych nieprzyjaciół. są nimi : – nasza własna słabość,
będąca dziedzictwem grzechu pierworodnego; – świat, to znaczy ludzie sprzeciwiają się Bogu i Jego prawom ; oraz –
szatan, który jak lew ryczący krąży szukając kogo by pożreć. Cóż zatem mamy czynić? Dobry Bóg dał nam swoich
świętych Aniołów, aby nas wspomagały w drodze do osiągnięcia wiecznego zbawienia. W naszych trudnościach,
zwłaszcza tych, które przewyższają nasze siły, możemy liczyć na pomoc Bożą, która dochodzi do nas przez
osobistego Anioła Stróża a w sprawach życia narodowego i społecznego przez Anioła Stróża Polski. Pan Bóg przez
niego oświeca nas, abyśmy nie tyle w sile nowoczesnej broni i w przymierzach politycznych nadzieję pokładali, lecz w
Bogu – naszym najlepszym Ojcu, starając się we wszystkim wypełniać Jego świętą wolę. Lecz trzeba mieć bojaźń
Bożą, która jest darem Ducha Świętego. Matka Najświętsza śpiewa w swoim hymnie, że Bóg okazuje swoje
miłosierdzie z pokolenia na pokolenie tym, którzy się Go boją. ZŁÓŻMY W BOGU NADZIEJĘ Zaufajmy natchnieniom
Anioła Stróża Polski ! Wtedy sprawdzą się na nas słowa psalmisty: „Skosztujcie i zobaczcie, jaki dobry jest Pan,
szczęśliwy człowiek, który się do Niego ucieka”.
Modlitwa.
Boże, Ty widzisz, że Polska jest narodem chrześcijańskim i chociaż zdarzały się nam liczne upadki Ty zawsze
litowałeś się nad nami dopuszczając, by Kościół w naszej Ojczyźnie był prześladowany i w ten sposób
oczyszczał się i uświęcał jeszcze bardziej. Wspomnij Pani na to, iluż Polaków oddało swe życie w obronie
wiary katolickiej, w obronie Krzyża, Ewangelii i Twojej Matki Niepokalanej. Panie, Ty swoją potęgą możesz
wszystko sprawić. Błagamy Cię za przyczyną Anioła Stróża Polski, Świętych naszego narodu, Sługi Bożego
kardynała Wyszyńskiego oraz wychowawcy narodu polskiego Sł. Bożego ks. Markiewicza aby Polska
pozostała na zawsze wierna Chrystusowi i Jego Matce Najświętszej. Amen.
Ojcze nasz… 7 x Zdrowaś … Chwała Ojcu …
DZIEŃ TRZECI
Rozważanie.
Gdy teraz nieprzyjaciel atakuje naszą Ojczyznę używając do tego ateistów i wszelkiego gatunku zwolenników szatana,
błagajmy Boga przez wstawiennictwo Anioła Stróża Polski, aby się wstawił za nią u swego Pana. Trzeba nam
urządzać procesje wiary, miłości, uwielbienia i dziękczynienia do Boga obecnego w arce naszego serca. On bowiem
przez to, co nas spotyka każdego dnia, oczyszcza nas i chce, abyśmy wzrastali w miłości. Stąd odmawiając 7
Zdrowaś, tak jakby wchodząc w radę jaką św. Michał Archanioł- Anioł Stróż narodu izraelskiego – dał Jozuemu,
pozdrawiajmy Matkę Bożą, aby Ona, będąc jednocześnie Matką naszą i Królową Aniołów dopomagała nam zburzyć
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współczesne mury Jerycha, którymi są nasze grzechy i nałogi. Aby Ona uprosiła nam łaskę u swego Syna wypełniania
we wszystkim woli Bożej. Amen.
Modlitwa
Boże, Ojcze Wszechmogący, za przyczyną Anioła Stróża Polski, przepraszamy Cię za tych, którzy zdradzają
swoją wiarę i podążają za marnościami tego świata. Przepraszamy Cię za grzechy pijaństwa, brak miłości i
inne wady naszego narodu. Broń nas przed tymi, którzy jako niewolnicy szatana, chcą świadomie zniszczyć
nasz chrześcijański naród. Ojcze Niebieski ! Przez posługę Anioła Stróża Polski broń nas przed podstępnym
działaniem naszych nieprzyjaciół. Daj nam siłę przeciwstawić się wszelkim pokusom i dopomóż wyrwać się z
niewoli wewnętrznej tym Polakom, którzy już w nią popadli. Przez Chrystusa Pana naszego . Amen
Ojcze nasz… 7 x Zdrowaś … Chwała Ojcu …
DZIEŃ CZWARTY
Rozważanie
We współczesnym świecie morduje się miliony nienarodzonych dzieci, także w Polsce, bo ludzie nie chcą panować nad
swoimi namiętnościami. Prośmy Anioła Stróża Polski, aby razem z Aniołami Stróżami wszystkich Polaków i dzieci
poczętych w łonie swych matek oświecali nas, że poczęte życie od samego początku jest osobą ludzką, której nie
można zabijać. Kto bowiem broni poczętego życia, ten opowiada się po stronie Chrystusa, który jest ŻYCIEM.
Modlitwa
Boże nasz, Ojcze najlepszy, Ty wiesz, że jednym z najcięższych grzechów naszego Narodu, są grzechy
przeciwko życiu ludzkiemu. Boże Miłości, Boże wszelkiego dobra, Ty z matczyną troskliwością, w cudowny
sposób utrzymujesz przy życiu każdą istotę przez Ciebie tworzoną. Rozpal miłość w sercach matek do
wszystkich dzieci poczętych w ich łonach, aby nie dopuszczały się straszliwej zbrodni dzieciobójstwa. Chroń
kaleki, chorych i starców. Aniele Stróżu Polski, stań w naszej obronie przeciwko tym, którzy chcą wyniszczyć
duchowo i fizycznie nasz naród. Prosimy Cię, wstaw się za Polską Chrystusa, Pana Twojego i naszego. Amen.
Ojcze nasz… 7x Zdrowaś…Chwała …
DZIEN PIĄTY
Rozważanie
Kiedy w obecnej rzeczywistości polskiej wielu z naszego narodu szuka fałszywych przymierzy politycznych i szybkiego
wzbogacenia się kosztem deptania prawa Bożego i wartości moralnych -Ty, Aniele Stróżu Polski przypominaj nam, że
wszystko przemija i tylko Bóg pozostaje. Tak jak nam to mówił Czcigodny Sługa Boży ks. Br. Markiewicz, wkładając w
usta Anioła Polski następujące słowa: ”Ufajcie przeto w Panu, bo dobry jest, miłosierny i nieskończenie sprawiedliwy.
On pokornych podwyższa i daje im łaskę, a pysznych poniża i odrzuca na wieki. Szukajcie przede wszystkim Królestwa
Niebieskiego, dóbr duchowych, które trwają na wieki, bo co nie trwa na wieki, nie jest dobrem prawdziwym. Tym
sposobem zapełnicie niebo a na tej ziemi znajdziecie szczęście, jakiego świat dać nie może. Polacy, Bóg żąda od was
nie walki jaką staczali najlepsi przodkowie wasi na polach bitew w chwilach stanowczych ale bojowania cichego,
pokornego i znojnego na każdy dzień, szczególnie przeciw nieprzyjaciołom waszych dusz; żąda od was walki w duchu
Chrystusowym i w duchu Jego Świętych. On chce od was, abyście każdy na swoim stanowisku wiedli przede wszystkim
na każdy dzień bój bezkrwawy. Tylko pod tym warunkiem dostaniecie się do Nieba a w dodatku zajmiecie już na tej
ziemi świetne stanowisko pomiędzy narodami. Pokój wam !”
Modlitwa
Aniele Stróżu Polski, przyjdź z pomocą wszystkim Polakom w potrzebach duszy i ciała, aby podążając za
wartościami materialnymi , nie tracili swych najważniejszych wartości jakimi są wiara chrześcijańska i
prawdziwe poczucie dumy narodowej. Połóż kres poczynaniom szatana, który przez różne uciski i wrogie
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zasadzki spycha Polaków na dno moralne. Wstawiaj się za nami do Boga i przypominaj nam, że mamy najpierw
szukać Królestwa Bożego i spełnienia świętej woli naszego Ojca w niebie a wszystko inne będzie nam
przydane. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Ojcze nasz…7 x Zdrowaś …Chwała Ojcu …
DZIEŃ SZÓSTY
Rozważanie
Ciało jest narzędziem duszy nieśmiertelnej. Kiedy człowiek zapomina o Bogu, zaczyna szukać tylko przyjemności
zmysłowych. Ponieważ nie chce mu się wtedy pracować a pieniądze są mu potrzebne na zdobywanie coraz to nowych
wrażeń i doznań, zaczyna mordować, rabować i kraść. Aniele Stróżu Polski, chłostaj chciwość Polaków, którzy
zapominają, że sam Bóg jest największym skarbem. Amen
Modlitwa
Boże nieskończenie dobry, za przyczyną Anioła Stróża Polski oświeć nas i daj zrozumienie, abyśmy nie szukali
uciech doczesnych przez rozwiązłość naszego życia, ale zabiegali zawsze o zbawienie naszych dusz
nieśmiertelnych. Niebieski nasz Opiekunie, chroń Polskę przed zalewem pornografii demoralizującej dzieci i
młodzież. Wstaw się za naszym narodem do Chrystusa, abyśmy pomni na Jego słowa, nie stali się nigdy
zgorszeniem dla innych. Uproś nam to u Boga, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
Ojcze nasz… 7 x Zdrowaś… Chwała Ojcu…
DZIEŃ SIÓDMY
Rozważanie
Zdrowa rodzina jest nadzieją chorego społeczeństwa. Aby była zdrowa musi się opierać na mocy sakramentu
małżeństwa. Egoizm rodziców, brak żywej wiary, brak wzajemnego zrozumienia i przebaczenia, zranienia z którymi jako
narzeczeni weszli w małżeństwo oraz inne przeróżne uwarunkowania sprawiają rozkład życia małżeńskiego i
rodzinnego. Cierpią na tym dzieci, które dorastając wyrażają swoją agresję buntem, niszczeniem wszystkiego dookoła
siebie, pijaństwem, narkomanią i nieuświadomioną zemstą za brak nie otrzymanej miłości. Aniele Stróżu Polski przez
Aniołów Stróżów działaj na polskie rodziny, na Polaków i Polki aby dochowywali wierności małżeńskiej i od Chrystusa,
który jest z nimi, brali moc i siłę do trwania w wierności. Amen
Modlitwa
Boże w Trójcy Przenajświętszej, oto szatan w naszych czasach w sposób szczególny uderza w rodziny.
Prosimy Cię za przyczyną Anioła Stróża Polski o nierozerwalność polskich rodzin, aby zawsze panowała w nich
miłość i jedność. Ratuj nasze rodziny, aby w swych trudnościach udawały się po pomoc do Najświętszej
Rodziny z Nazaretu. Zanieś nasze modły do Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
Ojcze nasz…7 x Zdrowaś…Chwała Ojcu…
DZIEŃ ÓSMY
Rozważanie
Dziecko musi narodzić się dwa razy: fizycznie i duchowo. W jego duchowym narodzeniu wielką rolę, oprócz rodziców,
spełniają kapłani Kościoła katolickiego. Oni to przez przepowiadanie słowa Bożego i szafowanie św. sakramentów
dopomagają Ludowi Bożemu wzrastać i dojrzewać w życiu chrześcijańskim. Jak Aniołowie są posłańcami Boga tak
kapłani Jezusa Chrystusa będą posłani przez Niego i w swej misji będą wspomagani przez Aniołów. Szatan w
pierwszym rzędzie atakuje kapłanów, bo lud Boży pozbawiony ich posługiwania, lub jeśli posługują mu połowicznie,
zaczyna chylić się do upadku w życiu chrześcijańskim. Wspomagając modlitwą kapłanów Kościoła katolickiego,
współpracując z nimi i troszcząc się o ich świętość sprawimy, że i oni większą gorliwością będą dbać o rozwój naszego
przymierza z Bogiem. Amen
4

Modlitwa
Panie Jezu Chryste, Ty jesteś Najwyższym Kapłanem i Głową Kościoła, Mistycznego Twego Ciała – oświecaj
światłem Ducha Świętego wszystkich Kapłanów, aby w duchu Twojej miłości i z najgłębszą pokorą, otwierając
się na oświecenia Anioła Stróża Polski, służyli wszystkim Polakom jak również członkom całego Mistycznego
Ciała Chrystusa i wiedli ich do ożywczych zdrojów zbawienia. Aniele Stróżu Polski prowadź wszystkich
kapłanów do świętości. Amen.
Ojcze nasz… 7 Zdrowaś…Chwała Ojcu…
DZIEŃ DZIEWIĄTY
Rozważanie
Święci Aniołowie są naszymi pośrednikami przed Panem Bogiem. Anioł Stróż Polski widząc w świetle Bożym plan Boga
wobec naszego narodu, przedstawia przed Jego tronem modlitwy i błagania tych synów i córek naszej Ojczyzny, którzy
płacząc nad upadkiem moralnym i grzechami swoich braci, błagają Stwórcę o miłosierdzie i nawrócenie dla nich. Anioł
Stróż naszego narodu zanosi te modlitwy do Najwyższego, opierając się na obietnicy słowa Boga, który posłał na świat
swego Syna, aby zostali zbawieni wszyscy ludzie. Możemy zatem z ufnością przedstawić nasze prośby Panu Bogu,
licząc na wstawiennictwo Anioła Stróża Polski, który będzie przemawiał za nami i wypraszał nam potrzebne łaski,
abyśmy w pełni odpowiedzieli na plan, jaki Chrystus ma względem naszej Ojczyzny.
Modlitwa
Aniele Stróżu Polski , przybądź nam z pomocą we wszelkich uciskach i prześladowaniach, chroń nasz naród
przed samozagładą, zwłaszcza przez grzechy dzieciobójstwa, przed upadkiem moralnym i duchowym. Stań w
obronie naszej godności dzieci Bożych, naszego honoru, czci i odpowiedzialności wobec innych narodów.
Oddalaj wszystkie zasadzki szatana, który chce nas zniszczyć docześnie i wiecznie. Broń naszej wiary, bądź
naszym Przewodnikiem do ziemi obiecanej królestwa niebieskiego, aby wszystkie pokolenia Polaków osiągnęły
zbawienie. Dopomagaj nam, abyśmy poprzez nasze oddanie się Bogu, stali się wzorem i przykładem dla innych,
śpiesząc z pomocą nawet tym narodom, które w historii były wrogo ustosunkowane do nas. Niech w ten
sposób nastąpi powszechne braterstwo ludów i narodów, które obmywszy się we Krwi Chrystusa, razem z
Aniołami będą Cię wysławiać na wieki wieków. Amen.
Ojcze nasz … 7 x Zdrowaś … Chwała Ojcu …

Potężny egzorcyzm Świętego Michała Archanioła
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.
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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./

PROŚBA do odpowiedzialnych za NARÓD i PAŃSTWO POLSKIE
Szanowny Panie Prezydencie,
Szanowna Pani Premier,
Posłowie i Senatorowie oraz Czcigodni Biskupi
apelujemy do Was przeprowadźcie Intronizację Pana Jezusa na Króla Polski
w kwietniu bieżącego roku w Poznaniu,
w czasie uroczystości inaugurujących obchody 1050 - rocznicy chrztu Polski.
Kwietniowe uroczystości planowane w Poznaniu mają zgromadzić 1200 wyśmienitych gości. Obecni mają być
Prezydent Andrzej Duda, Rząd, Parlamentarzyści oraz przedstawiciele Kościoła Katolickiego. Okrągła rocznica chrztu
Polski to uroczyste wydarzenie, w którym wspólnie będzie brała udział władza świecka i kościelna. Zostaną w ten
sposób spełnione postawione przez Pana Jezusa kluczowe wymagania dotyczące Aktu Intronizacji. Prosimy złóżcie
Akt Intronizacji w czasie kwietniowych uroczystości w Poznaniu, na to nadzwyczaj ważne wydarzenie czeka cała
Polska.
Prosimy nie odkładajcie tego fundamentalnego Aktu. Wykażcie się odpowiedzialnością za powierzony Wam
przez Boga Kraj i Naród. Przeprowadźcie Intronizację Pana Jezusa na Króla Polski jak najszybciej przy pierwszej
spełniającej wymagania Boga uroczystości.
Podobny, tak pomyślny dla tego dzieła, splot okoliczność może się nigdy więcej w historii nie powtórzyć. Od
chwili ogłoszenia orędzia, w którym Pan Jezus domagał się Intronizacji nigdy wcześniej nie mieliśmy tak sprzyjających
warunków społecznych, politycznych i tak przychylnego Intronizacji Episkopatu Polski. Jednocześnie nigdy wcześniej
CZAS aż tak bardzo nie przynaglał w tej sprawie. Z jednej strony stoimy w obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa
jakim jest islamizacja Europy. Z drugiej strony jesteśmy zagrożeni realizacją spisku mającego na celu obalenie w
Polsce demokratycznie wybranego rządu. Biorąc pod uwagę zagrożenia międzynarodowe, uwarunkowania
wewnętrzne, uciekający czas, sprzyjające warunki związane z uroczystością 1050 rocznicy chrztu Polski oraz obiecane
przez Pana Jezusa łaski mające spłynąć na Polskę po dokonaniu Aktu Intronizacji apelujemy i prosimy o
przeprowadzenie Aktu Intronizacji Pana Jezusa na Króla Polski w Poznaniu w kwietniu 2016 roku.
(Imię Nazwisko)
Od redakcji: Rycerka z Kraśnika podzieliła się tym zredagowanym listem poprzez e-mail z troską, aby ta
treść została podpisana i przesłana indywidualnie do adresatów wymienionych we wstępie listu.

Modlitwa za OJCZYZNĘ wraz ze św. Janem Pawłem II
Jezu, Królu Miłosierdzia, / powiedziałeś do świętej siostry Faustyny, że „Polskę szczególnie umiłowałeś’”./ Stajemy
dziś przed Tobą / i odwołując się do tej szczególnej miłości / wołamy o Twoje miłosierdzie dla Ojczyzny naszej. /
Przebacz nam nasze grzechy i niewierności, / pochyl się nad naszą słabością. / Jezu, ufamy Tobie! / Ufamy Twoim
obietnicom! / Ufamy wszechmocy
Twojego Miłosierdzia! / „Jesteśmy Twoim ludem, Panie”, / dlatego zjednoczeni w Twoje IMIĘ, w tak trudnym
momencie dziejów,/ wzywając orędownictwa Maryi naszej Królowej i naszych Świętych / wołamy wraz ze św. Janem
Pawłem II: „Niech zstąpi Duch Twój! / Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, / tej ziemi!” / Amen.
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