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Прапанова плану малітоўнай сустрэчы 

Лепш за ўсё праводзіць сустрэчы ў касцёле, а калі яны праводзяцца 
дома, то павінны быць крыж, асвечаная вада, паблагаслаўлёныя 
свечкі.
1. Знак крыжа і малітва Круцыяты (96)
2. Вяночак да Божай Міласэрнасці, таксама з малітваю пасля 
Вяночка і малітвай да св.Міхала Арханёла
3. Штодзённыя малітвы, літаніі
4. Малітвы Круцыяты на вызначаны дзень – сабраныя тэматычна 
па магчымасці і паводле ўласнага выбару 
5. Ружанец (прынамсі адну частку)
6. Малітва Круцыяты (96) і знак Крыжа

Малітва на пачатак  
і на заканчэнне малітоўнай сустрэчы

Малітва аб абароне групы (96)
О дарагі мой Езус! Прашу Цябе, благаславі і беражы нас, Тваю групу 
Малітваў Круцыяты, каб сталі мы нязломнымі перад нікчэмнымі 
подступамі сатаны і іншых злых духаў, якія могуць атакаваць нас 
у гэтай Святой місіі збаўлення душ. Учыні, каб, захоўваючы Тваё 
Святое Імя перад светам, мы засталіся вернымі і моцнымі, і каб 
ніколі не адмовіліся ад нашай барацьбы ў распаўсюджванні Праўды 
Твайго святога слова. Амэн.

Штодзённыя малітвы

Святы Ружанец
Малітва перад Ружанцам
О Каралева Ружанца святога, Ты мела ласку прыбыць у Фаціму, каб 
аб’явіць траім дзецям-пастушкам скарбы ласкаў, скрытыя ў Ружанцы. 
Натхні маё сэрца любоўю да гэтай малітвы, каб, разважаючы над 
таямніцамі нашага Адкуплення, пра якія тут успамінаецца, я меў 
ласку ўзбагачацца яго (Адкуплення) плёнам і выпрасіць супакой 
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для свету, навяртанне грэшнікаў і Расіі, а таксама выпрасіць тыя 
ласкі, пра якія прашу ў гэтым Ружанцы (назваць просьбу). Прашу 
Цябе аб гэтым дзеля большай хвалы Божай, дзеля Тваёй пашаны 
і праслаўлення, а такама для дабра ўсіх душаў, асабліва для маёй 
уласнай душы. Амэн.

Вяночак да Божай Міласэрнасці
Малітва пасля Вяночка да Божай Міласэрнасці
Напоўні мяне, Пане, дарам Духа Святога, каб мог несці Тваё 
Найсвяцейшае слова грэшнікам, якіх маю абавязак дапамагчы 
ратаваць у Тваё Імя. Прашу пакорна, праз мае малітвы Ты абмый 
іх Сваёю Найдаражэйшай Крывёю і прыцягні іх да Свайго 
Найсвяцейшага Сэрца. Удзялі мне дару Духа Святога, каб гэтыя 
бедныя душы маглі радавацца ў Тваім Новым Раі. Амэн.

Малітва да св. Міхала Арханёла
Святы Арханёле Міхале, беражы нас у змаганні, барані нас ад 
спакусаў і пастак злога духа. Пакорна просім, няхай яго знішчыць 
Пан Бог, а Ты, князю войска нябеснага, магутнасцю Божаю скінь 
у пекла шатана і іншых злых духаў, якія на згубу душаў снуюць па 
свеце. Амэн.

Пячаць Бога Жывога (33)
(Бог Айцец: "Прызнайце Маю Пячаць і прыміце Маю Пячаць з любоўю, 
радасцю і ўдзячнасцю". Бог Айцец прагне, каб усе прынялі гэтую 
Пячаць як Абарону для кожнага, а таксама для нашых сем’яў — на час 
падрыхтоўкі на Паўторнае Прыйсце Езуса Хрыста".
Езус: "Я жадаю, каб кожны з вас з гэтага моманту штодзённа маліўся 
гэтай малітвай, і трымалі пры сабе Пячаць Бога Жывога".)

О мой Божа, мой любячы Айцец, прымаю з любоўю і падзякай 
Тваю Боскую Пячаць Абароны. Твая Боскасць ахоплівае маю душу 
і цела на вечнасць. Схіляюся з пакорнай удзячнасцю і ахвярую маю 
глыбокую любоў і вернасць Табе, майму любаму Айцу. Прашу, 
абарані мяне і маіх блізкіх гэтай асаблівай Пячаццю. Абяцаю ўсім 
маiм жыццём служыць Табе навекі. Люблю Цябе, дарагі Ойча. 
Суцяшаю Цябе ў гэтыя часы, дарагі Ойча. Ахвярую Табе Цела і Кроў, 
Душу і Боскасць наймілейшага Сына Твайго як перапрашэнне за 
грахі свету і дзеля збаўлення ўсіх Тваіх дзяцей. Амэн.
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Штодзённая малітва да Езуса
О мой дарагі Езу, прымі мяне ў свае Абдымкі і дазволь маёй галаве 
адпачыць на Тваiм Плячы, і ў адпаведным часе прымі мяне ў сваё 
хвалебнае Валадарства. Дазволь Тваёй Найдаражэйшай Крыві 
струменіць у маім сэрцы, каб я мог паяднацца з Табою. Амэн.

Малітвы-літаніі

Літанія (1) 
Аб абароне ад фальшывага прарока
Дарагі Езу, выратуй нас ад хлусні фальшывага прарока. Езу, 
злітуйся над намі. Езу, захавай нас ад пераследу. Езу, захавай нас ад 
антыхрыста. Пане, змілуйся. Хрыстэ, змілуйся. Дарагі Езу, ахіні нас 
Сваёй Найдаражэйшай Крывёю. Дарагі Езу, адкрый нашыя вочы на 
хлусню фальшывага прарока. Дарагі Езу, аб’яднай Свой Касцёл. Езу, 
абарані нашыя Сакрамэнты. Езу, не дазваляй фальшываму прароку 
раздзяліць Твой Касцёл. Дарагі Езу, дапамажы адхіліць хлусню, 
якая нам будзе прадстаўлена пад выглядам праўды. Езу, дай нам 
сілы. Езу, дай нам надзею. Езу, напоўні нашыя душы Святым Духам. 
Езу, абарані нас ад дэмана. Езу, дай нам дар распазнання, каб маглі 
крочыць шляхам Твайго Праўдзівага Касцёла ў кожны момант, 
заўсёды і вечна. Амэн.

Літанія (2)
Аб ласцы абароны
О Найвышэйшы Нябесны Айцец, люблю Цябе. Пакланяюся Табе. 
Пане, змілуйся. Пане, прабач нам нашыя правіны. Праслаўляю Цябе. 
Дзякую за ўсе Твае асаблівыя ласкі. Прашу Цябе аб Ласцы Абароны 
для маіх найбліжэйшых: ... Ахвярую Табе ў кожны момант сваю 
вернасць. Ты, о Найвышэйшы Нябесны Ойча, Стварыцель усяго, 
Стварыцель сусвету, Ты — Крыніца ўсяго, Ты — Крыніца Любові, Ты 
— Любоў. Люблю Цябе. Праслаўляю Цябе. Схіляюся перад Табою. 
Прашу аб Міласэрнасці да тых душаў, якія не ведаюць Цябе, якія 
не праслаўляюць Цябе, якія адкідваюць Тваю Руку Міласэрнасці. 
Аддаюся Табе розумам, душою і целам, каб Ты змог узяць гэтыя 
душы ў Твае Рукі, і бараніў іх ад зла. Прашу Цябе адчыніць Брамы 
Раю, каб усе Твае дзеці змаглі нарэшце з’яднацца ў Спадчыне, якую 
Ты стварыў для ўсіх нас. Амэн.
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Літанія (3) 
Аб абароне Божага слова
О дарагі Езу, абарані нас ад хлусні, якая зневажае Бога. Абарані нас ад 
шатана і яго войска. Дапамажы нам больш любіць Цябе. Падтрымай 
нас у нашай барацьбе. Сцеражы нас у нашай веры. Вядзі нас у Тваё 
бяспечнае сховішча. Дапамажы нам устаць і бараніць Тваю Святую 
Волю. Умацуй нашую рашучасць быць Тваімі сапраўднымі вучнямі. 
Дай нам мужнасць. Дай нам давер. Пакажы нам Праўду. Абарані нас 
ад ворага. Вылі на нас Тваю ласку Абароны. Дапамажы пазбягаць 
спакусаў. Наблізь нас да Твайго Найсвяцейшага Сэрца. Дапамажы 
нам заўсёды заставацца вернымі Табе. Амэн.

Літанія (4) 
Богу Айцу аб змягчэнні пакарання
О Усемагутны Божа, просім Цябе аб літасці, нягледзячы на грахі Тваіх 
дзяцей. Дзякуем Табе за дар Зямлі. Дзякуем Табе за дар чалавечага 
Жыцця. Сцеражэм дар жыцця. Баронім дар жыцця. Дзякуем Табе 
за Дар Твайго Сына, Езуса Хрыста. Дзякуем Табе за Дар Збаўлення. 
Праслаўляем Тваю Боскасць. Аддаемся цалкам у Твае Рукі, каб Твая 
Святая Воля магла быць выканана на зямлі, як і ў Небе. Дзякуем 
Табе за дар Асвячэння сумлення. Дзякуем Табе за абяцанне Вечнага 
Жыцця. Вітаем Новы Рай. Просім Цябе захаваць усе душы, у тым 
ліку тых, хто мучыць Цябе і тых, хто ад Цябе адлучаны. Дзякуем 
Табе за Любоў, якую аказваеш усім Тваім дзецям. Дзякуем Табе за 
Дар прароцтва. Дзякуем Табе за Дар малітвы. Просім Цябе аб ласцы 
супакою і збаўлення. Амэн.

Літанія (5) 
За выратаванне тых, хто знаходзіцца ў стане смяротнага граху
Езу, захавай усіх грэшнікаў ад агню пекла. Прабач гэтым счарнелым 
ад грахоў душам. Дапамажы ім убачыць Цябе. Выцягні іх з цемры. 
Адкрый ім вочы. Адкрый іх сэрцы. Пакажы ім Праўду. Выратуй іх. 
Дапамажы ім слухаць. Выбаў іх ад пыхі, ад пажадлівасці і зайздрасці. 
Абарані іх ад злога. Пачуй іх крыкі аб дапамозе. Схапі іх за рукі. 
Прыцягні іх да Сябе. Выратуй іх ад падману сатаны. Амэн.

Літанія (6) 
Дар ласкі
О дарагі Езу, мой любы Збавіцель. Напоўні мяне Тваёй Любоўю. 
Напоўні мяне Тваёю моцаю. Напоўні мяне Тваёю мудрасцю. Напоўні 
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мяне Тваёю стараннасцю. Напоўні мяне Тваёю пакораю. Напоўні 
мяне Тваёю адвагаю. Напоўні мяне Тваім запалам. Амэн.

Мой дар Езусу для ратавання душ (1)
Мой найдаражэйшы Езу, Ты, які так моцна любіш нас, дазволь мне 
з пакорай у сэрцы дапамагаць Тваім каштоўным душам прыходзіць 
да Цябе. Змілуйся над усімі грэшнікамі, незалежна ад таго, як цяжка 
Цябе абражаюць. Дазволь мне праз малітву і цярпенні памагаць 
знайсці месца пры Табе ў Тваім Валадарстве тым душам, якія 
могуць не перажыць Вялікае Папярэджанне. Выслухай мае малітвы, 
о дарагі Езу, каб я дапамог Табе здабыць тыя душы, аб якіх сумуеш. 
О Найсвяцейшае Сэрца Езуса, прысягаю маю вернасць Тваёй 
Найсвяцейшай Волі ў кожны момант. Амэн.

Малітва аб прадухіленні вайны, голаду і рэлігійнага пераследу (30)
О мой Ойча Спрадвечны, Божа, Стварыцель сусвету, у Імя Твайго 
наймілейшага Сына, прашу, учыні, каб мы любілі Цябе яшчэ 
больш. Дапамажы нам быць мужнымі, адважнымі і моцнымі перад 
абліччам нягодаў. Прымі нашыя ахвяры, цярпенні і выпрабаванні, 
як дар перад Тваім тронам дзеля ратавання бедных грэшнікаў. 
Адары скрухаю сэрцы брудных душаў. Адкрый іх вочы на праўду 
аб Тваёй Любові, каб яны маглі далучыцца з усімі Тваімі дзецьмі да 
Раю на зямлі, які Ты стварыў для нас з любоўю, згодна Тваёй Боскай 
Волі. Амэн.

За два мільярды заблуканых душ (79)
О дарагі Езу, прашу, вылі Сваю Міласэрнасць на заблуканыя душы. 
Прабач ім, што адкідваюць Цябе, прымі маю малітву і цярпенні, і праз 
Сваю Міласэрнасць напоўні іх ласкамі, неабходнымі для святасці іх 
душаў. Прашу аб Дары літасці для іх душаў. Прашу, адкрый іх сэрцы, 
каб прыйшлі да Цябе і папрасілі Цябе напоўніць іх Святым Духам, 
каб змаглі прыняць Праўду аб Тваёй Любові і жылі ў еднасці з Табою 
і ўсёй Божай сям’ёй назаўсёды. Амэн.

Малітва аб дапамозе (102)
Найдаражэйшы Езу, калі я прыгнечаны, суцеш мяне. Калі 
сумняваюся, асвяці мяне. Калі сумую, спашлі мне Сваю Любоў. Калі 
крытыкую, дапамажы захаваць маўчанне. Калі кагосьці публічна 
асуджаю, запячатай мае вусны. Калі вымаўляю блюзнерствы ў Тваё 
Імя, ратуй мяне і вазьмі зноў пад Сваю абарону. Калі не хапае адвагі, 
дай мне меч, які мне патрэбны, каб змагацца і ратаваць душы, якіх 
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Ты прагнеш. Калі супраціўляюся Тваёй Любові, дапамажы мне 
даверыцца Табе і цалкам аддацца Тваёй Любові. Калі заблукаю, 
дапамажы знайсці Дарогу Праўды. Калі не давяраю Твайму слову, 
дай мне адказ, якога шукаю. Дапамажы мне быць цярплівым, 
любячым і добрым таксама і да тых, хто Цябе праклінае. Дапамажы 
прабачыць тым, хто мяне абражае і ўдзялі мне ласкі, якая мне 
неабходна, каб ісці за Табою на край зямлі. Амэн.

Аб прысвячэнні сваіх дзяцей Езусу Хрысту (111)
О дарагая Маці Збаўлення, прысвячаю сваіх дзяцей (...) Твайму Сыну, 
каб Ён прынёс ім супакой духа і любоў сэрца. Прашу, маліся, каб мае 
дзеці былі прынятыя ў Міласэрныя Рукі Твайго Сына і захавай іх ад 
зла. Дапамажы ім заставацца вернымі Святому слову Бога, асабліва 
ў той час, калі ў іх узнікае жаданне адвярнуцца ад Яго. Амэн.

Аб абароне Місіі Збаўлення (143)
О Маці Збаўлення, абарані гэтую Місію, дар ад Бога, каб прынесці 
Вечнае Жыццё ўсім Яго дзецям. Молім: прасі ад нашага імя свайго 
ўмілаванага Сына Езуса Хрыста, каб Ён даў нам мужнасць для 
выканання нашых абавязкаў служыць Богу ва ўсялякіх абставінах 
і асабліва, калі за гэта пакутуем. Дапамажы гэтай Місіі навярнуць 
мільярды душ згодна са святой Божай Воляй і ператвары іх 
скамянелыя сэрцы ў сэрцы любячых слугаў Твайго Сына. Дай усім 
нам, хто служыць Езусу Хрысту ў гэтай Місіі, сілу, каб пераадольваць 
нянавісць і супрацьстаяць пераследу Крыжа, з вялікадушным 
сэрцам прымаць магчымыя пакуты, з пакораю прымаючы тое, што 
яшчэ можа нас спасцігнуць. Амэн. 

Малітва аб супакоі ў свеце (164)
О Езу, прынясі мне супакой. Прынясі супакой у маю краіну і ва ўсе 
краіны, якія раздзіраюцца на часткі з-за вайны і непаразуменняў. 
Пасей насенне супакою ў чэрствых сэрцах тых, хто прычыняе 
пакуты іншым у імя справядлівасці. Дай усім Божым дзецям ласкі 
атрымаць Твой Супакой, каб любоў і гармонія маглі квітнець, каб 
любоў да Бога затрыўмфавала над злом, каб душы былі выбаўлены 
ад сапсаванасці хлуснёю, жорсткасцю і дрэннымі амбіцыямі. Няхай 
супакой запануе над тымі, хто прысвяціў сваё жыццё Праўдзе Твайго 
Святога слова і над тымі, хто Цябе ўвогуле не ведае. Амэн.
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Адрачэнне ад шатана, каб абараніць гэтую Місію (132)
О Маці Збаўлення, прыйдзі на дапамогу гэтай Місіі. Дапамажы нам, 
рэшце Войска Бога, адрачыся ад шатана. Просім Цябе, струшчы 
галаву д’ябла Сваёю пятою і знішчы ўсе перашкоды ў нашай Місіі 
выратавання душ. Амэн.

Прыкладнае размеркаванне малітваў  
па днях тыдня 

НЯДЗЕЛЯ

Аднаўленне і супакой

Малітва аднаўлення (137)
О Божа Усемагутны, Божа Найвышэйшы, паглядзі на мяне, Твайго 
пакорнага слугу з любоўю і літасцю ў Тваім Сэрцы. Аднаві мяне 
ў Тваім Святле. Адары мяне наноў Тваёй Прыхільнасцю. Напоўні 
мяне ласкаю, каб мог ахвяравацца Табе ў пакорным адданні, 
згодна з Тваёй Найсвяцейшай Воляй. Выбаў мяне ад граху пыхі і ад 
усяго, што Цябе зневажае, дапамажы мне любіць Цябе з глыбокім 
і нястомным прагненнем служэння Табе праз усе мае дні, навекі 
вечныя. Амэн.

Аб Дары Святой Камуніі (81)
О Нябесная Гостыя, пасілі маё цела пажыткам, якога яно патрабуе. 
Напоўні маю душу Божай прысутнасцю Езуса Хрыста. Адары мяне 
ласкамі, каб выконваў Святую Божую Волю. Напоўні мяне спакоем 
і цішынёю, якія паходзяць з Тваёй Святой Прысутнасці. Ніколі 
не дазваляй мне сумнявацца ў Тваёй Прысутнасці. Дапамажы 
мне прыняць Цябе Целам і Душою, і каб ласкі, удзеленыя праз 
Найсвяцейшую Эўхарыстыю, дапамаглі мне абвяшчаць Хвалу Пана 
нашага Езуса Хрыста. Ачысці маё сэрца. Адкрый маю душу і асвяці 
мяне, калі атрымоўваю вялікі дар Найсвяцейшай Эўхарыстыі. Удзялі 
мне ласкаў і цнотаў, якімі Ён адорвае ўсіх дзяцей Божых і захавай 
мяне ад полымя чыстца. Амэн.
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Аб даверы і спакоі (161)
Езу, давяраю Табе. Дапамажы мне любіць Цябе ўсё больш. Напоўні 
мяне даверам, каб мог цалкам з’яднацца з Табою. Дапамажы мне 
давяраць Табе больш, асабліва ў гэтыя цяжкія часы. Напоўні мяне 
Тваім Спакоем. Прыходжу да Цябе, дарагі Езу, як дзіця, вольны ад 
усялякіх путаў свету, вольны ад усялякіх умоўнасцяў і перадаю Табе 
сваю волю, каб Ты рабіў з ёю тое, што ідзе на карысць маёй душы 
і душ маіх бліжніх. Амэн.

Аб абароне з боку Іерархіі Анёлаў (140)
Дарагі Ойча, Божа ўсяго стварэння, Бог Найвышэйшы, адары 
мяне ласкамі і абарані праз Іерархію Тваіх Анёлаў. Дазволь мне 
засяродзіцца на Тваёй любові да кожнага з Тваіх дзяцей, незалежна 
ад таго, як Цябе абражаюць. Дапамажы мне без страху ў сэрцы 
распаўсюджваць аб’яўленні аб Апошнім Запавеце, каб падрыхтаваць 
свет да Другога Прыйсця Езуса Хрыста. Удзялі мне Свае асаблівыя 
ласкі і благаслаўленні, каб супрацьстаяць пераследу, які чыніць 
сатана, яго дэманы і яго памагатыя на зямлі. Ніколі не дазваляй мне 
баяцца Тваіх ворагаў. Дай мне сілу любіць маіх ворагаў і тых, хто 
пераследуе мяне ў Імя Бога. Амэн.

Аб дары Святога Духа (51)
О прыйдзі, Святы Дух, вылі Твой дар любові, мудрасці і розуму 
на маю пакорную душу. Напоўні мяне Святлом Праўды, каб мог 
адрозніваць Божую Праўду ад хлусні, якую распаўсюджвае сатана 
і яго анёлы. Дапамажы мне ўзяць Твой Светач і распаўсюджваць 
полымя разумення ўсім тым, каго сустрэну. Праз Хрыста Пана 
нашага. Амэн.

Аб Дары Вечнага Жыцця (165)
Езу, дапамажы мне верыць у Тваё Існаванне. Дай мне знак, каб маё 
сэрца магло адкрыцца на Цябе. Напоўні маю пустую душу ласкаю, каб 
адчуў неабходнасць адкрыць розум і сэрца Тваёй Любові. Злітуйся 
нада мною і ачысці маю душу ад усялякага граху, які я ўчыніў у сваім 
жыцці. Прабач, што адкідваў Цябе, але прашу, напоўні мяне любоўю, 
якой патрабую, каб быць вартым Вечнага Жыцця. Дапамажы мне 
пазнаць Цябе, бачыць Тваю прысутнасць у іншых людзях, напоўні 
мяне Тваёю ласкаю распазнання знакаў Бога ў кожным прыгожым 
дары, які Ты зрабіў для чалавечага роду. Дапамажы мне зразумець 
Твае шляхі, выратуй ад расстання з Табою і ад болю цемры, якую 
адчуваю ў сваёй душы. Амэн.
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За сем’і і найбліжэйшых

Абарані маю сям’ю (167)
О Божа, мой Спрадвечны Ойча, праз ласку Твайго ўмілаванага Сына 
Езуса Хрыста, прашу, абараняй маю сям’ю ва ўсе часы ад зла. Дай нам 
сілу падняцца над злымі намерамі, і захаваць еднасць ў нашай любові 
да Цябе і паміж сабою. Падтрымлівай нас у кожным выпрабаванні 
і цярпенні, каб змаглі выстаяць і зберагчы любоў, якую маем адзін 
да аднаго, каб заставаліся ў адзінстве з Езусам. Благаславі нашыя 
сем’і і адары нас дарам Любові нават у часы непаразуменняў. Павяліч 
нашую любоў, каб маглі раздзяліць радасць нашай сям’і з іншымі, 
каб Твая Любоў магла быць раздзелена з усім светам. Амэн.

Барані мяне ад уплыву шатана (68)
О Маці Божая, Маці Збаўлення, ахіні мяне Тваім Найсвяцейшым 
Плашчом і сцеражы маю сям’ю ад уплыву шатана і яго ўпалых анёлаў. 
Дапамажы мне ў кожным часе давяраць Божай Міласэрнасці Твайго 
ўмілаванага Сына, Езуса Хрыста. Падтрымай мяне ў маёй любові 
да Яго і ніколі не дазваляй мне адысці ад Праўды Яго Вучэння, 
нягледзячы на тое, колькі спакусаў будзе стаяць перада мною. Амэн. 

За аб’яднанне сям’і (4)
Езу, аб’яднай усе сем’і падчас Вялікага Папярэджання, каб змаглі 
атрымаць Вечнае Збаўленне. Прашу, каб усе сем’і засталіся ў еднасці 
з Табою, Езу, і маглі наследаваць Твой Новы Рай на зямлі. Амэн.

За навяртанне сем’яў падчас Папярэджання (60)
("Дзеці Бога, рыхтуйцеся кожны дзень да Вялікага Папярэджання, 
паколькі яно можа наступіць у любы час.")

О дарагі, любімы Езу, прашу аб Міласэрнасці для душ маёй сям’і (...) 
Ахвярую Табе мае цярпенні, мае выпрабаванні і мае малітвы, каб 
выратаваць іх душы ад духа цемры. Каб ніводзін з іх, Тваіх дзяцей, 
не адмовіўся ад Цябе і не адкінуў Тваю Руку Міласэрнасці. Адкрый 
іх сэрцы, каб з’ядналіся з Тваім Найсвяцейшым Сэрцам, каб маглі 
шукаць прабачэння, неабходнага, каб выратаваць іх ад пякельнага 
агню. Дай ім шанец паўстаць з грахоў, каб маглі навярнуцца 
дзякуючы Промням Боскай Міласэрнасці. Амэн.

Каб выратаваць маю душу і душы маіх блізкіх (127)
О Езу, падрыхтуй мяне, каб мог прыйсці да Цябе без сораму. 
Дапамажы мне і маім блізкім (...) быць гатовымі вызнаць свае 
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правіны. Прызнаць свае недахопы. Прасіць прабачэння за ўсе грахі. 
Аказваць любоў тым, каго пакрыўдзілі. Маліць аб Міласэрнасці 
і атрымаць збаўленне. Скарыцца перад Табою, каб у Дзень Вялікай 
Міласэрнасці маё сумленне і сумленне маіх блізкіх (...) было чыстым 
і каб Ты напоўніў нашыя душы Сваёю Божай Міласэрнасцю. Амэн.

За сваіх дзяцей (асабліва для тых, хто мае дзяцей)

Захавай маіх дзяцей ад князя падману (67)
Дарагі Езу, прашу, абарані маіх дзяцей ад князя падману. Прысвячаю 
гэтых дзяцей (...) Твайму Найсвяцейшаму Сэрцу і прашу, ахіні іх 
Тваёй Найдаражэйшай Крывёю, асвяці іх душы, моцна трымай іх 
у Тваіх любячых Руках, каб былі захаваныя ад усялякага зла. Прашу 
адкрый іх сэрцы падчас Асвячэння Сумлення і напоўні іх душы 
Тваім Святым Духам, каб былі ачышчаныя ад усялякага граху. Амэн.
Дар абароны для дзяцей (153) 

(Гэту малітву трэба чытаць раз на тыдзень, перад абразом Маці 
Божай, акрапіўшы сябе святою вадою.)

О Маці Божая, Маці Збаўлення, прашу: прысвяці і ахвяруй свайму 
ўмілаванаму Сыну душы гэтых дзяцей (...). Маліся, каб Езус праз моц 
сваёй Найдаражэйшай Крыві атуліў і захаваў гэтыя малыя душы ад 
зла. Прашу Цябе, дарагая Маці, абарані маю сям’ю ў часы вялікіх 
выпрабаванняў. Малю, каб Твой Сын споўніў маю просьбу з’яднаць 
маю сям’ю з Хрыстом і даў нам Вечнае Збаўленне. Амэн.

Другое Прыйсце Езуса і Новы Рай

Падзяка за Тваё Другое Прыйсце (90)
О мой Езу, узношу Табе хвалу і падзяку за Найслаўнейшае Другое 
Прыйсце. Ты мой Збавіцель, які нарадзіўся, каб даць мне вечнае 
жыццё і вызваліць мяне ад граху. Ахвярую Табе сваю любоў, падзяку 
і праслаўленне пры падрыхтоўцы сваёй душы для Твайго Вялікага 
Прыйсця. Амэн.

Малітва, каб падрыхтаваць душы да Новага Раю і Другога Прыйсця 
Хрыста (39)
О Езу, мой умілаваны Збавіцель, прашу, атулі мяне Тваім 
Святым Духам, каб мог з моцаю аб’яўляць Тваё Святое слова, каб 
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падрыхтаваць усіх дзяцей Бога да Твайго Другога Прыйсця. Прашу, 
Пане Езу Хрысце, аб ласках, якія мне неабходны, каб мог звяртацца 
да людзей усіх канфесій, веравызнанняў і нацыянальнасцяў, куды 
б я ні пайшоў. Дапамажы мне гаварыць Тваёю моваю, суцяшаць 
бедныя душы Тваімі вуснамі і любіць усе душы асаблівай Божай 
Любоўю, якая выплывае з Твайго Найсвяцейшага Сэрца. Дапамажы 
ратаваць душы, так блізкія Твайму Сэрцу і дазволь мне суцешыць 
Цябе, дарагі Езу, калі страчаныя душы працягваюць адкідваць 
Тваю Міласэрнасць. Езу, я нічога не варты без Цябе, але з Тваёю 
шчодраю дапамогаю буду весці барацьбу ў Тваё Імя, каб дапамагчы 
выратаваць усё чалавецтва. Амэн.

Каб душы трапілі ў Рай (35)
О мой Езу, дапамажы мне, каб дапамог Табе выратаваць рэшту Тваіх 
дзяцей на зямлі. Малюся, каб праз Тваю Міласэрнасць душы былі 
збаўлены ад духа цемры. Прымі мае выпрабаванні, цярпенні і смутак 
у гэтым жыцці для выратавання душаў ад пякельнага агню. Напоўні 
мяне ласкамі, каб ахвяраваў Табе гэтыя цярпенні з любоўю і радасцю 
ў сэрцы, каб мы ўсе як адно злучыліся ў любові да Найсвяцейшай 
Тройцы і жылі з Табою ў Раі, як адна святая сям’я. Амэн.

Малітва аб Ласцы абвяшчэння Другога Прыйсця Хрыста (48)
О мой Езу, удзялі мне Ласку абвяшчаць Тваё Святое слова ўсяму 
чалавецтву, каб душы маглі быць збаўлены. Вылі Твайго Святога 
Духа на мяне, Твайго пакорнага слугу, каб Тваё Святое слова маглі 
пачуць і прыняць асабліва тыя душы, якім найбольш патрэбна Твая 
Міласэрнасць. Дапамажы мне шанаваць Тваю Святую Волю ва ўсе 
часы і ніколі не зневажаць і не асуджаць тых, хто адкідвае Руку 
Тваёй Міласэрнасці. Амэн.

Падзяка

Падзяка за Дар Божай Міласэрнасці (15)
О мой Нябесны Ойча, з глыбокай удзячнасцю ўшаноўваем Ахвяру, 
якую Ты прынёс, калі паслаў Збавіцеля на зямлю. З пакорнай 
удзячнасцю і вялікай радасцю ўзносім малітву хвалы за Дар, які 
даеш Сваім дзецям, Дар Божай Міласэрнасці. О Найвышэйшы 
Божа, учыні нас годнымі з удзячнасцю прыняць гэтую вялікую 
ласку. Амэн.
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Падзяка Богу Айцу за збаўленне чалавецтва (21)
Праслаўляем Цябе, о Святы Божа, Усемагутны Стварыцель, за 
Любоў і Літасць, якія маеш да чалавецтва. Дзякуем за дар Збаўлення, 
які Ты ахвяруеш Сваім бедным дзецям. Просім Цябе, о Пане, уратуй 
тых, якія ідуць за злым духам, каб іх сэрцы адкрыліся на праўду аб 
іх Вечным Жыцці. Амэн.

Хвала Найвышэйшаму Богу! (5)
О Спрадвечны Ойча, з радасцю і ўдзячнасцю ўзносім Табе нашыя 
малітвы за Твой бясцэнны Дар Міласэрнасці для ўсяго чалавецтва. 
Радуемся і дорым Табе, цудоўны Валадар, нашую хвалу і пашану за 
Тваю поўную любові і пяшчоты Мiласэрнасць. Ты, Найвышэйшы 
Бог, наш Валадар, і за гэты Дар, што нам цяпер даеш, падаем 
з пакораю да Тваіх ног. Просім, Божа, будзь міласэрны да ўсіх Тваіх 
дзяцей. Амэн.

ПАНЯДЗЕЛАК

Хрысціянства, сапраўдная вера і еднасць душ

Аб абароне хрысціянскай веры (144)
О Маці Збаўлення, заступіся за хрысціян ва ўсім свеце. Молім: 
дапамажы ім захаваць сваю веру і заставацца вернымі Вучэнню 
Езуса Хрыста. Маліся аб сіле розуму і духа для іх, каб захавалі веру 
ва ўсе часы. Наймілейшая Маці, заступайся за іх, каб адкрылі свае 
вочы на Праўду. Адары іх ласкаю распазнаць кожную фальшывую 
дактрыну, прадстаўленую ім у Імя Твайго Сына. Дапамажы ім 
застацца сапраўднымі і вернымі слугамі Бога і адрачыся ад зла 
і хлусні нават перад пагрозай пакутаў і здзекаў. О Маці Збаўлення, 
абарані ўсіх Сваіх дзяцей і маліся, каб кожны хрысціянін ішоў 
Божым шляхам да апошняга ўздыху. Амэн.

Аб аб’яднанні ўсіх хрысціянскіх Касцёлаў (28)
О Найвышэйшы Божа, схіляемся перад Табою, выпрошваючы 
еднасці Тваіх дзяцей у барацьбе за захаванне ўсіх хрысціянскіх 
Касцёлаў на зямлі. Не дазваляй, каб нашыя адрозненні падзялялі нас 
у гэты час вялікага вераадступніцтва ў свеце. У нашай любові да Цябе, 
дарагі Ойча, просім, дай нам ласку любіць адзін аднаго ў Імя Твайго 
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ўмілаванага Сына, нашага Збавіцеля, Езуса Хрыста. Кланяемся 
Табе. Любім Цябе. Яднаемся, каб выпрасіць моц для захавання ўсіх 
хрысціянскіх Касцёлаў на зямлі падчас выпрабаванняў, якія могуць 
напаткаць нас у бліжэйшыя гады. Амэн.

Каб сабраць і аб’яднаць усе душы (128)
Дарагі Езу, дапамажы нам, Тваім любімым вучням, сабраць свет 
у Тваіх Руках і прадставіць Табе душы, якім больш за ўсё патрэбна 
Твая Вялікая Міласэрнасць. Умацуй нас дарам Святога Духа, каб 
полымя Праўды ахапіла ўсіх тых, хто адышоў ад Цябе. З’яднай 
усіх грэшнікаў, каб кожны атрымаў шанец паяднацца з Табою. Дай 
усім нам сілы заставацца вернымі Твайму Святому слову, калі нас 
будуць прымушаць адмовіцца ад Праўды, абвешчанай свету праз 
Святое Евангелле. Мы і надалей застаемся ў Табе, з Табою і для Цябе 
ў кожным нашым кроку на шляху да збаўлення. Амэн.

Аб’яднанне ўсіх дзяцей Божых (37)
О дарагі Езу, з’яднай усіх сваіх умілаваных верных ў любові, каб 
мы маглі па ўсім свеце распаўсюджваць Праўду Твайго абяцання 
Вечнага Збаўлення. Молімся, каб тыя абыякавыя душы, якія баяцца 
даверыцца Табе розумам, целам і душою адкінулі свой шчыт пыхі, 
адкрылі сэрцы на Тваю Любоў і сталі часткай Тваёй святой сям’і на 
зямлі. Прымі ўсе гэтыя заблуканыя душы, дарагі Езу, і дазволь нам, 
іх братам і сёстрам, нашай любоўю вывесці іх з пустэчы і забяры 
разам з намі ў прытулак Любові і Святла Святой Тройцы. Складаем 
усю нашую надзею, давер і любоў у Твае Святыя Рукі. Молім Цябе: 
паглыб нашу пабожнасць, каб маглі дапамагчы ўратаваць як мага 
больш душаў. Амэн. 

За абарону хрысціянства (29)
О Пане Езу Хрыстэ, прашу, вылі Твайго Святога Духа на ўсіх Тваіх 
дзяцей. Прашу, прабач тым, хто мае ў сваіх душах нянавісць да 
Цябе. Прашу, каб дзякуючы Тваёй Вялікай Міласэрнасці, атэісты 
адкрылі свае скамянелыя сэрцы. Прашу, каб тыя Твае дзеці, якія 
Цябе любяць, маглі з гонарам вызнаваць Цябе і перамаглі ўсялякі 
пераслед. Прашу, напоўні ўсіх сваіх дзяцей Дарам Твайго Духа, 
каб змаглі мужна падняцца і павесці Тваё войска ў рашучы бой 
супраць д’ябла і яго дэманаў, а таксама супраць тых душ, якія сталі 
нявольнікамі яго ілжывых абяцанняў. Амэн.
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Аб вытрываласці хрысціянаў (100)
О дарагі Езу, просім у Цябе моцы, каб перажыць выпрабаванні, 
з якімі сутыкаемся, калі апошні праўдзівы Папа заканчвае сваю 
місію для Цябе. Дапамажы нам вытрываць страшнае бязвер’е, з якім 
сутыкаемся з-за ўпадку таго Касцёла, які ведалі раней. Ніколі не 
дазваляй нам адхіліцца ад Праўды Твайго Божага Слова. Дапамажы 
нам захоўваць маўчанне, калі на нашыя плечы ляжа цяжар гвалту, 
каб прымусіць нас адвярнуцца ад Цябе і ад Сакрамэнтаў, якія Ты даў 
свету. Акрый Тваё Войска ўсёпераможнай Любоўю – тым шчытом, 
які абароніць нас ад фальшывага прарока і антыхрыста. Дапамажы 
Касцёлу на зямлі распаўсюджвацца і ўзрастаць, каб мог з’яднацца 
з Праўдай і дапамагчы Табе прывесці нашых братоў і сясцёр 
на дарогу Праўды, каб годна падрыхтавацца да Твайго Другога 
Прыйсця. Амэн.

Аб абароне ад антыхрыста і змягчэння кары

Каб спыніць антыхрыста (6) 
О Езу, просім, каб Бог у Сваёй Міласэрнасці не дазволіў антыхрысту 
і яго ганебнаму войску выклікаць неспакой у Тваіх дзяцей і несці ім 
вялікія мучэнні. Молім, каб ён быў знішчаны і каб Божая кара была 
спынена праз навяртанне, якое будзе дзейнічаць падчас Вялікага 
Папярэджання. Амэн.

Аб прадухіленні сусветнага кантролю (61)
О дарагі Нябесны Ойча, узгадваючы пра ўкрыжаванне Твайго 
ўмілаванага Сына Езуса Хрыста, просім, абарані нас, Тваіх дзяцей, 
ад укрыжавання, запланаванага антыхрыстам і яго паслядоўнікамі, 
каб знішчыць Тваіх дзяцей. Дай нам неабходныя ласкі, каб адмовіцца 
ад знака дэмана і спашлі нам неабходную дапамогу, каб перамагчы 
зло ў свеце, якое распаўсюджваецца тымі, хто ідзе шляхам шатана. 
Просім, дарагі Ойча, захавай Тваіх дзяцей у гэтыя жудасныя часы 
і зрабі нас дастаткова моцнымі, каб падняцца і аб’яўляць публічна 
ў любы час Тваё Найсвяцейшае слова. Амэн.

Каб спыніць антыхрыста і яго паплечнікаў (18)
О дарагі Езу, выратуй свет ад антыхрыста. Абарані нас ад злых 
пастак д’ябла. Захавай рэшту Твайго Касцёла ад зла. Дай усім 
Тваім Касцёлам патрэбную ласку і моц, каб абараніцца ад войнаў 
і пераследу, запланаваных шатанам і яго войскам тэрору. Амэн.
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Не дазволіць антыхрысту знішчыць зямлю (20)
О Ойча Нябесны, прашу Цябе, дзеля Імя Твайго дарагога Сына, 
не дазволь антыхрысту завалодаць душамі Тваіх дзяцей. Прашу, 
Усемагутны Ойча, забарані яму тэрарызаваць Тваіх дзяцей. Малю 
Цябе, не дазволь яму заразіць і забрудзіць Тваё тварэнне і прашу, 
будзь міласэрны да тых душаў, якія будуць бездапаможнымі перад 
ім. Пачуй маю малітву, дарагі Ойча, і выратуй усіх Тваіх дзяцей ад 
гэтага жудаснага зла. Амэн.

Малітва абароны ад пераследу (71)
О Езу, выратуй Божых дзяцей ад антыхрыста. Абарані нас ад яго 
імкнення кіраваць зямлёю. Божа, выратуй нас ад пераследу. Абарані 
грэшныя душы ад антыхрыста, каб яны маглі быць выкупленыя 
ў Тваіх вачах. Дапамажы нам у нашай слабасці. Дай нам моц духа, каб 
падняцца і весці адзін аднаго, калі крочым у Тваім Войску да Брамаў 
Раю. Ты неабходны мне, дарагі Езу. Люблю Цябе, дарагі Езу. Слаўлю 
Тваю Прысутнасць на зямлі. Выракаюся цемры. Схіляюся перад 
Табою і аддаюся Табе целам і душою, каб Ты мог паказаць мне Праўду 
Сваёй Прысутнасці, каб я заўсёды давяраў Тваёй Міласэрнасці. Амэн.

Аб змягчэнні пакарання (83)
О дарагі Ойча, Найвышэйшы Божа, мы, Твае бедныя дзеці, схіляемся 
перад Тваім хвалебным Тронам у Небе і молім Цябе: выратуй свет 
ад зла. Просім Тваёй Міласэрнасці для душаў тых, хто правакуе 
жудасныя пакуты Тваіх дзяцей на зямлі. Просім, прабач ім. Просім, 
знiшчы антыхрыста, як толькi ён сябе выявiць. Просім, дарагі наш 
Пане, змягчы Тваю караючую Руку. Молім Цябе: прымі нашыя 
малітвы і цярпенні, каб у гэты час аблегчыць пакуты Тваіх дзяцей. 
Мы давяраем Табе. Мы праслаўляем Цябе. Дзякуем Табе за вялікую 
ахвяру, якую Ты здзейсніў, калі паслаў Свайго адзінароднага Сына 
Езуса Хрыста, каб выратаваць нас ад граху. Мы з радасцю чакаем 
Твайго Сына як Збавіцеля чалавецтва і просім: абарані нас. Захавай 
нас ад несправядлівасці. Дапамажы нашым сем’ям. Змілуйся над 
намі. Амэн.

Аб прадухіленні войнаў, аб аддаленні голаду і аб супакою ў свеце

Аб абароне слабых і нявінных (162)
О Божа, Ойча Найвышэйшы, молім: барані слабых і нявінных, якія 
пакутуюць ад рук тых, чые сэрцы напоўненыя нянавісцю. Аблегчы 



16

цярпенні Тваіх бедных безабаронных дзяцей. Адары іх патрэбнымі 
ласкамі, каб абараніцца ад Тваіх ворагаў. Напоўні іх адвагаю, надзеяй 
і міласэрнасцю, каб змаглі знайсцi ў cваіх сэрцах прабачэнне для 
тых, хто іх мучыць. Прашу, каб Ты, любы Божа, мой Спрадвечны 
Ойча, прабачыў тым, хто супрацьстаіць Закону Жыцця і дапамог ім 
убачыць, як іх дзеянні абражаюць Цябе, каб яны маглі вярнуцца на 
праўдзівы шлях і шукалі суцяшэння ў Тваіх руках. Амэн.

Аб спыненні знішчэння нявінных (166)
Наймілейшая Маці Збаўлення, просім: занясі Твайму ўмілаванаму 
Сыну Езусу Хрысту нашую настойлівую просьбу спыніць знішчэнне 
нявінных. Просім, каб у сваёй Міласэрнасці Ён знішчыў небяспеку 
генацыдy, пераследу і тэрору Божых дзяцей. Просім, молім Цябе, 
дарагая Маці Збаўлення, пачуй нашае маленне аб любові, еднасці 
і спакоі ў гэтым спакутаваным свеце. Просім, каб Езус Хрыстус, Сын 
Чалавечы бараніў нас усіх у гэты час вялікага болю і цярпення на 
зямлі. Амэн.

Аб спыненні распаўсюджвання войнаў (120)
О наймілейшы Езу, спыні войны, якія знішчаюць чалавецтва. Абарані 
нявінных ад цярпенняў. Абарані душы, якія спрабуюць прынесці 
сапраўдны спакой. Адкрый сэрцы тых, хто пакутуе ад ліхалецця 
вайны. Абарані моладзь і безабаронных. Захавай душы тых, чыё 
жыццё разбурана вайною. Умацуй нас, дарагі Езу, хто моліцца за 
душы ўсіх дзяцей Божых, і дай нам ласку вытрываць цярпенні, якія 
могуць напаткаць нас падчас ваенных канфліктаў. Просім Цябе, 
спыні распаўсюджванне войнаў і прывядзі душы ў Святое Сховішча 
Твайго Найсвяцейшага Сэрца. Амэн.

Аб абароне ад атамнай вайны (14)
О Усемагутны Ойча, Найвышэйшы Божа, просім: будзь міласэрны да 
ўсіх грэшнікаў. Адкрый іх сэрцы, каб прынялі збаўленне і атрымалі 
мноства ласкаў. Пачуй маю просьбу аб маёй сям’і і дапамажы, каб 
кожны знайшоў ласку у Тваім любячым Сэрцы. О Нябесны Боскі 
Ойча, абарані ўсіх Сваіх дзяцей на зямлі ад атамнай вайны, а таксама 
ад іншых дзеянняў, скіраваных на знішчэнне Тваіх дзяцей. Захавай 
нас ад усялякага зла і абарані нас. Асвяці нас, каб маглі адкрыць 
нашыя вочы, пачуць і прыняць Праўду нашага збаўлення без страху 
ў нашых душах. Амэн.
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Аб абароне ад 3-й сусветнай вайны (54)
О Нябесны Ойча, у Імя Твайго ўмілаванага Сына Езуса Хрыста, які 
цярпеў за грахі чалавецтва, прашу дапамажы нам у гэтыя цяжкія 
часы, якія набліжаюцца. Дапамажы нам перажыць пераслед, які 
плануюць хцівыя кіраўнікі дзяржаваў і тыя, хто хоча знішчыць Твой 
Касцёл і Божых дзяцей. Просім Цябе, родны наш Ойча, дапамажы 
пракарміць нашыя сем’і і абарані жыццё тых, хто супраць сваёй волі 
ўступіць у вайну. Любім Цябе, дарагі Ойча. Просім, дапамажы, калі 
настануць цяжкасці. Выратуй нас ад улады антыхрыста. Дапамажы 
схавацца ад яго знаку звера і адмовіцца ад яго прыняцця. Дапамажы 
тым, xто Цябе любiць, быць вернымі Твайму Святому слову ва ўсе 
часы i ўдзялi нам ласкі, неабходныя для душы i цела. Амэн. 

Малітва аб супакоі ва ўсім свеце (27)
O мой Езу, прашу аб міласэрнасці для тых, хто пакутуе ад жудасных 
войнаў. Прашу, каб супакой усталяваўся ў тых пакутуючых краінах, 
якім не адкрыта праўда аб Тваім існаванні. Прашу ахіні гэтыя краіны 
моцаю Духа Святога, каб яны спынілі сваю прагу да ўлады над 
нявіннымі душамі. Злітуйся над усімі краінамі, якія бездапаможныя 
супраць жудасных злачынстваў, што ахапілі ўвесь свет. Амэн.

АЎТОРАК

За моладзь

Малітва за моладзь (19)
Маці Збаўлення, прашу Цябе, маліся аб Міласэрнасці для тых 
маладых душ, якія знаходзяцца ў жудаснай цемры, каб распазналі 
Твайго любага Сына, які прыходзіць ратаваць усё чалавецтва. Не 
дазволь згубіцца аніводнай душы. Не дазволь аніводнай душы 
адкінуць Яго вялікую Міласэрнасць. Малюся, Маці, каб усе былі 
збаўленыя і прашу Цябе, ахіні гэтыя душы сваім Святым Плашчом, 
каб мелі патрэбную абарону супраць шатана і яго памагатых. Амэн.

Малітва за моладзь і дзяцей (73)
О Езу, дапамажы мне ратаваць душы маладых людзей ва ўсім 
свеце. Дзякуючы Тваёй ласцы, дапамажы ім ўбачыць праўду Твайго 
Iснавання. Прывядзі іх да Твайго Найсвяцейшага Сэрца і адкрый ім 
вочы на Тваю Любоў і Міласэрнасць. Выратуй іх ад пякельнага агню 
і праз мае малітвы памілуй іх душы. Амэн.
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Аб згубленым пакаленні маладых душаў (118)
Дарагі Езус, прашу аб Тваёй Міласэрнасці для заблуканага пакалення 
маладых душаў. Вярні зрок тым, якія Цябе не ведаюць. Тых, хто Цябе 
ведае, але не зважае на Цябе, вярні да Тваёй Міласэрнасці. Прашу, 
дай ім як найхутчэй доказ Твайго Існавання і скіруй іх да тых, якія 
змогуць ім дапамагчы і вывесці на дарогу Праўды. Напоўні іх душы 
і розум тугою па Табе. Дапамажы ім распазнаць унутраную пустэчу 
і адкрыцца на Тваю Прысутнасць. Малю Цябе, любы Пане, не пакідай 
іх, але праз сваю Міласэрнасць адары іх Вечным жыццём. Амэн.

Аб міласэрнасці для моладзі, якая не прызнае Бога (106)
Дарагі Езу, вазьмі пад Сваю абарону душы тых Божых дзяцей, якія 
Цябе не ведаюць, якія не спазналі Тваёй Любові і якія не прымаюць 
Твайго абяцання. Вылі ласку навяртання і дай ім Жыццё Вечнае. 
Будзь міласэрны да ўсіх тых, якія не вераць у Тваю Прысутнасць і не 
ўсведамляюць патрэбы раскайвацца ў сваіх грахах. Амэн.

Просьбы і ласкі

Аб дапамозе, каб знайсці час на малітву (95)
О Маці Збаўлення, прыйдзі мне на дапамогу, калі змагаюся з усім тым, 
што перашкаджае знайсці час на малітву. Дазволь мне прысвяціць 
Твайму ўмілаванаму Сыну Езусу Хрысту час, які Ён заслугоўвае, каб 
паказаць Яму маю любоў. Прашу Цябе, мая Найсвяцейшая Маці 
Збаўлення, выпрошвай патрэбныя для мяне ласкі і прасі Свайго 
дарагога Сына аб літасці, каб Ён укрыў мяне ў Сваім Найсвяцейшым 
Сэрцы. Амэн.

Малітва ў час бездапаможнасці (152)
Дарагi Езу, дапамажы мне, калі буду бездапаможны. Вызвалі мяне ад 
граху і ўчыні, каб мае вочы, сэрца і душа не паддаваліся ашуканству 
д’ябла і яго злым шляхам. Напоўні мяне Тваёй Любоўю, калі 
адчую нянавісць у сэрцы. Напоўні мяне Тваім Спакоем, калі буду 
засмучаны. Напоўні мяне Тваёю Моцаю, калі буду слабы. Вызвалі 
мяне з няволі, каб мог быць свабодным і каб Ты трымаў мяне 
ў бяспецы Тваіх Найсвяцейшых Рук. Амэн.

Малітва аб духоўным і фізічным аздараўленні (94)
О дарагі Езу, падаю ніцма перад Табою, стомлены, хворы, у болю 
і тузе, прагнучы пачуць Твой голас. Учыні, каб агарнула мяне Твая 
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Божая Прысутнасць, каб напоўніліся Тваім Боскім Святлом мае 
розум, цела і душа. Давяраю Тваёй Міласэрнасці. Аддаю Табе цалкам 
мой боль і цярпенне і прашу, дай мне ласку даверу да Цябе, каб Ты 
мог мяне вылечыць з гэтага болю і цемры, каб я зноў стаў здаровым 
і мог далей крочыць шляхам Праўды і дазволіў Табе прывесці мяне 
да жыцця ў Новым Раі. Амэн.

Аб ласцы вытрываласці (92)
О дарагі Езу, прашу Цябе аб дары вытрываласці. Прашу Цябе: 
надзялі мяне патрэбнымі ласкамі, каб захаваць Тваё Найсвяцейшае 
Слова. Прашу: вызвалі мяне ад любых сумненняў, напоўні маю душу 
дабрынёю, цярплівасцю і вытрываласцю. Дапамажы мне захаваць 
годнасць, калі буду зняважаны за Тваё Святое Імя. Учыні мяне 
моцным і атулі мяне ласкай, каб я, нават стомлены і знясілены, ішоў 
наперад, пераадольваў нягоды, якія чакаюць мяне, калі нястомна 
працую, каб дапамагчы Табе выратаваць чалавецтва. Амэн.

Аб Дары даверу (109)
О мой дарагі Езу, дапамажы мне давяраць Табе. Давяраць Твайму 
абяцанню, што прыйдзеш зноў. Прыняць Праўду пра Тваё Другое 
Прыйсце. Давяраць абяцанню Бога Айца, калі Ён сказаў, што дасць 
Табе Тваё Валадарства. Дапамажы мне давяраць Твайму Вучэнню, 
Твайму плану збаўлення свету. Дзякуючы ласцы, дапамажы мне 
прыняць Твае дары. Дапамажы мне давяраць Табе, каб пазбавіўся 
страху і дазволіў Тваёй любові напоўніць маё сэрца і душу. Амэн.

Прыйдзі мне на дапамогу (148)
О мой Езу, дапамажы мне ў маім вялікім смутку. Трымай мяне ў сваіх 
Руках і ўкрый ў Тваім Найсвяцейшым Сэрцы. Вытры мае слёзы. 
Скары маю ўпартасць. Узвысь мой дух і напоўні мяне Тваім Спакоем. 
Прашу, дапамажы мне ў гэтай асаблівай просьбе (...). Пане, прыйдзі 
мне на дапамогу, каб мая просьба была пачута і каб маё жыццё 
напоўнілася спакоем у адзінстве з Табою. Калі мая просьба не можа 
быць выканана, напоўні мяне ласкаю спазнаць Тваю Святую Волю 
для дабра маёй душы і каб я заўсёды заставаўся верным Твайму 
Слову з зычлівым і ўдзячным сэрцам. Амэн.

Ахоўвай мяне ў гэтым вандраванні (63)
О мая ўмілаваная Маці Збаўлення, прашу Цябе аб малітве, каб мне 
быў удзелены Хлеб Жыцця – мой пасілак у гэтым вандраванні дзеля 
ратавання ўсіх дзяцей Божых. Прашу, дапамажы ўсім падманутым 
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фальшывымі ідаламі і багамі ўбачыць праўду пра смерць Твайго 
Сына на Крыжы дзеля збаўлення кожнага дзіцяці і ўдзялення ім 
дару Вечнага Жыцця. Амэн.

Аб Слязах навяртання (93)
О мой умілаваны Езу, Ты — у маім сэрцы. Я з Табою — адно цэлае. 
Я люблю Цябе. Дай мне адчуць Тваю Любоў. Дай мне адчуць Твой 
боль. Дай мне адчуць Тваю Прысутнасць. Удзялі мне ласку пакоры, 
каб я стаў годным Твайго Валадарства на зямлі і ў Небе. Дай мне 
Слёзы навяртання і ўчыні, каб я, як Твой праўдзівы і ахвярны вучань, 
мог дапамагчы Табе ў Тваёй Місіі ратавання кожнай душы на зямлі 
перад тым, як прыйдзеш зноў, каб судзіць жывых і памерлых. Амэн.

Аб моцы, каб перамагчы зло (139)
Дарагі Езу, абарані мяне ад зла, якое паходзіць ад д’ябла. Ахіні сваёй 
Найдаражэйшай Крывёю мяне і ўсіх слабых і безабаронных перад 
ім. Дай мне мужнасць ад яго адрачыся і дапамагай мне штодня 
пазбягаць яго спробаў любым чынам завалодаць мною. Амэн.

Аб абароне ад пераследу і нянавісці

Дапамажы не адступіць ад веры (91)
О Найсвяцейшая Маці Збаўлення, беражы мяне ў час небяспекі, калі 
я сутыкнуся са злом. Дапамажы мне бараніць Божае слова з моцай 
і адвагай без усялякага страху ў душы. Маліся, каб я застаўся верным 
Вучэнню Хрыста і мог цалкам і ў поўні аддаць Яму ўсе мае страхі, 
занепакоенасць і смутак. Дапамажы мне адважна ісці наперад гэтай 
самотнай дарогай, каб абвяшчаць Праўду Святога слова Божага, 
нават тады, калі ворагі Бога на шляху гэтай місіі паставяць амаль 
непераадольныя перашкоды. О Маці Найсвяцейшая, прашу: няхай 
праз Тваё заступніцтва вера ўсіх хрысціянаў захавае моц у час 
пераследу. Амэн.

Абарона ад пераследу (141)
Дарагі Езу, абарані мяне ў маім змаганні, каб любой цаною застацца 
верным Твайму слову. Барані мяне ад Тваіх ворагаў. Абараняй мяне 
ад тых, хто пераследуе мяне за Цябе. Раздзялі мой боль. Аблегчы 
мае цярпеннi. Падымі мяне да святла Твайго Аблічча аж да таго 
дня, калі Ты зноў прыйдзеш, каб прынесці свету Вечнае Збаўленне. 
Прабач тым, хто пераследуе мяне. Выкарыстай мае цярпеннi дзеля 
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адкуплення іх грахоў, каб маглі знайсці спакой у сэрцах і са скрухай 
у душах вітаць Цябе ў Апошні Дзень. Амэн. 

Выратуй мяне ад пераследу (163)
О Езу, захавай мяне ад болю пераследу за Тваё Імя. Учыні мяне 
мілым Твайму Сэрцу. Выбаў маю душу ад пыхі, хцівасці, эгаізму 
і нянавісці. Дапамажы цалкам аддацца Тваёй Міласэрнасці. Забяры 
мае страхі. Дапамажы мне пазбавіцца ад майго болю і забяры 
ад мяне ўсялякі пераслед, каб я мог ісці за Табою, як малое дзіця, 
з упэўненасцю, што ўсё знаходзіцца ў Тваіх Руках. Вызвалі мяне ад 
нянавісці тых, хто сцвярджае, што з’яўляюцца Тваімі, але на самой 
справе выракаюцца Цябе. Не дазволь іхнім злым языкам бічаваць 
мяне, а іх злым дзеянням звесці мяне са шляху Праўды. Дапамажы 
мне засяродзіцца толькі на Тваім надыходзячым Валадарстве 
і годна прымаць усе знявагі, якія мне наканавана вынесці ў Імя Тваё. 
Прынясі мне супакой розуму, супакой сэрца, супакой душы. Амэн.

Каб супрацьстаяць рэлігійнаму пераследу (126)
Дарагі Езу, дапамажы мне вытрываць усялякі пераслед у Тваё Святое 
Імя. Дапамажы тым, хто трапіў у пастку памылковага пераканання, 
што яны сведчаць аб Тваіх Справах. Адкрый вочы ўсім тым, у каго 
з’явіцца спакуса знішчаць іншых праз злыя ўчынкі, справы і дзеянні. 
Абарані мяне ад ворагаў Бога, якія паўстануць, каб паспрабаваць 
заглушыць Тваё Святое слова і выгнаць Цябе. Дапамажы мне 
прабачыць тым, хто здраджвае Табе і дай мне ласку быць непахісным 
у маёй любові да Цябе. Дапамажы мне жыць Праўдай, якой Ты 
навучыў нас, і заставацца пад Тваёй Абароной назаўсёды. Амэн.

Абарона ад нянавісці (138)
О Маці Збаўлення, абарані мяне ад усялякага роду нянавісці. 
Дапамажы мне захоўваць маўчанне, калі сутыкаюся з нянавісцю. 
У хвіліны маёй найвялікшай слабасці, узмоцні мяне у маёй вернасці 
Езусу Хрысту. Запячатай мае вусны. Дапамажы мне адвярнуцца 
ад тых, хто правакуе мяне словамі, супярэчнымі Вучэнню Твайго 
Сына, і ад тых, хто насміхаецца з мяне з-за маёй веры. Маліся за 
гэтыя душы, дарагая Маці, каб яны выракліся шатана і адчулі ў сваіх 
душах спакой Тваёй Любові і валадарства Святога Духа. Амэн.

Малітва за сусветных лідэраў (2)
Мой Ойча Спрадвечны, у Імя Твайго Сына, умілаванага Езуса 
Хрыста, прашу: захавай Тваіх дзяцей ад пераследу, які патаемна 
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плануюць сусветныя сілы адносна нявінных народаў. Малюся аб 
прабачэнні грахоў душам, якія з’яўляюцца прычынай гэтых пакутаў, 
каб змаглі звярнуцца да Цябе з пакорным і скрушаным сэрцам. 
Прашу, дай Тваім змучаным дзецям моц вытрываць гэтыя цярпенні 
дзеля адкуплення грахоў свету, праз Хрыста Пана нашага. Амэн.

Абарона ад нянавісці (156)
Дарагі Езу, дай мне Сваю Любоў і адкрый маё сэрца, каб прыняў яе 
з удзячнасцю. Няхай праз моц Святога Духа Твая Любоў заяснее 
ўва мне, каб я мог стаць светачам Тваёй Міласэрнасці. Атулі мяне 
Сваёй Любоўю, а мая любоў да Цябе няхай аслабіць нянавісць, 
якую сустрэну пры абвяшчэнні Твайго слова. Вылі на нас Сваю 
Міласэрнасць і прабач тым, хто Цябе адкідвае, абражае і застаецца 
абыякавым да Тваёй Боскасці і ўдзялі ім дар Любові. Няхай Твая 
Любоў прамяніцца ў час няпэўнасці, слабой веры, выпрабаванняў 
і цярпенняў, і праз моц Духа Святога дапамагай мне данесці Праўду 
тым, каму найбольш патрэбна Твая дапамога. Амэн.

Абарані мяне ад адзінай сусветнай рэлігіі (158)
Дарагі Езу, барані мяне ад зла новай, адзінай сусветнай рэлігіі, якая 
паходзіць не ад Цябе. Падтрымай мяне на маім шляху да свабоды 
Твайго Святога Валадарства. Захавай мяне ў еднасці з Табою, калі 
буду цярпець і калі мяне будуць змушаць прыняць хлусню, якую 
распаўсюджваюць Твае ворагі, каб знішчаць душы. Дапамажы 
мне вытрываць пераслед, застацца верным праўдзiваму Божаму 
слову, насуперак фальшывым вучэнням і іншым блюзнерствам, 
да прыняцця якiх мяне будуць змушаць. Праз дар маёй вольнай 
волі вазьмi мяне пад уладу Твайго Валадарства, каб я быў здольны 
ўстаць і абвяшчаць Праўду, калі яна будзе аб’яўлена хлуснёю. Ніколі 
не дазваляй мне вагацца, сумнявацца, альбо ў страху бегчы ад 
пераследу. Дапамажы мне заставацца цвёрдым і верным Праўдзе 
праз усё жыццё. Амэн.

СЕРАДА

Аб паратунку і Божай абароне для душ

Уратуй маіх братоў і сясцёр (64)
О мой найдаражэйшы Збавіцель, Езу Хрыстэ, прымі мой дар малітвы 
і ахвярнасці дзеля ўратавання маіх братоў і сясцёр з няволі цемры. 
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Дазволь мне дапамагчы ўратаваць іх душы. Малю Цябе прабачыць 
ім грахі, і прашу: напоўні іх душы Святым Духам, каб імкнуліся 
знайсці прытулак, якога адчайна патрабуюць, у Тваіх абдымках, 
каб не сталі страчанымі назаўсёды. За гэтыя душы ахвяруюся Табе 
з пакорай і ўдзячнасцю. Амэн.

Дар навяртання для іншых (105)
О мой найдаражэйшы Езу, з любоўю да Цябе прашу, паяднай з сабою 
маю душу. Вазьмі маю душу, агарні яе Тваім Святым Духам, і гэтай 
Малітвай дапамажы мне ўратаваць усіх, каго сустрэну на сваім 
шляху. Атулі сваёю святою Міласэрнасцю кожную душу, з якой 
сустракаюся і ўдзялі ёй збаўлення, патрэбнага для ўваходу ў Тваё 
Валадарства. Пачуй мае малітвы. Выслухай мае просьбы і праз Сваю 
Міласэрнасць ацалі душы ўсіх людзей. Амэн.

За зняволеныя душы (157) 
О дарагі Езус, вызвалі душы, якія сталі нявольнікамі фальшывых 
багоў і д’ябла. Дапамажы нам праз нашыя малітвы прынесці ім 
вызваленне з цярпення апантанасці. Адчыні брамы іх вязніцы 
і пакажы ім шлях да Божага Валадарства, пакуль яны не забраныя 
да пякельнай бездані як закладнікі шатана. Молім Цябе, Езус, ахіні 
гэтыя душы Моцай Духа Святога, каб яны знайшлі Праўду і дай ім 
адвагу вырвацца з пасткі і лютасці д’ябла. Амэн.

За тых, хто прадаў свае душы (117)
Найдаражэйшы Езу, давяраю душы (...) і ўсіх, хто аддаў сваю душу за 
марную славу. Выбаў іх ад гэтай заразы. Вызвалі іх ад знішчальнай 
небяспекі з боку ілюмінатаў. Дай ім адвагу, каб без страху вырваліся 
з гэтай ганебнай няволі. Вазьмі іх у Свае Міласэрныя Абдымкі і вярні 
іх да стану ласкі, каб здолелі стаць у пакаянні перад Табою. У сваёй 
Боскасці дапамажы мне, праз гэтую малітву за падпарадкаваныя 
шатану душы, аддаліць іх ад масонства. Вызвалі іх з нявольніцкіх 
кайданаў, што прыносяць ім страшныя пакуты ў цямніцах пекла. 
Учыні, каб праз цярпенні выбраных душ, праз мае малітвы 
і дзякуючы Тваёй Міласэрнасці, гэтыя душы сталі ў першыя шэрагі 
падрыхтаваных для ўваходу праз Брамы Новай Эры Спакою – 
Новага Раю. Малю Цябе, вызвалі іх з няволі. Амэн.

Божа Ойча, акажы Міласэрнасць тым, хто выракаецца Твайго 
Сына (147)
О Божа, мой Спрадвечны Ойча, прашу: акажы Міласэрнасць тым, 
хто выракаецца Твайго Сына. Малюся за тыя душы, якія намагаюцца 
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знішчыць Тваіх прарокаў. Малюся аб навяртанні загубленых душ, 
і прашу, каб Ты дапамог усім Сваім дзецям падрыхтаваць свае душы 
і змяніць сваё жыццё адносна Тваёй Божай Волі, у чаканні Другога 
Прыйсця Твайго ўмілаванага Сына Езуса Хрыста. Амэн.

Аб выратаванні тых, хто адкідвае Хрыста (169) 
Найдаражэйшы Езу, праз Тваю спагаду і Міласэрнасць малю Цябе 
аб збаўленні тых, хто адкідвае Цябе; хто адпрэчвае Тваё Існаванне; 
хто свядома супрацьстаіць Твайму Святому слову і чые жорсткія 
сэрцы ўжо атруцілі іх душы так, што яны не бачаць Святла і Праўды 
Тваёй Боскасці. Змілуйся над усімі грэшнікамі. Прабач тым, хто 
блюзнерыць на Святую Тройцу і дапамажы мне ўласцівым чынам 
і праз мае ахвяры прывесці ў Твае Любячыя Рукі тых грэшнікаў, якім 
найбольш патрэбна Твая Міласэрнасць. Абяцаю служыць Табе як 
мага лепш у Тваёй Місіі Збаўлення: думкаю, справаю і словам. Амэн.

За душы забойцаў (80)
О дарагі Езу, прашу Міласэрнасці для тых, хто ўчыняе забойствы. 
Малю аб літасці для тых, хто знаходзіцца ў стане смяротнага граху. 
Ахвярую Табе мае ўласныя цярпенні і цяжкасці, каб Ты адкрыў Сваё 
Сэрца і прабачыў ім грахі. Прашу, каб абмыў Сваёй Найсвяцейшай 
Крывёю ўсіх, хто мае ў сваіх душах злыя намеры, каб маглі быць 
цалкам абмытыя са сваіх беззаконняў. Амэн.

Аб ласцы збаўлення (112)
Дарагі Езу, прашу: агарні Тваёй асабліваю ласкаю Збаўлення 
душы тых, хто быў апантаны д’яблам. Вызвалі іх бедныя душы са 
знішчальнай няволі, з якой яны не могуць вырвацца. Амэн. 

Папярэджанне

Споведзь (8)
Умілаваны Езу, прашу ў Цябе прабачэння ўсіх маіх грахоў, за боль 
і раны, якія я прычыніў іншым. Пакорна малю: дай мне ласку, каб не 
ўчыняў Табе новых крыўдаў і ахвяроўваў свае цярпенні згодна з Тваёй 
Найсвяцейшай Воляй. Малю аб прабачэнні за ўсе магчымыя будучыя 
правіны, якія прынясуць Табе боль і пакуты. Вазьмі мяне з Сабою 
ў Новы Век Міру, каб стаў часткай Тваёй сям’і ў вечнасці. Люблю 
Цябе, Езу. Ты неабходны мне, Езу. Праслаўляю Цябе і Тваё Слова. 
Дапамажы мне, Езу, быць годным увайсці ў Тваё Валадарства. Амэн.
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Збаў душы падчас Вялікага Папярэджання (43)
О Божа, Усемагутны Ойча, дзеля Твайго ўмілаванага Сына Езуса 
Хрыста, згадваючы Яго смерць на Крыжы для адкуплення нас 
з нашых грахоў, малю Цябе: збаў душы, якія самі не могуць збавіцца 
і якія падчас Вялікага Папярэджання могуць памерці ў стане 
смяротнага граху. Як уміласціўленне за цярпенні Твайго ўмілаванага 
Сына, малю Цябе прабачыць тым, хто не здольны шукаць Збаўлення, 
бо часу іх жыцця не хопіць, каб папрасіць Езуса, Твайго Сына, аб 
Міласэрнасці і вызваленні ад граху. Амэн.

Падрыхтоўка да Вялікага Папярэджання (55)
О мой дарагі Езу, прашу Цябе, адкрый сэрцы ўсіх Божых дзяцей на 
дар Тваёй Вялікай Міласэрнасці. Дапамажы ім з любоўю і ўдзячнасцю 
прыняць Тваю Божую Міласэрнасць. Учыні, каб у пакоры перад 
Табою малілі аб прабачэнні сваіх грахоў, каб маглі стаць часткай 
Твайго хвалебнага Валадарства. Амэн.

Выбаў свет ад страху (3)
О Пане мой, Езу Хрыстэ, малю Цябе: збаў свет ад страху, які аддзяляе 
душы ад Твайго любячага Сэрца. Малюся, каб тыя, хто падчас 
Вялікага Папярэджання спазнае вялікі страх, здолелі захаваць 
спакой і дазволілі Тваёй Міласэрнасці напоўніць іх душы, каб яны, 
як вольныя, палюбілі Цябе, як любіць павінны. Амэн.

Малітва аб Міласэрнасці (131)
О наймілейшая Маці Збаўлення, прашу Цябе, звярніся да Твайго 
Сына Езуса Хрыста, каб Ён удзяліў сваю Міласэрнасць (назаві 
імёны...) падчас Вялікага Папярэджання і ў Апошні Дзень, да таго 
моманту, як яны стануць перад Тваім Сынам. Прашу, маліся, каб 
кожны з іх быў збаўлены і спазнаў плён Вечнага Жыцця. Абараняй 
іх кожны дзень і прывядзі іх да Свайго Сына, каб зведалі Яго 
Прысутнасць і атрымалі супакой духа і вялікія Ласкі. Амэн.

За тых, хто ў стане смяротнага граху (65)
О дарагі Езу, Збавіцель чалавецтва, праз Тваю Божую Міласэрнасць 
прашу Тваёй літасці да ўсіх бедных душ у стане смяротнага граху, якія 
могуць быць узятыя з гэтай зямлі падчас Вялікага Папярэджання. 
Прабач ім іх грахі. Дзеля Тваёй Мукі прашу Цябе адарыць мяне 
асаблівай ласкай вымольваць прабачэнне іх грахоў. Ахвяруюся 
Табе розумам, целам і душою, каб іх душы былі выратаваныя і яны 
атрымалі Жыццё Вечнае. Амэн.
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Малітва за тых, хто адкідвае Міласэрнасць (7)
Езу, прашу Цябе: прабач тым грэшнікам з цёмнымі душамі, якія 
адкідаюць Святло Тваёй Міласэрнасці. Прабач ім, Езу. Малю 
Цябе, выбаў іх ад грахоў, з якіх яны, як самі гэта бачаць, не могуць 
вырвацца. Напоўні іх сэрцы Промнямі Тваёй Міласэрнасці і дай ім 
шанец вярнуцца да Тваёй аўчарні. Амэн.

Аб прыняцці ласк падчас Вялікага Папярэджання (16)
О мой Езу, умацуй мяне падчас Вялікага Папярэджання – знаку 
Тваёй Вялікай Міласэрнасці. Адары мяне ласкай стаць малым 
у Тваіх вачах. Адкрый мае вочы на Праўду Твайго Абяцання Вечнага 
Збаўлення. Прабач мне грахі і акажы мне Тваю Любоў і Тваю Руку 
Сяброўства. Укрый мяне ў руках Святой Сям’і так, каб мы маглі зноў 
з’яднацца ў адно. Люблю Цябе, Езу, і абяцаю з гэтага дня абвяшчаць 
Тваё Святое слова без страху ў маім сэрцы і з чыстай душою на векі 
вечныя. Амэн.

За душы пасля Папярэджання (88)
О Найсвяцейшае Сэрца Езуса, злітуйся над намі, беднымі грэшнікамі. 
Асвяці скамянелыя сэрцы, якія ў роспачы шукаюць кіраўніцтва. 
Прабач ім ўсе беззаконні. Праз Тваю Міласэрнасць і Любоў 
дапамажы ім прыняць ў свае сэрцы Твой вялікі дар Адкуплення. 
Малю Цябе, прабач усім душам, якія адкідваюць Божую Праўду. 
Дарагі Езу, ахіні іх Сваім Святлом, каб яно дапамагло ім убачыць 
ганебнасць і пасткі шатана, які намагаецца адарваць іх ад Цябе на 
вечнасць. Малю Цябе, дай усім Божым дзецям здольнасць быць 
ўдзячнымі за Тваю Вялікую Міласэрнасць. Прашу, адчыні дзверы 
ў Тваё Валадарства ўсім загубленым душам, якія блукаюць па зямлі 
ў стане бездапаможнасці і роспачы. Амэн.

Аб вызваленні ад шатана 
(асабліва для тых, хто зняволены злом і шатанскімі путамі) 

Дапамажы мне шанаваць Адзінага праўдзівага Бога (36)
Езу, дапамажы мне, калі я разгублены. Не ведаю Праўды пра жыццё 
пасля смерці. Прабач мне, калі я Цябе абражаю, аддаючы пашану 
фальшывым багам. Збаў мяне і дапамажы мне ясна ўбачыць праўду 
і сцеражы мяне ад цемры маёй душы. Дапамажы мне ўвайсці 
ў Святло Тваёй Міласэрнасці. Амэн.
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Вызвалі мяне з няволі шатана (46)
О Езу, я гіну. Я заблукаў і адчуваю сябе як вязень, які трапіў у сець, 
з якой не можа вырвацца. Езу, спадзяюся, што Ты прыйдзеш мне на 
дапамогу і вызваліш мяне з няволі шатана і яго дэманаў. Дапамажы 
мне, бо я гіну. Мне патрэбнаТвая любоў, якая дасць мне моц верыць 
у Цябе і давяраць Табе, каб вызваліцца з гэтага зла і ўбачыць Святло, 
каб, нарэшце, я мог знайсці спакой, любоў і шчасце. Амэн.

Захавай мяне ад злога (78)
О Езу, сцеражы мяне ад моцы шатана. Забяры мяне да свайго Сэрца, 
калі вызваляюся з залежнасці ад злога і ад яго згубных шляхоў. Аддаю 
Табе сваю волю і схіляюся перад Табою з пакорным і скрушаным 
сэрцам. Складаю маё жыццё ў Твае святыя Рукі. Барані мяне ад злога 
духа. Вызвалі мяне і забяры ў бяспечны прытулак Твайго Сховішча 
цяпер і назаўсёды. Амэн. 

ЧАЦЬВЕР

За Касцёл, святароў, за духавенства

Малітва за Касцёл (53)
О Божа, Ойча, у Імя Твайго ўмілаванага Сына, малю Цябе: дай 
неабходныя моц і ласкі, каб дапамагчы святарам вытрываць пераслед, 
які церпяць. Дапамажы ім быць вернымі Праўдзе Вучэння Твайго 
Сына Езуса Хрыста, каб ніколі не здаліся, не аслаблі і не прынялі 
фальшывыя сцвярджэнні пра Сутнасць Святой Эўхарыстыі. Амэн.

За духавенства (70)
О дарагі Езу, дапамажы Сваім высвячаным слугам распазнаць падзел, 
які пагражае Твайму Касцёлу. Дапамажы Сваім высвячаным слугам 
заставацца нязломнымі і вернымі Твайму Святому слову. Ніколі не 
дазваляй, каб прага зямной славы азмрочыла іх чыстую любоў да 
Цябе. Дай ім ласку заставацца пакорнымі і чыстымі перад Табою 
і ўшаноўваць Тваю Святую Прысутнасць у Эўхарыстыі. Дапамажы 
тым высвячаным слугам, чыя любоў да Цябе згасае, вядзі іх і наноў 
распалі Агонь Святога Духа ў іх душах. Дапамажы ім распазнаваць 
спакусы, што вядуць да граху. Адкрый іх вочы, каб яны заўсёды 
маглі бачыць Праўду. Благаславі іх, дарагі Езу, у гэты час і абмый іх 
Тваёй Найдаражэйшай Крывёю, каб захаваць іх ад бяды. Дай ім сілу 
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супрацьстаяць падману шатана, які зводзіць іх спакусай адпрэчыць 
існаванне граху. Амэн. 

За выратаванне Каталіцкага Касцёла (38)
О Найсвяцейшая Маці Збаўлення, прашу, маліся ў гэтыя цяжкія 
часы за Каталіцкі Касцёл і за любімага Папу Бэнэдыкта XVI, каб 
паменшыць яго пакуты. Просім Цябе, Маці Збаўлення, акрый 
сваім Плашчом высвячаных слугаў Бога, каб яны атрымалі 
неабходныя ласкі, застацца моцнымі, вернымі і адважнымі ва ўсіх 
выпрабаваннях. Маліся, каб яны клапаціліся аб сваёй аўчарні згодна 
з праўдзівым Вучэннем Каталіцкага Касцёла. О Святая Маці Божая, 
дай нам, Рэшце Твайго Касцёла на зямлі дар кіраўніцтва, каб маглі 
дапамагчы весці душы ў Валадарства Твайго Сына. Просім Цябе, 
Маці Збаўлення, не дапусці ашуканца да тых, хто вызнае Твайго 
Сына і рупяцца захаваць свае душы, каб быць годнымі ўвайсці праз 
Брамы Новага Раю на зямлі. Амэн.

За Папу Рымскага (23)
О мой Спрадвечны Ойча, у Імя Твайго умілаванага Сына Езуса 
Хрыста і дзеля Мукі, якую Ён цярпеў, каб выратаваць свет ад 
граху, малюся, каб Ты мог абараніць Твайго Святога Намесніка — 
Папу Бэнэдыкта XVI — галаву Твайго Касцёла на зямлі, каб ён мог 
дапамагаць ратаваць Тваіх дзяцей і ўсіх Тваіх высвячаных слугаў ад 
біча сатаны і яго ўпалых анёлаў, якія крадуць душы на зямлі. О Ойча, 
абарані Твайго Наступніка, каб вёў Тваіх дзяцей вернай дарогаю да 
Твайго Новага Раю на зямлі. Амэн.

За наш народ

Дзеля асвячэння Найдаражэйшай Крывёю Езуса Хрыста (122)
Дарагі Езу, прашу Цябе асвяціць мяне, маю сям’ю, усіх родных, 
сяброў і нашу краіну Абаронай Тваёй Найдаражэйшай Крыві. Ты 
ўкрыжаваны за мяне, і Твае раны — мае раны, і я з удзячнасцю 
прыму пакуты, якія буду пераносіць у чаканні Твайго Другога 
Прыйсця. Пакутую разам з Табою, дарагі Езу, калі спрабуеш сабраць 
усіх Божых дзяцей у Тваім Сэрцы, каб мелі вечнае жыццё. Ахіні мяне 
і ўсіх тых, каму патрэбна абарона Тваёй Найдаражэйшай Крыві. 
Амэн.
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Абарані наш народ ад зла (87)
О Ойча, у імя Твайго Сына, збаў нас ад камунізму. Збаў нас ад 
дыктатуры. Абарані наш народ ад паганства. Выратуй нашых 
дзяцей ад няпраўды. Дапамажы нам убачыць Божае Святло. 
Адкрый нашыя сэрцы на вучэнне Твайго Сына. Дапамажы ўсім 
Касцёлам заставацца вернымі Божаму слову. Просім Цябе, барані 
нашыя народы ад пераследу. Дарагі наш Пане, паглядзі на нас 
з Міласэрнасцю, незалежна ад таго, як моцна мы Цябе ранім. О Езу, 
Сыне Чалавечы, абмый нас Сваёй Найдаражэйшай Крывёю. Выбаў 
нас ад пастак злога духа. Мы просім Цябе, дарагі Божа, у гэты час 
умяшайся і перашкодзь злу захапіць свет. Амэн. 

Каб перамагчы зло на нашай зямлі (113)
О Маці Збаўлення, прыйдзі да нас і атулі нашую зямлю Сваёй 
абаронаю. Струшчы галаву дэмана і выкарані яго злы ўплыў 
сярод нас. Дапамажы сваім бедным заблуканым дзецям падняцца 
і гаварыць Праўду, калі мы акружаныя хлуснёю. Молім Цябе, о Маці 
Божая, барані нашую зямлю і захавай нас моцнымі, каб мы маглі 
застацца вернымі Твайму Сыну ў час пераследу. Амэн.

За кіруючых народамі

Малітва ланцуга абароны (31)
О мой Езу, няхай праз маю малітву Твой Святы Дух сыдзе на тых 
лідэраў, якія кіруюцца пажадлівасцю, прагавітасцю, хцівасцю 
і пыхай, каб яны спынілі пераслед Тваіх нявінных дзяцей. Прашу 
Цябе спыніць галечу, голад і войны, якія знішчаюць Тваіх дзяцей, 
і малюся, каб еўрапейскія лідары адкрылі сэрцы на праўду Тваёй 
Любові. Амэн.

Аб прасвятленні душы для эліты, якая кіруе светам (84)
О дарагі Езу, прасвятлі душы эліты, якая кіруе светам. Дай ім доказ 
Тваёй Міласэрнасці. Дапамажы ім адкрыць свае сэрцы і з сапраўднай 
пакорай ушаноўваць Тваю вялікую Ахвяру праз смерць на Крыжы, 
калі Ты памёр за іх грахі. Дапамажы ім пазнаць, хто з’яўляецца 
іх праўдзівым Творцам, хто з’яўляецца іх Стварыцелем, і дай ім 
ласку ўбачыць Праўду. Прашу Цябе: не дазволь спраўдзіцца іх 
планам, якія нясуць пакуты мільёнам людзей праз вакцынацыю, 
недахоп харчавання, прымусовых усынаўленняў нявінных дзяцей 
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і разбурэння сем’яў — хай гэта не настане. Аздараві іх, атулi іх Тваім 
Святлом і прымі іх у Тваё Сэрца, каб выратаваць іх з пастак д’ябла. 
Амэн.

Аб дары Божай Ласкі для сусветных лідараў (98)
О мая Найсвяцейшая Маці Збаўлення, прашу, папрасі Свайго Сына, 
каб Ён выліў Сваю ласку і Любоў на тых дзеячоў, якія кіруюць 
светам. Выпрасі, каб Божае Святло ацаліла іх ад слепаты і адкрыла іх 
скамянелыя сэрцы. Не дазваляй ім пераследаваць нявінных людзей. 
Прашу: маліся, каб Езус вёў іх і не дазволіў ім чыніць перашкоды 
ў справе пашырэння Праўды Яго Вучэння сярод народаў усяго 
свету. Амэн.

Прыняцце веры і пазнанне Бога (асабліва для тых, хто не 
практыкуе веры альбо не ведае Бога)

Езу, дапамажы пазнаць Цябе (50) 
О дарагі Езу, дапамажы мне пазнаць Цябе. Прабач, што не размаўляў 
з Табою раней. Дапамажы мне адшукаць спакой у гэтым жыцці 
і прыняць праўду пра Вечнае Жыццё. Суцеш маё сэрца. Злагодзь 
мой неспакой. Адары мяне спакоем. Адкрый цяпер маё сэрца, каб 
Ты мог напоўніць маю душу Тваёю Любоўю. Амэн.

Аб веры ў існаванне Бога (134)
О Божа Найвышэйшы, дапамажы мне паверыць у Тваё існаванне. 
Развей усе мае сумненні. Адкрый мне вочы на праўду жыцця пасля 
смерці, і скіруй мяне на дарогу да Вечнага Жыцця. Прашу, дазволь 
мне адчуць Тваю Прысутнасць і перад днём маёй смерці, удзялі мне 
Дару праўдзівай веры. Амэн.

Малітва, каб перамагчы злыя думкі (45)
О Езу, ведаю пра Цябе вельмі мала, але прашу, дапамажы мне 
адкрыць маё сэрца, каб Ты прыйшоў у маю душу, каб Ты мог мяне 
аздаравіць, суцешыць і напоўніць Тваім Спакоем. Дапамажы мне 
адчуць радасць, перамагчы ўсялякія злыя думкі, і зразумець, як 
Цябе ўсцешыць, каб мог увайсці ў Твой Новы Рай, дзе буду жыць 
з Табою жыццём любові, радасці і захаплення на векі вечныя. Амэн.
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Пашырэнне слова Божага і Любові 

Малітва аб Божай Любові (159)
О Маці Збаўлення, малю Цябе заступацца за мяне, калі прашу аб 
Божай Любові. Напоўні маю душу, гэта пустое начынне, Божай 
Любоўю, каб яна сплывала на тыя душы, якім мне цяжка спачуваць. 
Прашу, каб Божая моц вызваліла мяне ад усялякага пачуцця 
нянавісці да тых, хто здраджвае Твайму Сыну. Дай мне пакорны 
дух і напоўні маю душу шчодрасцю, каб я мог наследаваць Вучэнне 
Хрыста і распаўсюджваць Яго любоў усім сваім жыццём. Амэн.

Каб шукаць Божай Любові (149)
О Езу, напоўні мяне Божай Любоўю. Напоўні мяне Сваім Боскім 
Святлом і Любоўю, якая мне неабходна, каб сеяць зерне Божай 
Міласэрнасці сярод усіх народаў. Дазволь, каб Твая Боская Любоў 
праз мяне пашыралася сярод усіх тых, каго сустракаю. Учыні, каб 
Твая Любоў, нібы воблака, ахапіла ўсе душы — усіх рэлігій, усіх 
канфесій, усіх народаў, каб, аб’яднаныя, праслаўлялі Цябе з радаснай 
узнёсласцю. Дапамажы нам пашыраць Божую любоў так, каб яна 
магла перамагаць і перамагла ўсялякае зло ў свеце. Амэн.

Аб захаванні Твайго слова (136)
Найдаражэйшы Езу, дапамажы мне пачуць Тваё слова. Жыць Тваім 
словам. Прамаўляць Тваё слова. Пераказваць Тваё слова. Дай мне 
моц абараняць Праўду, нават калі буду за гэта пераследаваны. 
Дапамажы мне захаваць Тваё слова жывым, калі Твае ворагі 
будуць заглушaць Яго. Дазволь мне адчуць Тваю адвагу, калі буду 
прыгнечаны. Напоўні мяне Тваёю Моцаю, калі буду слабым. Удзялі 
мне ласкі захавання годнасці, калі брамы пякельныя будуць мець 
нада мною перавагу, каб застацца верным Тваёй Найсвяцейшай 
Волі. Амэн.

Малітва вучня (72)
Дарагі Езу, я гатовы распаўсюджваць Тваё Святое слова. Дай мне 
адвагу, моц і веды перадаваць Праўду, каб як мага больш душ 
маглі прыйсці да Цябе. Вазьмі мяне ў Тваё Святое Сэрца і абмый 
мяне Тваёй Найдаражэйшай Крывёю, каб мяне напаўняла ласка 
распаўсюджваць Пасланні ў кожнай частцы свету для выратавання 
ўсіх дзяцей Божых, незалежна ад іх веравызнання. Я заўсёды 
давяраю Табе, як Твой любімы вучань. Амэн.
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Напоўні мяне Тваім Дарам Любові (145) 
Найдаражэйшы Езу, напоўні мяне, пустое начынне, дарам Тваёй 
Любові. Напоўні маю душу Сваёй Прысутнасцю. Дапамажы мне 
любіць іншых так, як Ты любіш мяне. Дапамажы мне быць начыннем 
Твайго Міру, Твайго Спакою і Тваёй Міласэрнасці. Заўсёды адкрывай 
маё сэрца на патрэбы іншых і дай мне ласкі прабачыць тым, хто 
Цябе адкідае і хто вінаваты перада мною. Дапамажы мне паказваць 
Тваю Любоў уласным прыкладам, як бы Ты гэта рабіў на маім месцы. 
Амэн.

Малітва, каб пазбягаць граху пыхі (12)
О мой Езу, дапамажы мне пазбягаць граху пыхі, калі я прамаўляю 
ў Тваё Імя. Прабач мне, калі кагосьці калі-небудзь зняважыў у Тваё 
Святое Імя. Езу, дапамажы мне слухаць Твой голас, і напоўні мяне 
Тваім Святым Духам, каб мог пазнаць Праўду Твайго слова, калі Ты 
прамаўляеш да чалавецтва. Амэн.

Распаўсюджванне Агню Тваёй Любові (10)
Добры Езу, дапамажы нам адважна паўстаць у Тваё Імя і несці 
Агонь Тваёй Любові ўсім народам. Дай нам, Тваім дзецям, сілу 
зносіць знявагі, якія нас чакаюць сярод тых, хто не верыць у Тваю 
Міласэрнасць. Амэн.

ПЯТНІЦА

Вызвалі мяне ад граху (асабліва для тых, хто знаходзіцца 
ў цяжкіх грахах, далёкі ад Бога)

Для заблуканых і бездапаможных грэшнікаў (62) 
О Езу, дапамажы мне, бо я — бездапаможны грэшнік, заблуканы 
ў цемры. Я слабы і не хапае мне адвагі, каб Цябе адшукаць. Дай 
мне сілы звярнуцца цяпер да Цябе, каб мог пазбавіцца ад цемры 
ў маёй душы. Давядзі мяне да Твайго Святла, дарагі Езу. Прабач 
мне. Дапамажы мне зноў адшукаць еднасць і давядзі мяне да Тваёй 
Любові, Спакою і Вечнага Жыцця. Цалкам Табе давяраю і прашу 
Цябе: прымі мяне з усім розумам, целам і душою, калі аддаюся Тваёй 
Божай Міласэрнасці. Амэн.
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Для няшчасных грэшнікаў (89)
Дарагі Езус, дапамажы мне, гаротнаму грэшніку, прыйсці да Цябе са 
скрухай у душы. Ачысці мяне ад грахоў, якія знішчылі маё жыццё. 
Дай мне дар новага жыцця, вольнага ад кайданаў граху, вярні 
свабоду, якой мае грахі мяне пазбаўляюць. Аднаві мяне ў Святле 
Сваёй Міласэрнасці. Прытулі мяне да Свайго Сэрца. Дазволь мне 
адчуць Тваю Любоў, каб мог стаць блізкім Табе і каб запалала мая 
любоў да Цябе. Змілуйся нада мною, Езу, і захавай мяне вольным ад 
граху. Учыні мяне годным увайсці ў Твой Новы Рай. Амэн. 

Захавай мяне ад пякельнага агню (107)
Езу, я — страшны грэшнік. Мае дзеянні прынеслі іншым жахлівыя 
пакуты. Таму я адкінуты, мяне ўжо больш нідзе не прымаюць на 
зямлі. Выратуй мяне з гэтай пустыні і абарані ад уціску зла. Дазволь 
мне пакаяцца. Прымі маю скруху. Напоўні мяне сваёй моцай 
і дазволь падняцца з глыбіні роспачы. Аддаю Табе, дарагі Езу, маю 
вольную волю, каб Ты рабіў са мною тое, што хочаш, так, каб я быў 
збаўлены ад агню пекла. Амэн.

Просьба аб вяртанні да Бога (133)
Дарагі Езу, прабач мне, заблуканай душы, якая выраклася Цябе, 
бо была сляпою. Прабач мне, што падмяняў Тваю Любоў марнымі 
рэчамі. Дапамажы мне набрацца смеласці ісці каля Цябе, каб 
прыняць з удзячнасцю Тваю Любоў і Міласэрнасць. Дапамажы мне 
заставацца блізка каля Твайго Найсвяцейшага Сэрца і ніколі больш 
не аддаляцца ад Цябе. Амэн.

Каб адчуць любоў Езуса 

Каб адчуць любоў Езуса (119)
Езу, дапамажы мне, я вельмі заблытаўся. Маё сэрца не адкрываецца 
на Цябе. Мае вочы Цябе не бачаць. Мой розум закрыты на Цябе. 
Мае вусны не здольныя вымаўляць словы, каб Цябе ўсцешыць. 
Мая душа ахоплена цемрай. Прашу, змілуйся нада мною, бедным 
грэшнікам. Я бездапаможны без Тваёй Прысутнасці. Напоўні мяне 
Тваімі ласкамі, каб я меў адвагу звярнуцца да Цябе і маліць аб 
Тваёй Міласэрнасці. Дапамажы мне, Твайму згубленаму вучню, які 
Цябе любіць, зноў адчуць у сэрцы натхненне любові, каб убачыць 
і прыняць Праўду. Амэн. 
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Каб адчуць прысутнасць Езуса (101)
О дарагі Усемагутны Ойча, Стварыцель усяго, што ёсць і што 
будзе, дапамажы нам усім, хто зможа распазнаць Прысутнасць 
Твайго ўмілаванага Сына ў сённяшнім Касцёле, каб сталі вельмі 
моцнымі. Дапамажы мне пераадолець мой страх, маю самотнасць 
і адрынутасць, якую цярплю з боку маіх найбліжэйшых, ідучы за 
Тваім Сынам Езусам Хрыстом, маім Збавіцелем. Прашу, барані маіх 
найбліжэйшых, каб не трапілі ў пастку веры ў падман, выдуманы 
шатанам, каб знішчаць, падзяляць і выклікаць хаос сярод Божых 
дзяцей. Прашу, дапамажы ўсім, хто ідзе следам за агідным падманам 
у Тваім Касцёле, каб былі выбаўлены ад вечнага агню пекла. Амэн. 

Аб дары Любові (129)
О Пане Божа, прашу: напоўні мяне Сваёй Любоўю. Дапамажы мне 
дзяліцца дарам Любові з усімі, хто патрабуе Тваёй Міласэрнасці. 
Дапамажы мне любіць Цябе яшчэ больш. Дапамажы мне любіць усіх, 
хто патрабуе Тваёй Любові. Дапамажы мне любіць Тваіх ворагаў. 
Дазволь, каб Любоў, якою Ты мяне благаслаўляеш, напоўніла 
сэрцы ўсіх, каго сустракаю. Праз Любоў, якую Ты ўклаў у маю 
душу, дапамажы мне пераадольваць усялякае зло, навяртаць душы, 
перамагаць д’ябла і яго слугаў, якія імкнуцца знішчыць Праўду 
Твайго Святога Слова. Амэн.

Дапамажы мне любіць Цябе больш (160)
О Езу, Збавіцель свету, дапамажы мне любіць Цябе больш. Дапамажы 
мне ўзрастаць у маёй любові да Цябе. Напоўні маё сэрца Сваёю 
Любоўю і спагадай, каб я мог атрымаць Твае ласкі любіць Цябе 
так, як Ты любіш мяне. Напоўні маю няўдзячную душу глыбокай 
і бязмежнай любоўю да Цябе і да ўсяго, у чым Ты ўвасабляешся. 
Моцай Тваёй ласкі дапамажы мне любіць майго бліжняга так, як 
Ты любіш кожнае Божае дзіця, і спагадаць тым, хто патрабуе Тваёй 
Любові і хто не мае веры. З’яднай мяне з Сабою, каб я мог весці 
хрысціянскае жыццё, якому Ты вучыў нас сваім прыкладам падчас 
Твайго жыцця на зямлі. Амэн.

Аб дары Божай Любові (168)
О Найдаражэйшы Ойча, Спрадвечны Найвышэйшы Божа, зрабі мяне 
годным Тваёй Любові. Малю Цябе: прабач мне боль, што я прычыніў 
іншым, і кожны злы ўчынак, які выклікаў пакуты кагосьці з Тваіх 
дзяцей. Адкрый маё сэрца, каб я мог прыняць Цябе ў маю душу 
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і ачысці мяне ад усялякай нянавісці, якую магу адчуваць да іншага 
чалавека. Дапамажы мне прабачаць маіх ворагаў і сеяць зерне Тваёй 
Любові ўсюды, дзе я бываю, і сярод тых, з кім сустракаюся кожны 
дзень. Адары мяне, дарагі Ойча, дарам вытрываласці і даверу, каб 
мог бараніць Тваё Святое слова і гэтым захаваць полымя Тваёй 
Любові і Міласэрнасці ў заслепленым свеце. Амэн.

Малітва за няверуючых

За душы няверуючых (41)
О мой Езу, дапамажы Тваім невідушчым дзецям, няздольным 
адкрыцца на Тваё абяцанне збаўлення. Прашу Цябе, няхай маё 
маленне і цярпенне дапамогуць адкрыць вочы няверуючым, каб яны 
ўбачылі Тваю гаючую Любоў і адшукалі прытулак ў Тваіх Святых 
Руках. Дапамажы ім убачыць Праўду і прасіць аб прабачэнні за ўсе 
грахі, каб атрымалі збаўленне і першымі ўвайшлі ў Брамы Новага 
Раю. Малюся за гэтыя бедныя душы мужчын, жанчын і дзяцей, 
і прашу Цябе: прабач ім грахі. Амэн.

Аб уратаванні душ няверуючых (150)
Дарагі Езу, прашу Цябе выратаваць усіх тых, хто не па сваёй віне 
адмаўляецца прызнаваць Цябе. Ахвярую Табе маё цярпенне, 
каб прывесці Табе душы тых, хто адкідвае Цябе, і дзеля Тваёй 
Міласэрнасці, якую Ты выльеш на ўвесь свет. Змілуйся над іх душамі. 
Забяры іх да Твайго Нябеснага Сховішча і прабач ім грахі. Амэн.

Малітва да Айца (52)
Мой найдаражэйшы Ойча, у Імя Твайго Сына і на ўспамін Яго пакутаў 
на Крыжы, усклікаю да Цябе. Ты, Божа Найвышэйшы, Стварыцель 
Сусвету і ўсяго існага, трымай нашае збаўленне ў Тваіх святых 
Далонях. Абдымі ўсіх сваіх дзяцей, нават тых, хто не ведае Цябе або 
ведае, але адварочваецца ад Цябе. Прабач нам грахі і выратуй нас ад 
пераследу д’ябла і яго войска. Вазьмі нас у свае Абдымкі і напоўні 
надзеяй, якой патрабуем, каб убачыць шлях Праўды. Амэн.

Прыняцце і ахвяраванне цярпенняў

Каб раздзяліць з Хрыстом Келіх Пакутаў (103) 
(Гэтую малітву трэба адмаўляць 3 разы. Маліцца ёю асабліва падчас 
посту.)
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Падаю ніцма перад Табою, дарагі Езу, каб дзеля дабра ўсіх чыніць 
тое, што Ты ад мяне чакаеш. Дазволь мне раздзяліць Твой Келіх 
Пакутаў. Прымі гэты мой дар, каб Ты мог ацаліць тыя гаротныя 
згубленыя душы, якія не маюць надзеі. Прымі мяне ў целе, каб я мог 
раздзяліць Твой боль. Трымай маё сэрца ў Тваіх Святых Далонях 
і з’яднай маю душу з Табою. Праз дар маіх цярпенняў, дазваляю 
Тваёй Боскай Прысутнасці абняць маю душу, каб Ты мог выратаваць 
усіх грэшнікаў і з’яднаць усіх Божых дзяцей на векі вечныя. Амэн.

Ахвяраванне цярпення (9)
О Найсвяцейшае Сэрца Езуса, у Тваё Святоё Імя, навучы мяне 
з пакорнай удзячнасцю прымаць знявагі у час, калі абвяшчаю Тваё 
слова. Навучы мяне разумець, як пакора, боль і цярпенне набліжаюць 
мяне да Твайго Найсвяцейшага Сэрца. Дазволь мне прымаць гэтыя 
выпрабаванні з любоўю і вялікадушнасцю, каб я мог ахвяраваць іх, 
як каштоўны для Цябе дар дзеля ратавання душ. Амэн.

Аддаю Табе, Езу, мае пакуты (75)
Езу, далучаю мой боль і цярпенне да Тваіх пакутаў падчас Тваёй Агоніі 
на Галгоце. Усе знесеныя знявагі ахвярую Табе. Усе злыя і ілжывыя 
словы, якія зведваю, ахвярую на знак пашаны Твайго Укаранавання 
Цернем. Усе выпадкі, калі быў несправядліва абвінавачаны, ахвярую 
на знак пашаны Тваёй пакоры перад Пілатам. Кожны фізічны боль, 
які зазнаю ад рук іншых, ахвярую на знак пашаны Твайго Бічавання. 
Усе крыўды, якія цярплю, ахвярую на знак пашаны жахлівага 
катавання, якое Ты цярпеў падчас Каранавання Цернем, калі Табе 
прабілі Вока. Кожны раз, калі наследую Цябе, калі перадаю Тваё 
Вучэнне і калі мяне за гэта высмейваюць у Тваё Імя, дазволь мне 
дапамагчы Табе на шляху да Галготы. Дарагі Езу, дапамажы мне 
выбавіцца ад пыхі і заўсёды без страху вызнаваць, што я люблю Цябе. 
Любы Езу, калі ўсё ў маім жыцці падасца безнадзейным, дапамажы 
мне быць адважным, памятаючы, як Ты дабраахвотна дазволіў 
Сябе жахліва і бязлітасна ўкрыжаваць. Дапамажы мне паўстаць 
і быць праўдзівым хрысціянінам, верным салдатам Твайго Войска, 
з сэрцам пакорным і скрушаным у памяць пра складзеную за мяне 
Ахвяру. Трымай маю руку, дарагі Езу, і пакажы мне, як маё цярпенне 
можа натхніць іншых далучыцца да Твайго войска аднадумцаў, якія 
любяць Цябе. Дапамажы мне прыняць цярпенне і ахвяраваць яго 
Табе як дар дзеля выратавання душ у апошняй бітве супраць тыраніі 
шатана. Амэн.
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Адданне Богу ўласнай волі і прыняцце Божай Волі

Урачыстая клятва вернасці Божай Волі Бога Айца (59)
О Найвышэйшы Божа, Нябесны Ойча, абяцаю Табе маю вернасць, 
пашану і паслухмянасць ва ўсім, што звязана з Тваёй Божай Воляй 
на зямлі. Ахвярую Табе праз Святую Кроў Твайго ўмілаванага Сына, 
адзінага праўдзівага Месію, мой розум, цела і душу ў імя ўсіх душаў, 
каб мы маглі з’яднацца ў адно ў Тваім Нябесным Валадарстве, якое 
надыходзіць, каб Твая Боская Воля споўнілася як у Небе, так і на 
зямлі. Амэн.

Дар маёй волі Богу (123)
Мой дарагі Езу, прымі гэтую малітву ад мяне, самай нягоднай душы, 
і дапамажы мне любіць Цябе ўсё больш. Па сваёй вольнай волі 
вяртаю Табе гэты дар, дарагі Езу, каб я мог стаць Тваім пакорным 
слугою і заставацца паслухмяным Божай Волі. Мая воля — Твая 
Воля. Тваё Валадарства азначае, што я паслухмяны кожнаму Твайму 
жаданню. Мая свабодная воля – Твая Воля, учыні з ёю тое, што 
неабходна для выратавання ўсіх людзей, аддзеленых ад Цябе. Гэты 
дар, дадзены мне пры нараджэнні, я ахвярую для Твайго святога 
служэння. Амэн.

Малітва да Бога Айца, каб прыняць Яго Божую Волю (69)
Божа Ойча Усемагутны, я прымаю Тваю Боскую Волю. Дапамажы 
сваім дзецям прыняць яе. Не дазволь шатану адабраць у Тваіх 
дзяцей права на Спадчыну іх Айца. Ніколі не дазваляй нам спыніць 
змаганне за нашую спадчыну ў Раі. Пачуй нашыя малітвы аб тым, 
каб выгнаць сатану і яго ўпалых анёлаў. Прашу Цябе, дарагі Ойча, 
ачысці зямлю Сваёй Міласэрнасцю і ахіні нас Тваім Святым Духам. 
Вядзі нас ствараць Тваё Святое Войска, напоўненае моцаю выгнаць 
дэмана назаўсёды. Амэн.

СУБОТА

Малітвы да Маці Збаўлення

Пра дар навяртання (115)
(Маці Збаўлення: "Усе, хто прымае медалік Збаўлення павінны маліцца 
гэтай малітвай Круцыяты".)
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О Маці Збаўлення, абмый маю душу сваімі слязамі Збаўлення. 
Выбаў мяне ад сумненняў. Падрыхтуй маё сэрца так, каб я адчуў 
прысутнасць Твайго Сына. Прынясі мне супакой і суцяшэнне. 
Маліся аб маім праўдзівым навяртанні. Дапамажы мне прыняць 
Праўду і адкрыць сэрца на Міласэрнасць Твайго Сына Езуса Хрыста. 
Амэн.

Малітва да Маці Збаўлення за душы (17)
О Беззаганнае Сэрца Марыі, Маці Збаўлення і Пасрэдніца ўсіх 
ласкаў, Ты ўдзельнічаеш у збаўленні чалавецтва ад зла шатана, 
маліся за нас. Маці Збаўлення, маліся, каб усе душы змаглі збавіцца 
і каб яны змаглі прыняць Любоў і Міласэрнасць Твайго Сына, Пана 
нашага Езуса Хрыста, які прыйдзе яшчэ раз, каб збавіць чалавецтва 
і даць нам шанец Вечнага Збаўлення. Амэн.
Распаліць наноў любоў да Езуса (47)
О Найсвяцейшая Маці, Маці Збаўлення ўсяго свету, маліся, каб 
мая любоў да Езуса магла зноў разгарэцца. Дапамажы мне адчуць 
Агонь Яго Любові, каб напоўніў усю маю душу. Дапамажы мне 
мацней любіць Езуса. Маліся, каб мая вера, любоў і адданасць Яму 
ўзмацніліся. Адгані ўсе сумненні, якімі змучаны, і дапамажы мне 
выразней бачыць Боскае Святло Праўды, якое зыходзіць ад Твайго 
ўмілаванага Сына, Збавіцеля ўсяго чалавецтва. Амэн.

Каб абараніць веру (151)
О Маці Божая, Беззаганнае Сэрца Марыі, Маці Збаўлення, маліся, 
каб мы, дзякуючы дару Божай інтэрвенцыі засталіся вернымі 
Праўдзіваму Божаму слову. Падрыхтуй нас да абароны веры, 
захоўвання праўды і адкідвання ерасяў. У час пераследу захавай 
усіх Тваіх дзяцей і дай кожнаму ласку мужнасці, калі нас будуць 
прымушаць адкінуць Праўду і вырачыся Твайго Сына. Маліся, 
Святая Багародзіца, каб нам была ўдзелена Божая ласка заставацца 
хрысціянамі згодна са Святым Божым словам. Амэн.

Праўда, вольнасць і чысціня веры

Выратуй мяне ад зламыснай хлусні (116)
Дарагі Езу, дапамажы мне. Я патанаю ў слязах гора. Маё сэрца 
змучана. Не ведаю, каму магу давяраць. Малю: напоўні мяне Святым 
Духам, каб я мог выбраць правільны шлях у Тваё Валадарства. 
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Дапамажы мне, дарагі Езу, заўсёды быць верным Твайму слову, якое 
Ты даў свету праз Пятра, каб не адышоў ад Твайго вучэння і ніколі 
не выракся Тваёй смерці на Крыжы. Езус, Ты — Дарога. Пакажы мне 
дарогу. Трымай мяне і вядзі па Твайму шляху Вялікай Міласэрнасці. 
Амэн.
Пачуй маю просьбу аб свабодзе (124)
О, Божа, мой міласэрны Ойча, Стварыцель усяго, што існуе, 
пачуй маю просьбу аб свабодзе. Вызвалі мяне ад ланцугоў няволі 
і беражы мяне ад жахлівага пераследу. Дапамажы мне распазнаць 
Праўду і прыйдзі мне на дапамогу, нават калі я разгублены і магу 
сумнявацца ў Тваім слове. Прабач, калі я Цябе пакрыўдзіў і забяры 
мяне ў прытулак Твайго Новага Раю на зямлі. Амэн.

Каб абараніць Яго Святое слова (125)
О Маці Збаўлення, дапамажы мне, пакорнаму слузе Бога, бараніць 
Яго Святое слова падчас цярпенняў. Прысвяці мяне, дарагая Маці, 
Твайму Сыну, каб Ён абмыў мяне Сваёй Найдаражэйшай Крывёю. 
Праз заступніцтва перад Тваім Сынам Езусам Хрыстом, дай мне 
ласку, моц і волю, каб я заставаўся верным Вучэнню Хрыста падчас 
уціску, які ахопіць Яго Святы Касцёл на зямлі. Амэн.

Абарона ад падману (146)
Дарагая Маці Збаўлення, абарані мяне ласкаю Абароны ад падманаў 
шатана, прыдуманых для знішчэння веры хрысціянаў. Абарані нас 
ад ворагаў Бога. Захоўвай нас ад ашуканства і ерасяў, скіраваных 
на аслабленне нашай любові да Твайго Сына. Адкрый нам вочы на 
няпраўду, падман і ўсялякія спробы схіліць нас да адрачэння ад 
Праўды, з якімі можам сустрэцца. Амэн.

За абарону маёй веры перад фальшывым прарокам (44)
Дарагі Езу, дай мне сілы засяродзіцца на Тваім Вучэнні і няспынна 
абвяшчаць Тваё Святое слова. Не дазволь ўпасці ў спакусу 
абагаўлення фальшывага прарока, які паспрабуе назвацца Тваім 
Імем. Узмоцні маю любоў да Цябе. Дай мне ласку распазнання, 
каб я ніколі не выракся Праўды, змешчанай у Святым Пісанні, 
незалежна ад таго, колькі хлусні будуць казаць пра яе, каб схіліць 
мяне адвярнуцца ад Твайго Праўдзівага слова. Амэн.
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Аб абароне для візіянераў

Спыні нянавісць да візіянераў (11)
О Найсвяцейшае Сэрца Езуса, прашу: спыні нянавісць і зайздрасць, 
якія існуюць сярод Тваіх вызнаўцаў, да Тваіх праўдзівых 
візіянераў. Малюся, выслухай мае малітвы і дай Тваім візіянерам 
моц, неабходную для абвяшчэння Твайго Найсвяцейшага слова 
няверуючаму свету. Амэн.

Аб абароне візіянераў усяго свету (25)
О Найвышэйшы Божа, малю Цябе, абарані ўсіх тых, хто перадае Твае 
Пасланні. Малюся, абарані іх ад нянавісці іншых. Прашу, учыні, каб 
Тваё Найсвяцейшае слова хутка пашыралася ва ўсім свеце. Абарані 
ўсіх, хто перадае Твае Пасланні, ад паклёпаў, знявагаў, хлусні і ад 
усіх пагрозаў. Барані іх сем’і, няспынна атуляй іх Святым Духам, 
каб Пасланні, якія яны перадаюць свету, прымаліся з пакорным 
і скрушаным сэрцам. Амэн.

Місія Збаўлення і Армія Езуса Хрыста рэшты Каталіцкага 
Касцёла

Выбаў мяне ад пакуты сумненняў (86)
Стаю перад Табою, дарагі Езу, узрушаны, разгублены і змучаны, бо 
непакоіць мяне Праўда, якую абвяшчаеш у сваіх Пасланнях. Прабач 
мне, калі Цябе пакрыўдзіў. Прабач мне, калі не магу Цябе пачуць. 
Адкрый мае вочы, каб убачыў тое, што Табе неабходна, і зразумеў 
гэта. Малю Цябе: удзялі мне Моц Духа Святога, каб паказаць мне 
Праўду. Дарагі Езу, люблю Цябе і малю: вызвалі мяне ад пакуты 
сумненняў. Дапамажы мне адказаць на Твой заклік. Прабач мне, калі 
Цябе абразіў і наблізь мяне да Твайго Сэрца. Вядзі мяне да Твайго 
Новага Валадарства і ўдзялі мне неабходнай ласкі, каб я мог праз 
свае малітвы і цярпенні дапамагчы Табе выратаваць душы, вельмі 
каштоўныя для Твайго Найсвяцейшага Сэрца. Амэн.

Аб Дары распазнання (74)
О Маці Божая, дапамажы мне падрыхтаваць маю душу на дар Духа 
Святога. Вазьмі мяне за руку, як дзіця, і праз моц Духа Святога 
вядзі шляхам да дару распазнання. Адкрый маё сэрца і навучы 
мяне адданасці целам, розумам і душою. Выбаў мяне ад пыхі 
і маліся аб прабачэнні ўсіх учыненых мною грахоў, каб мая душа 
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была ачышчана і паяднаная з Богам, каб я мог прыняць гэты дар 
Духа Святога. Дзякую Табе, Маці Збаўлення, за Тваё заступніцтва 
і з любоўю ў сэрцы чакаю гэтага дару, якога прагну з радасцю. Амэн.

Аб вернасці Войску Езуса Хрыста (121)
Трываем у еднасці з Тваім Сэрцам, дарагі Езу. З натхненнем 
прамаўляем праўдзівае Божае слова. Мы пойдзем на край зямлі, 
каб абвяшчаць Праўду. Мы ніколі не прымем аніводнай новай 
фальшывай дактрыны ў Тваё Імя, адрознай ад Вучэння, якому 
Ты Сам нас навучыў. Застаемся адданыя, верныя і непахісныя 
ў нашай веры. Мы будзем з любоўю і спагадай ставіцца да тых, хто 
здрадзіў Табе, у надзеі, што да Цябе вернуцца. Будзем вытрывалымі 
і цярплівымі з тымі, хто пераследуе нас у Тваё Імя. Будзем пераможна 
крочыць дарогай да Твайго Новага Раю. Абяцаем, што праз нашыя 
боль і цярпенні прывядзем да Цябе ўсе гэтыя заблуканыя душы, 
якім вельмі патрэбна Твая любоў. Просім: прымі, нашыя малітвы за 
ўсіх грэшнікаў у свеце, каб мы маглі стаць адной сям’ёй, з’яднанай 
любоўю да Цябе ў Новай Эры Міру. Амэн. 

Узыходжанне на Галготу (108)
Езу, дапамажы мне мець годнасць, мужнасць і адвагу, каб устаць 
і адкрыта далучыцца да Рэшты Твайго Войска і ўзысці на Галготу, 
дзе Ты цярпеў за мае грахі. Удзялі мне сілы несці Твой Крыж і Твой 
цяжар так, каб я мог дапамагаць Табе ратаваць душы. Выбаў мяне ад 
маёй слабасці. Рассей мае страхі. Знішчы ўсе мае сумненні. Адкрый 
мае вочы на Праўду. Дапамажы мне і ўсім, хто згадзіўся на заклік 
несці Твой Крыж, крочыць за Табою з чуйным і пакорным сэрцам, 
і учыні, каб праз мой прыклад іншыя знайшлі ў сабе мужнасць ісці 
за Табой. Амэн.

Для з’яднання групаў Круцыяты (97)
О Наймілейшая Маці Збаўлення, малю Цябе: праз свае малітвы 
з’яднай усіх з Рэшты Божага Войска ва ўсім свеце. Ахіні усе 
групы Круцыяты малітвы ласкаю Збаўлення, дадзеную нам праз 
Міласэрнасць Твайго Сына, Езуса Хрыста. Спашлі анёлаў, каб 
сцераглі кожнага з нас і асабліва тых святароў, якія апякуюцца 
групамі Круцыяты малітвы. Дапамажы нам пазбягаць спрэчак, якія 
правакуюць сярод нас падзелы і абарані нас Тваім дарам Шчыта, каб 
былі недасягальнымі для нападаў, якія церпім у гэтай Святой Місіі 
выратавання душ з-за нашай любові да Езуса Хрыста. Амэн. 
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Аб абароне Місіі Збаўлення (155)
О Найдаражэйшая Маці Збаўлення, пачуй нашае маленне аб 
абароне Місіі Збаўлення і сцеражы дзяцей Божых. Молімся за тых, 
хто супраціўляецца Волі Божай у гэтым вялікім моманце гісторыі. 
Просім: барані ўсіх, хто адказаў на Твой заклік і на Божае слова, 
каб уратаваць кожнага з іх ад ворагаў Бога. Просім: дапамажы 
вызваліць душы, што становяцца ахвярамі падману д’ябла і адкрый 
ім вочы на Праўду. О Маці Збаўлення, дапамажы нам, бедным 
грэшнікам, стаць годнымі ласкі вытрываласці ў той момант, калі 
будзем пакутаваць у Імя Твайго ўмілаванага Сына Езуса Хрыста. 
Барані гэтую Місію ад зла. Барані сваіх дзяцей ад пераследу. Ахіні 
нас усіх Тваім найсвяцейшым плашчом і ўдзялі нам дар захавання 
веры ва ўсіх выпадках, калі ўзнікае пагроза пры пераказванні намі 
Праўды і абвяшчэння Божага слова, ва ўсе дні нашага жыцця, цяпер 
і назаўсёды. Амэн.

Аб перамозе Рэшты Касцёла (82)
Езу, Валадар і Збавіцель свету, Табе абяцаем нашую пашану, нашую 
вернасць і ўчынкі, каб абвяшчаць усім Тваю хвалу. Дай нам моц 
і давер, каб падняцца і абвяшчаць Праўду ва ўсе часы. Ніколі не 
дазваляй нам слабець і марудзіць на дарозе да перамогі і ў справе 
ратавання душ. Ахвяруем Табе нашую вернасць, нашае сэрца 
і ўсё, што маем, каб мы былі вольныя ад перашкодаў на цярністай 
дарозе да Брамаў Новага Раю. Любім Цябе, найдаражэйшы Езус, 
наш умілаваны Збавіцель і Адкупіцель. Яднаемся целам, розумам 
і душою ў Тваім Найсвяцейшым Сэрцы. Вылі на нас ласку Абароны. 
Ахіні нас сваёй Найдаражэйшай Крывёю, каб мы былі напоўненыя 
адвагаю і любоўю, каб падняцца і абвяшчаць праўду аб Тваім Новым 
Валадарстве. Амэн.

ДАДАТКОВЫЯ МАЛІТВЫ

Навэнна Збаўлення
Малітва Круцыяты ў Навэнне Збаўлення (130)

Гэтую Навэнну трэба пачынаць з панядзелка (у ранні час). Маліцца 
ўжо да канца часоў, хаця б раз у месяц. Маліцца 7 дзён запар па 3 разы 
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на дзень. А напрацягу аднаго з гэтых дзён — пасціцца (адзін пасілак 
галоўны, а два астатніх — на хлебе і вадзе. Малітва вельмі моцная 
і ратуе вялікую колькасць душаў.

Мая любая Маці Збаўлення, выпрасі для ўсіх душаў дар вечнага 
збаўлення дзякуючы Міласэрнасці Твайго Сына Езуса Хрыста. 
Прашу, праз Тваё заступніцтва вымалі для ўсіх душаў вызваленне 
з няволі шатана. Прашу, звярніся да Свайго Сына з просьбай, каб 
удзяліў Міласэрнасці і прабачэння тым душам, якія Яго раняць 
сваёй абыякавасцю і аддаюць пашану фальшывым дактрынам 
і фальшывым багам. Прашу, дарагая Маці, выпрошвай ласкі, каб 
адкрылі сэрцы тыя душы, якім найбольш патрэбна Твая дапамога. 
Амэн.

Сямідзённая малітва. Каб атрымаць дар поўнага прабачэння і моц 
Святога Духа (24)

(Гэта малітва дадзена для католікаў і некатолікаў — тых, хто не 
мае магчымасці прыступіць да споведзі, але католікі павінны заўсёды 
рэгулярна прыступаць да сакрамэнту споведзі – так, як наказваў Езус 
Хрыстус.)

О мой Езу, Ты — Святло зямлі. Ты — Полымя, якое ахоплівае ўсе 
душы. Твая Міласэрнасць і Твая Любоў бязмежныя. Мы не вартыя 
Ахвяры, якую Ты прынёс сваёю Смерцю на Крыжы. Мы ведаем, што 
Твая Любоў да нас нашмат пераўзыходзіць нашую любоў да Цябе. 
Удзялі нам, о Божа, дар пакоры, каб сталі годнымі ўвайсці ў Тваё 
Новае Валадарства. Напоўні нас Святым Духам, каб маглі крочыць 
наперад і весці Тваё войска, каб аб’яўлялі Праўду Твайго Святога 
Слова і рыхтавалі нашых братоў і сясцёр да хвалы Твайго Другога 
Прыйсця на зямлю. Хвалім Цябе. Праслаўляем Цябе. Ахвяруем саміх 
сябе, наш смутак і цярпенні як дар для Цябе дзеля выратавання 
душ. Любім Цябе, Езу. Змілуйся над усімі сваімі дзецьмі, дзе б яны 
не знаходзіліся. Амэн.

Круцыята Навяртання (58)
(Маці Збаўлення: "Дзеці, заклікаю вас да пасвячэння месяца чэрвеня за 
навяртанне чалавецтва, каб яно шукала збаўлення. Назавіце гэты месяц 
Месяцам Круцыяты Навяртання і маліцеся ў еднасці з малітоўнымі 
групамі ўсяго свету (...). Дзеці, вы павінны пасціцца ў чэрвені кожны 
тыдзень на працягу аднаго дня. Вы павінны маліцца Мой Ружанец 
і Вяночак да Божай Міласэрнасці").
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О дарагі Езу, усклікаю да Цябе і прашу: прыгарні ўсіх дзяцей Божых 
і ахіні іх Тваёй Найдаражэйшай Крывёю. Няхай кожная кропля 
Тваёй Крыві ахіне кожную душу, каб засланіць яе ад злога духа. 
Адкрый сэрцы ўсіх, асабліва душ скамянелых і тых, хто Цябе ведае, 
але заплямлены грахом пыхі, каб скарыліся і малілі, каб Святло 
Тваёй Любові напоўніла іх душы. Адкрый іхнія вочы, каб убачылі 
Праўду так, каб світанак Тваёй Божай Міласэрнасці праліўся на іх, 
каб атулілі іх промні Тваёй Міласэрнасці.. Дарагі Езу, навярні ўсе 
душы праз ласкі, аб якіх Цябе прашу (назваць сваю інтэнцыю). 
Малю Цябе аб Міласэрнасці і ахвярую Табе гэты дар посту — адзін 
дзень кожнага тыдня (у чэрвені) як перапрашэнне за грахі. Амэн.

Малітва на свята Маці Збаўлення (154)
(Маці Божая аб’явіла 4 чэрвеня святам Маці Збаўлення. Найсвяцейшая 
Панна Марыя абяцае вялікія ласкі для усіх душ, асабліва для тых, якія 
знаходзяцца ў вялікай духоўнай цемры.)

О Маці Збаўлення, аддаю Табе, сёння, 4 чэрвеня, у свята Маці 
Збаўлення, наступныя душы (пералічыць). Прашу, удзялі мне 
і ўсім тым, хто Цябе ўшаноўвае, дарагая Маці, і хто распаўсюджвае 
Медалік Збаўлення ўсялякую абарону ад злога духа і ад усіх тых, 
хто адкідвае Міласэрнасць Твайго ўмілаванага Сына, Езуса Хрыста, 
і ўсялякія Дары, якія Ён удзяляе чалавецтву. Маліся, дарагая Маці, 
каб усе душы атрымалі Дар Вечнага Збаўлення. Амэн.

Малітва атэіста (76)
Езу, дапамажы мне прыняць Любоў Бога, якую мне ўдзяляеш. 
Адкрый мае вочы, мой розум, маё сэрца і душу, каб мог збавіцца. 
Дапамажы мне паверыць, напаўняючы маё сэрца Тваёю Любоўю. 
Падтрымай мяне і выбаў мяне ад пакутлівых сумніваў. Амэн.
Падрыхтоўка да смерці (142)

(Езус: "У час канання вашага альбо блізкага чалавека, заўсёды 
звяртайцеся да Мяне, вашага Езуса, каб Я вам дапамог. Калі так зробіце, 
Я ўмацую ваш дух, высушу вашыя слёзы, выганю ўсялякі страх з вашага 
сэрца. Прыму кожную душу без выключэння, якая чытае гэтую малітву. 
Мая Міласэрнасць ахоплівае асабліва тыя душы, якія знаходзяцца 
перад абліччам смерці, але якія не вераць у Мяне — калі будуць 3 разы 
на дзень адгаворваць гэтую малітву":)

Мой найдаражэйшы Езу, прабач мне мае грахі. Ачысці маю душу 
і падрыхтуй мяне, каб я мог увайсці ў Тваё Валадарства. Адары мяне 
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ласкаю, каб я падрыхтаваўся да паяднання з Табою. Дапамажы мне 
пераадолець усялякі страх. Дай мне адвагу падрыхтаваць мой розум 
і маю душу, каб я годна мог стаць перад Табою. Люблю Цябе. Давяраю 
Табе. Аддаюся Табе целам, розумам і душою навечна. Дазволь Тваёй 
Волі быць маёю і вызвалі мяне ад болю, сумненняў і хаосу. Амэн.

Малітвы на пост
Каб раздзяліць з Хрыстом Келіх Пакутаў (103) 

(Гэтую малітву трэба адмаўляць 3 разы. Маліцца ёю асабліва падчас 
посту.)

Падаю ніцма перад Табою, дарагі Езу, каб дзеля дабра ўсіх чыніць 
тое, што Ты ад мяне чакаеш. Дазволь мне раздзяліць Твой Келіх 
Пакутаў. Прымі гэты мой дар, каб Ты мог ацаліць тыя гаротныя 
згубленыя душы, якія не маюць надзеі. Прымі мяне ў целе, каб я мог 
раздзяліць Твой боль. Трымай маё сэрца ў Тваіх Святых Далонях 
і з’яднай маю душу з Табою. Праз дар маіх цярпенняў, дазваляю 
Тваёй Боскай Прысутнасці абняць маю душу, каб Ты мог выратаваць 
усіх грэшнікаў і з’яднаць усіх Божых дзяцей на векі вечныя. Амэн.

Мой дар посту для Езуса (34)
(Езус: "Некалькі тыдняў Вялікага посту вы павінны выкарыстаць 
для падрыхтоўкі сваіх душ і душаў вашых братоў і сясцёр. Прашу, 
падрыхтуйцеся на Вялікі Тыдзень і Вялікдзень праз гэтую малітву":)

О мой Езу, дапамажы мне на маім уласным малым шляху наследаваць 
Тваё Жыццё Ахвяры, каб ратаваць чалавецтва. Дазволь мне 
ахвяраваць Табе дар посту — адзін дзень у тыдзень падчас Вялікага 
Посту — для ратавання ўсяго чалавецтва, каб магло ўвайсці ў Брамы 
Новага Раю на зямлі. Складаю Табе, дарагі Езу, маю ахвяру з любоўю 
і радасцю ў сэрцы. Каб праз гэтую ахвяру паказаць Табе маю любоў, 
прашу Цябе аб збаўленні кожнай душы, якая магла страціць Тваю 
ласку. Амэн.

Малітва падчас посту (42)
(Маці Збаўлення: "Калі толькі будзеце адмаўляць гэтую Малітву падчас 
вашага посту, Мой Прадвечны Айцец спыніць людзей, якія плануюць 
увесці адзіную сусветную валюту, каб вас кантраляваць":)

О Найвышэйшы Божа, прымі мой дар посту, які ахвярую Табе, 
каб спыніць распаўсюджанне зла ва ўсім свеце, запланаванае, каб 
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пазбавіць маю краіну штодзённага харчавання і Хлеба Жыцця. 
Прымі маю ахвяру і выслухай маю просьбу за іншыя народы, каб 
захаваць ад цярпенняў, якія плануе ім прычыніць антыхрыст. 
Захоўвай нас, дарагі Божа, ад гэтага няшчасця і абарані нашу веру, 
каб мы маглі шанаваць Цябе ў свабодзе, якая нам неабходна, каб 
любіць і праслаўляць Цябе на векі вечныя. Амэн.

Малітвы за выбраныя душы (маліцца кожны дзень на працягу 
месяца)
Малітва аб абароне (13)

(Бог Айцец: "Маё вялікае абяцанне, дзеці, для ўсіх вас, хто просіць Мяне 
ў Імя Майго ўмілаванага Сына Езуса Хрыста, каб збавіў вашых братоў 
і сясцёр, атрымае адразу ж для іх Абарону. Асаблівыя ласкі атрымае 
кожны з вас, хто на працягу месяца будзе маліцца за іх душы":)

О Нябесны Ойча, праз Любоў Твайго ўмілаванага Сына, Езуса 
Хрыста, і Яго Муку і Смерць на Крыжы, якая выбавіла нас ад граху, 
прашу, збаў усіх тых, хто ўсё яшчэ адкідвае Руку Яго Міласэрнасці. 
Адары іх душы, дарагі Ойча, знакам Тваёй Любові. Малю Цябе, Ойча 
Нябесны, выслухай маю малітву і захавай гэтыя душы ад вечнай 
згубы. Дазволь ім у Сваёй Міласэрнасці першымі ўвайсці ў Новую 
Эру спакою на зямлі. Амэн.

Вызвалі гэтую душу з няволі злога (104)
(Словы Езуса Хрыста: "Ахвяруйце Мне гэтыя душы штодня на працягу 
месяца падчас малітваў, а таксама, калі прымаеце Найсвяцейшую 
Эўхарыстыю. За кожную душу, якую ахвяруеце Маёй Міласэрнасці, 
уратую яшчэ 100 душаў".)

Найдаражэйшы Езу, даручаю Табе душу майго брата /сястры (...), які 
(якая) аддаў (аддала) сваю душу сатане. Вазьмі гэтую душу і адкупі 
яе ў Тваіх Святых Вачах. Вызвалі гэтую душу ад зняволення дэманам 
і прынясі ёй вечнае збаўленне. Амэн.

Малітвы за народы
Малітва, каб прадухіліць легалізацыю абортаў у Ірландыі (32)
O Маці Збаўлення, маліся аб Сваіх дзецях у Ірландыі, каб прадухіліць 
навязванне нам агіднага акта аборту. Абарані гэты святы народ 
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ад усё больш глыбокага пагружэння ў адчай, выкліканы цемрай, 
якая агарнула іх краіну. Вызвалі іх ад злога духа, які хоча знішчыць 
Тваіх яшчэ ненароджаных дзяцей. Маліся, каб іх лідары мелі 
мужнасць слухаць тых, хто любіць Твайго Сына, так, каб паступалі 
ў адпаведнасці з Вучэннем Пана нашага Езуса Хрыста. Амэн. 

Малітва за Вялікабрытанію (77)
О Найвышэйшы Айцец Нябесны, Божа, Стварыцель чалавека, 
прашу, пачуй маю малітву. Малю Цябе, ратуй Вялікабрытанію ад 
уціску зла і дыктатуры. Малю Цябе, каб Ты аб'яднаў усіх нас, усе 
рэлігіі, вераванні і ўсе народы, як адну сям'ю ў Тваіх Вачах. Дай 
нам сілу, каб аб'яднацца, насуперак любых законаў, уведзеных для 
таго, каб забараніць Тваё Вучэнне. Дай нам сілу і адвагу, каб ніколі 
не пакінулі Цябе і дапамаглі выратаваць ўсіх Тваіх дзяцей нашымі 
малітвамі. З'яднай усіх маіх братоў і сясцёр у еднасці, каб аддаць 
належную пашану Твайму абяцанню – прынясенню нам Жыцця 
Вечнага і ўваходу ў Твой Рай. Амэн.

Малітва за Злучаныя Штаты Амерыкі (85)
O дарагі Езу, ахіні амерыканскі народ Сваёй каштоўнай Абаронай. 
Даруй нам грахі супраць Божых Запаведзяў. Дапамажы амерыканцам 
вярнуцца да Бога. Скіруй іх розум на сапраўдны шлях Бога. Адкрый 
іх зацвярдзелыя сэрцы, каб яны прынялі Руку Тваёй Міласэрнасці. 
Дапамажы гэтай краіне паўстаць супраць блюзнерстваў, якія 
могуць быць навязаныя нам, каб прымусіць людзей адмовіцца ад 
Тваёй Прысутнасцi. Мы молім Цябе, Езу, ратуй нас, абарані нас ад 
усялякай шкоды і трымай наш народ у Тваім Святым Сэрцы. Амэн. 

Малітва аб збаўленні Аўстраліі і Новай Зеландыі (99) 
О Божа, Усемагутны Ойча, у Імя Твайго ўмiлаванага Сына, Езуса 
Хрыста, змілуйся над усімі Сваімі дзецьмі ў Аўстраліі і Новай 
Зеландыі. Прабач нам за адкiдванне Твайго святога слова. Прабач 
нам грэх абыякавасці. Вызвалі нас ад нашай паганскай культуры 
і акрый нас ласкамі, каб абудзіць надзею, веру і любоў сярод нашых 
братоў і сясцёр. Молім Цябе аб дары распазнавання і просім: удзялі 
нам патрэбныя ласкі, каб гарантаваць, што можна будзе пачуць 
толькі Праўду Твайго святога слова і каб усім душам былі дадзены 
ключы да Жыцця Вечнага. Амэн.
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Малітвы для святароў
Аб захаванні святога слова Божага (170)

(Езус: "Даю вам апошнюю малітву Круцыяты. Яна для святароў. Прашу, 
каб мае высвячаныя слугі штодзённа ёю маліліся".)

О дарагі Пане, мой умілаваны Езу Хрыстэ, падтрымай мяне. 
Беражы мяне. Захавай мяне ў святле Твайго Аблічча, калі пераслед 
мяне ўзмацняецца, а маёю адзінаю віною з’яўляецца захаванне 
Праўды святога слова Божага. Дапамажы мне быць адважным, каб 
заўсёды верна служыць Табе. Удзялі мне Тваёй адвагі і Тваёй сілы, 
калі змагаюся супраць жорсткага супрацьстаяння, баронячы Тваё 
Вучэнне. Ніколі не пакідай мяне, Езу, калі буду ў патрэбе, і ўдзялі 
мне ўсё тое, што мне неабходна, каб працягваць сваё служэнне Табе 
праз удзяленне святых сакрамэнтаў і Твайго найдаражэйшага Цела 
і Крыві, дзякуючы ахвяры святой Імшы. Благаславі мяне, Езу. Ідзі са 
мною. Адпачні ўва мне. Застанься са мною. Амэн.

Для каталіцкіх святароў — аб захаванні Вучэння Касцёла (22)
О мой умілаваны Езу, захавай мяне моцным у кожнай хвіліне дня, 
а таксама падтрымлівай полымя маёй любові да Цябе. Ніколі не 
дазваляй, каб гэтае полымя любові да Цябе слабла альбо згасла. 
Ніколі не дазваляй мне слабець, калі з’явіцца спакуса. Дай мне ласкі, 
неабходныя для шанавання майго паклікання, майго пасвячэння, 
маёй вернасці і для захавання Вучэння праўдзівага Каталіцкага 
Касцёла. Ахвярую Табе маю вернасць ва ўсе часы. Ахвярую сваю 
згоду змагацца ў Тваім войску, каб Каталіцкі Касцёл мог наноў 
паўстаць у хвале, радасна вітаючы Цябе, дарагі Езу, падчас Твайго 
паўторнага Прыйсця. Амэн.

Малітва для духавенства для падрыхтоўкі душ на паўторнае 
Прыйсце (40)
О мой Езу, я ўсяго толькі пакорны слуга і Ты неабходны мне, каб 
суправаджаць мяне на шляху падрыхтоўкі душ на Тваё хвалебнае 
паўторнае Прыйсце. Дапамажы мне навяртаць душы і падрыхтаваць 
іх згодна з Тваёю Святою Воляю, каб змаглі ўвайсці да Новага Неба 
і Зямлі, якія Ты абяцаў чалавецтву праз Сваю смерць на Крыжы. 
Удзялі мне ласкі, неабходныя мне, каб я мог перадаць Тваё слова 
спрагнёным душам і каб ніколі не адмовіўся ад майго абавязку 
адносна Цябе, дарагі Езу, бо Табе я ахвяраваў вернасць праз маё 
святое прысвячэнне. Амэн.
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Абяцанне вернасці для хрысціянскага духавенства (49)
О Езу, я Твой пакорны слуга і прысягаю Табе сваю любоў і вернасць. 
Прашу Цябе, дай мне знак Твайго закліку. Дапамажы мне адкрыць 
вочы і сведчыць пра Тваё абяцанне. Благаславі мяне ласкаю Духа 
Святога, каб не быць падманутым тымі, якія сцвярджаюць, што 
прыходзяць у Тваё Імя, але не абвяшчаюць Праўды. Адкрый мне 
Праўду. Дазволь мне адчуць Тваю любоў, каб я мог выконваць Тваю 
Святую Волю. У пакоры сэрца прашу Цябе паказаць мне, якім 
чынам я магу дапамагчы Табе ратаваць людскія душы. Амэн.

Для святароў, якія бароняць Святую Эўхарыстыю (56)
О дарагі Ойча, у Імя Твайго наймілейшага Сына, які ахвяраваў 
Сябе на Крыжы за ўсё чалавецтва, дапамажы мне застацца верным 
Праўдзе. Ахіні мяне Найдаражэйшай Крывёю Твайго Сына і дай 
мне ласкі і надалей працягваць служыць Табе з верай, даверам 
і шанаваннем аж да завяршэння майго святарскага служэння. Ніколі 
не дазволь мне адысці ад праўдзівага значэння Ахвяры Святой Імшы 
і ад удзялення Найсвяцейшай Эўхарыстыі Тваім дзецям. Дай мне 
сілы прадстаўляць Цябе і карміць Твой статак такім чынам, якім ён 
павінен насычацца, — Целам, Крывёю, Душою і Боскасцю Твайго 
Сына, Езуса Хрыста, Збавіцеля чалавецтва. Амэн.

Малітва для духавенства: Езус, дазволь мне пачуць Твой заклік 
(57)
О мой дарагі Езу, адкрый мае вушы на Твой Голас. Адкрый маё сэрца 
на Твой заклік, поўны любові. Напоўні маю душу Духам Святым, 
каб я змог пазнаць Цябе ў гэты час. Ахвярую Табе маё пакорную 
паслухмянасць ва ўсім, аб чым мяне просіш. Дапамажы распазнаць 
праўду, падняцца, адказаць Табе і пайсці за Тваім Голасам, каб 
дапамагчы Табе ратаваць душы ўсіх людзей. Твая Воля — закон 
для мяне. Дай мне адвагу дазволіць Табе весці мяне, а таксама каб 
я мог прыняць зброю, неабходную для таго, каб весці Твой Касцёл 
да Твайго Новага Валадарства. Амэн.
Для духавенства: Дапамажы мне застацца верным Твайму святому 
слову (66)
О дарагі Езу, дапамажы мне заўсёды заставацца верным Твайму 
найсвяцейшаму слову. Перад абліччам цяжкасцяў, дай мне сілы 
трымацца Праўды Твайго Касцёла. Напоўні мяне ласкаю, каб 
я ўдзяляў святыя сакрамэнты так, як Ты нас навучыў. Памажы 
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мне карміць Твой Касцёл Хлебам Жыцця і застацца Табе верным 
нават тады, калі мне забароняць гэта рабіць. Вызвалі мяне з путаў 
падману, які мне можа пагражаць, каб прамаўляць праўдзівае 
Божае слова. Ахіні ў гэты час усіх Сваіх высвячаных слугаў Сваёю 
Наўдаражэйшай Крывёю, каб мы заставаліся адважнымі, вернымі 
і нязломнымі ў нашай адданасці Табе, нашаму ўмілаванаму 
Збавіцелю, Езусу Хрысту. Амэн.

Для святароў: Аб захаванні вернасці Твайму святому слову (110)
О мой найдаражэйшы Езу, прашу Цябе, захавай мяне моцным 
і адважным, каб мог бараніць праўду ў Тваё Найсвяцейшае Імя. 
Удзялі мне ласку, якая мне неабходна, — малю аб тым, каб ва ўсе 
часы сведчыць пра Тваё святое слова. Дазволь мне супрацьстаяць 
націску распаўсюджвання няпраўды, калі ведаю ў сэрцы, што Цябе 
яны абражаюць. Дапамажы мне застацца верным Твайму святому 
слову аж да дня маёй смерці. Амэн.

Для святароў: Каб атрымаць дар Ісціны (114)
(Езус: "Вятары (...), памятайце гэтыя словы, прамаўляйце іх, і Я адкрыю 
вам Ісціну праз дар Духа Святога".)

Пане мой, адкрый мне вочы. Дазволь мне ўбачыць ворага і закрыць 
сваё сэрца на падман. Усё аддаю табе, дарагі Езус. Давяраю Тваёй 
міласэрнасці. Амэн.

Для святароў: Каб абараніць Праўду (135)
(Маці Збаўлення: "Прагну, каб усе святары, якія сутыкнуцца з балеснымі 
выпрабаваннямі (мучэнні, несправядлівасць, прысяга вернасці, якая 
будзе аспрэчваць Боскасць Езуса Хрыста, змяненне сутнасці Эўхарыстыі 
і адмаўленне рэальнай прысутнасці Езуса), маліліся і гэтай малітваю 
Круцыяты".)

О ўмілаваная Маці Збаўлення, дапамажы мне ў тыя часы, калі буду 
ў патрэбе. Маліся, каб атрымаў я благаслаўленне дарамі, вылітымі 
на маю нягодную душу праз моц Духа Святога, каб бараніў праўду 
ва ўсе часы. Падтрымай мяне ў тыя моманты, калі мяне будуць 
змушаць адрачыся ад Ісціны, ад слова Божага, ад святых Сакрамэнтаў 
і Найсвяцейшай Эўхарыстыі. Дапамажы выкарыстаць атрыманыя 
ласкі, каб выстаяць перад атакамі шатана і ўсіх тых бедных душ, 
якіх ён выкарыстоўвае, каб зневажаць Твайго Сына, Езуса Хрыста. 
Дапамажы мне, калі буду ў патрэбе. Дзеля дабра душ, дай мне адвагу 
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ўдзяляць сакрамэнты кожнаму Божаму дзіцяці, калі ворагі Бога 
будуць мне гэта забараняць. Амэн.

Малітва, каб супрацьстаяць той агідзе, якая набліжаецца
(Езус: "Прашу ўсіх Сваіх высвячаных слугаў, каб пастаянна маліліся аб 
супрацьстаянні агідзе, якая наступіць. Павінны маліцца да Мяне такім 
чынам":)

О мой умілаваны Езус, малю аб Тваёй абароне і прашу Тваёй 
Міласэрнасці для ратавання маіх братоў і сясцёр з Твайго Касцёла, 
каб яны не сталі ахвярамі антыхрыста. Удзялі мне ласкі і ахоўвай 
мяне Сваёю Зброяй Моцы, каб я супрацьстаяў злым дзеянням, якія 
могуць чыніцца ў Тваё Святое Імя. Малю аб Тваёй Міласэрнасці 
і абяцаю маю вернасць Твайму Святому Імені ва ўсе часы. Амэн.

Малітва Круцыяты (86) таксама — для святароў, змешчана 
ў раздзеле: Субота.

ІНШЫЯ МАЛІТВЫ

Малітва: хто бароніць Божае слова
Езу, выбаў нас, бездапаможных грэшнікаў, з рук Тваіх ворагаў. Амэн.
Малітва: хто ідзе шляхам збаўлення
Езу, прабач мне. Хачу ісці за Табою. Амэн.

Малітва аб Любові, пакоры і выконванні Волі Божай
Езу, я не варты, каб стаць перад Табою, але ўчыні са мною, што 
хочаш, і я буду рабіць тое, чаго Ты прагнеш. Амэн. 

Малітва падчас Вялікага Папярэджання
Езус, прашу Міласэрнасці для ўсіх тых, хто Цябе адкідвае і каму 
найбольш патрэбна Твая дапамога. Амэн.
Малітва для выбранай душы, якая церпіць звыш сваіх сілаў 
Езу, вазьмі маё цярпенне і зрабі з ім, што хочаш. Амэн. 

Малітва на Вялікую Пятніцу:
Езу, прабач мне раны, якія я нанёс Твайму Целу, Твайму слову і Тваёй 
Боскасці. Амэн.
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Да Езуса Хрыста, каб заступіўся ад нашага імя
Езу, вазьмі мяне да свайго Сховішча — да майго Айца і дай мне 
Вечнае Збаўленне. Амэн.

Малітва аб паратунку ад падману шатана
Езу, ратуй мяне ад падману шатана, каб я мог распазнаць Праўду 
пра Рэшту Твайго Касцёла. Амэн.

Малітва за непрыяцеляў
Дарагі Езу, падзяляю гэты боль з Табою, і прашу: благаславі дарам 
Святога Духа маіх ворагаў і тых, хто Цябе бічуе. Амэн. 
Малітва аб вытрываласці і любові
Езу, удзялі мне патрэбныя дары, каб застаўся верным Табе. Амэн.

Малітва, каб стацца малым
Ойча Нябесны, дапамажы мне стацца ў Тваіх Вачах малым, як дзіця. 
Прашу Цябе: вылі на мяне Твае ласкі, каб я мог адказаць на Твой 
заклік ратаваць усіх Тваіх дзяцей. Амэн.

Малітва ў хвіліны цяжкасцяў 
Езу, забяры мой боль, аздараві мяне і вазьмі мой крыж. Амэн.

Для пакутуючых, якія не маюць надзеі 
Езу, забяры мой страшны боль і цярпенне і дазволь мне адчуць Тваю 
Любоў. Амэн. 

Малітва, якая выказвае сапраўдную любоў да Езуса
Езу, толькі Твая Воля мае значэнне. Мая вольная воля — цалкам 
Твая. Рабі з ёю, што хочаш. Амэн.

Малітва аб ключы да Новага Раю
Дарагі Ойча, гэта я, Тваё згубленае дзіця, змучанае і сляпое, бо без 
Тваёй Дапамогі і Тваёй Любові, я — нішто. Уратуй мяне праз Любоў 
Твайго Сына, Езуса Хрыста і дай мне ключ да Твайго Новага Раю на 
зямлі. Амэн.

Малітва аб збаўленні
О Божа мой, прывядзі мяне ў Тваё Валадарства і абарані мяне ад 
цемры, якая агарнула маю душу. Пачуй мяне цяпер, о Найсвяцейшае 
Сэрца, і няхай праз Тваю Дабрыню заяснее Тваё Святло Любові 
і абароны. Амэн.



53

Адкрый свае вочы і звярніся да Мяне (для атэістаў)
Божа, калі Ты з’яўляешся Праўдай, пакажы мне знак сваёй Любові. 
Адкрый маё сэрца, каб атрымаць Тваё кіраўніцтва. Калі Ты існуеш, 
дай мне адчуць Тваю Любоў, каб я мог убачыць Праўду. Ратуй мяне. 
Амэн.

Малітва за няверуючых, якія высмейваюць і пагарджаюць тымі, 
хто моліцца
Мой дарагі Пане Езу Хрыстэ, узношу свае рукі да Цябе і прашу: 
вазьмі маіх дарагіх братоў і сясцёр у свае чулыя Рукі. Паблагаславі іх 
сваёю Найдаражэйшаю Крывёю і дай ім патрэбныя ласкі, каб змаглі 
атрымаць Духа Тваёй Любові, які прывядзе іх да Вечнага Збаўлення. 
Амэн.

Малітва, каб Езус адкрыў табе сваю Прысутнасць
Езу, адчуваю сябе пакінутым. Адкрый маё сэрца, каб прыняў Тваю 
Любоў і пакажы мне Праўду, каб мог быць збаўлены. Амэн.

Малітва аб імгненным прабачэнні
(Езус: "Многія скарацца падчас Містычнага выпрабавання [Вялікага 
Папярэджання]. Вярніцеся да Мяне і скажыце".)

Прашу, Езу, вядзі мяне да Святла і Дабрыні Тваёй Вялікай 
Міласэрнасці і прабач мне мае грахі. Амэн.

Малітва аб навяртанні іншых
Прашу Цябе, Езу, у Сваёй Божай Міласэрнасці ахіні тыя абыякавыя 
душы сваёй Найдаражэйшай Крывёю, каб яны змаглі навярнуцца. 
Амэн.

Малітва аб зразуменні таго, што гэтыя Пасланні прыходзяць ад 
Бога
Езу, калі гэта сапраўды Ты, прашу: напоўні маю душу знакам сваёй 
Любові, каб я мог распазнаць Цябе. Не дазволь мне быць зведзеным 
праз ашуканства і акажы мне сваю Міласэрнасць. Адкрый мае вочы 
на праўду і шлях да Твайго Новага Раю на зямлі. Амэн.

Малітва аб вызваленні ад непакою
Езу, з даверам аддаю Табе неспакой за гэтую справу, каб стала і Тваім 
клопатам і каб Ты вырашыў яе паводле Тваёй Найсвяцейшай Волі. 
Амэн. 
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Малітва беднай і зганьбаванай душы
Езу, прашу, прабач мне мае грахі і правіны супраць Цябе. Амэн.

Малітва аб вытрываласці на шляху Пана Бога, калі іншыя 
перашкаджаюць нам (гэтая малітва адносна асобы, якая стараецца 
нас спыніць і перашкаджае на нашым шляху)
Ніколі не сыйду са шляху Пана Бога. Ніколі не буду адмаўляць 
існаванне Езуса Хрыста, якога чалавецтва спрабавала знішчыць 
не толькі падчас Яго цярпення на Крыжы, але і пазней. Я з’яднаны 
з Езусам Хрыстом. Прамаўляю ў Яго Імя. Іду за Ім. Ён падымае мяне, 
каб я, наколькі маю сілы, змог дапамагчы адкрыць вашыя сэрцы на 
чыстую Любоў, якую Ён мае да кожнага з вас. Амэн.

Малітва за аслепленыя заблуканыя душы 
(Езус: "Прашу, выбярыце цяпер душы, якія вы ведаеце і якія не хочуць 
пазнаць Бога Айца і прадстаўце іх імёны перад Маім Айцом. Ваш дар 
малітвы будзе ўзнагароджаны іх збаўленнем".)

Божа Найвышэйшы, стаю перад Тваім Тронам у гэтым тыдні, 
каб маліць Цябе за душы маіх братоў і сясцёр, якія адмаўляюцца 
прызнаваць Тваё Існаванне. Прашу Цябе, напоўні іх Тваімі ласкамі, 
каб адкрылі свае сэрцы і слухалі Тваё Найсвяцейшае слова. Амэн.

Малітва аб асвячэнні ў гэты час
О Езу, абмый мяне Сваёй Найдаражэйшай Крывёю і напоўні мяне 
Святым Духам, каб мог распазнаць, ці ад Цябе паходзяць гэтыя 
словы. Учыні мой дух пакорным. Міласэрна прымі мае просьбы 
і адкрый маё сэрца на Праўду. Амэн.

Малітоўная просьба да Бога Айца
Божа Найвышэйшы, у Імя Твайго Сына, умілаванага Езуса Хрыста, 
якога Ты склаў у Ахвяры, каб захаваць нас, Тваіх бедных дзяцей ад 
пякельнага агню, пачуй нашыя малітвы. Складаем нашыя пакорныя 
ахвяры і прымаем выпрабаванні і пераслед як спосаб атрымаць 
збаўленне для ўсіх душаў падчас Вялікага Папярэджання. Молім 
Цябе: прабач грэшнікам, якім цяжка навярнуцца і прыняць Тваю 
міласэрную Дабрыню, каб адважыліся на неабходныя адрачэнні, 
якія Ты прызнаеш адпаведнымі для адкуплення іх у Тваіх Святых 
Вачах. Амэн.
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Малітва аб змягчэнні пераследу, якое здзяйсняецца за закрытымі 
дзвярыма
Божа Ойча, у Імя Твайго ўмілаванага Сына, Езуса Хрыста, спыні 
ганебны кантроль над Тваімі дзецьмі. Прашу, барані ўсіх сваіх 
дзяцей у гэтыя страшныя часы, каб мы змаглі мець спакой і годнасць 
жыць у свабодзе ад злога духа. Амэн.

Малітва для моладзі: Адкрый мне вочы
Езу, калі Ты мяне чуеш, выслухай мае малітвы аб дапамозе. 
Дапамажы мне паразумецца з тымі, хто прычыняе мне боль. Дарагі 
Езу, дапамажы мне ўтаймаваць зайздрасць, якая апанавала маё 
жыццё і адвядзі ад мяне прагненне рэчаў, якіх я не магу мець. Замест 
гэтага адкрый маё сэрца на Цябе, дай мне зведаць сапраўдную любоў 
— Тваю Любоў, і адчуць праўдзівы спакой у сэрцы. Амэн.

Малітва аб ласцы мудрасці, супакою і распазнання
О Езу, дапамажы мне бачыць Праўду Твайго Святога слова ва ўсе 
часы і застацца верным Твайму Вучэнню, нават калі будуць мяне 
змушаць вырачыся Цябе. Амэн.

Малітва для атэістаў на час Вялікага Папярэджання
(Езус: "Тыя з вас, якія лічаць сябе атэістамі, няхай выслухаюць Маё 
абяцанне. Я люблю вас і ніколі не пакіну Маёй барацьбы за выратаванне 
вас з кіпцюроў падманшчыка, сатаны, які перашкаджае вам бачыць 
Праўду. Калі прыйдзе час і вы ўбачыце свае грахі ўласнымі вачыма — 
падчас Вялікага Папярэджання — прашу прамовіць гэтыя словы":)

Езу, пакажы мне праўду і абарані ад злога духа. Шчыра перапрашаю 
за мае грахі і прашу Цябе, каб забраў мяне цяпер і паказаў мне 
Святло Тваёй Міласэрнасці. Амэн.
Малітва, каб распазнаць свой удзел у распаўсюджванні Пасланняў

(Езус: "Калі вы гаворыце, што вы прадстаўляеце Мяне і што вы раней 
за іншых увойдзеце ў Маё Валадарства, а потым гаворыце хлусню пра 
Мяне, то вам неабходна малітвы іншых. Цяпер вы знаходзіцеся на 
паўдарозе да пекла і без Майго Умяшання будзеце загублены. Прыміце 
Маё Пасланне! Прыцісніце яго да сэрца і спытайце":)

Езу, ці гэта Ты? Ці сапраўды мне патрэбна Твая дапамога? Амэн.
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Малітва да Езуса аб збаўленні падчас Яго Другога Прыйсця
(Езус: "У Дзень Майго Другога Прыйсця, тыя душы, якія пакланяліся 
дэману, якія аддаліся сатане целам, душою і розумам, і якія сталі яго 
дабравольнымі агентамі, не будуць мець куды дзецца і схавацца, 
і застануцца без усялякай дапамогі, бо сатана пакіне іх. У той час сатана 
будзе ўжо кінуты ў пякельную бездань, і яго ўлада з гэтага моманту 
цалкавіта знікне. Тым душам Я гавару гэта. Нават на гэтым этапе акажу 
вам Міласэрнасць! Мусіце ўсклікнуць да Мяне і сказаць":)

Езу, дапамажы мне. Езу, прабач мне ўсе мае грахі. Амэн. 
("і Я таксама падыму вас у Мой Новы Рай".)

Малітва адданасці Волі Божай
Езу, усё, што я гавару і што раблю, няхай будзе паводле Тваёй Святой 
Волі — дзейнічай са мною згодна з Воляй Божай. Амэн.

Абарона Найсвяцейшай Крывёю Езуса Хрыста
Няхай Найсвяцейшая Кроў Пана нашага Езуса Хрыста, пралітая 
на Крыжы і ахвяраваная падчас кожнай святой Імшы на алтарах 
усяго свету, вызваліць мяне ад граху, абароніць ад подступаў духаў 
цемры. Няхай абароніць гэтае месца. Няхай абароніць усіх членаў 
маёй сям’і і тых, якіх нашу ў сваім сэрцы. Няхай сыйдзе Дух Святы, 
няхай перамога належыць Хрысту. Пане Езу, абарані сваіх дзяцей, 
якіх адкупіў сваёю Найдаражэйшай Крывёю. Амэн.
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З гісторыі Аб'яўлення

Ва ўсе цяжкія часы на зямлі Міласэрны Бог выбіраў Сваіх прарокаў 
і даваў ім Свае Пасланні! Сёння, у перыяд падрыхтоўкі да Другога 
Прыйсця Езуса Хрыста, якое здзейсніцца пры жыцці гэтага пакалення 
(па словах Езуса Хрыста), Бог дае Свае Пасланні праз прарока Марыю 
Божай Міласэрнасці (псеўданім), якая жыве ў Еўропе. Першае 
Пасланне яна атрымала 9 лістапада 2010 года. За перыяд  з лістапада 
2010 г. да мая 2015, яна атрымала ад Святой Тройцы і Багародзіцы 
1330 Пасланняў. Усе Нябесныя Пасланні складаюць Кнігу Праўды, 
якая была адкрыта Прароку Даніілу ў Старым Запавеце (гл. Дан 
10, 21 і Дан 12, 4-9) і Апосталу Яну ў Новым Запавеце. Сутнасць 
Кнігі Праўды змяшчаецца ў сімвалічнай форме ў Кнізе Апакаліпсіс. 
У гэтых аб’яўленнях Езус здымае 7 Пячацяў з Кнігі Апакаліпсіс — 
Ён раскрывае іх значэнне... "Кніга Праўды даецца свету для таго, каб 
чалавецтва магло адчуць Любоў Бога і звярнуцца да Праўды, каб 
набыць свабоду" (з Аб'яўлення 30 лістапада 2012 г.).
Малітвы Круцыяты дадзены нам з Нябёсаў і абяцаюць выключныя 
ласкі. Гэтыя малітвы маюць адзіную мэту — выратаванне ўсіх душ, 
незалежна ад узросту, нацыянальнасці, прыналежнасці да канфесіі 
і нават атэістаў. Каб абараніць сябе ў гэтыя цяжкія часы, каб абараніць 
нашу сям'ю, нашу краіну і ўвесь чалавечы род, Езус просіць нас 
быць заступнікамі. Езус просіць, каб мы арганізоўвалі малітоўныя 
групы Абароны і Заступніцтва, а таксама, каб мы штодня маліліся, 
пажадана ў групах (хаця б па 2 чалавекі) — Ружанец, Вяночак да 
Божай Міласэрнасці і гэтыя спецыяльныя малітвы Круцыяты, 
дадзеныя нам Езусам на апошнія часы. Гэтыя малітвы прывядуць да 
веры вялікую колькасць душаў, яны будуць несці фізічнае і духоўнае 
ацаленне, паменшаць уплыў войнаў, голаду і бедаў. Словы Езуса: 
"Вашыя малітвы, дзеці, аказаліся вельмі моцнымі, асабліва тых 
з вас, хто штодня адгаворвае Мае Малітвы Круцыяты, Мой Вяночак 
да Божай Міласэрнасці, а таксама святы Ружанец. Аддалілі ўжо 
атамную вайну, прадухілілі яе і праз гэта выратавалі мільёны душ ад 
пякельнага агню, а таксама прадухілілі мноства землятрусаў. Ніколі 
не забывайцеся, што гэта вашыя малітвы з'яўляюцца наймацнейшаю 
абаронай ад зла. Ваша любоў да Мяне, Езуса Хрыста, пашырылася, 
дзякуючы вашай вернасці Мне" (Аб'яўленне 2 лютага 2013г). 
Езус: "Праз уладу Маіх Групаў Круцыяты Малітвы, Я злагоджу 
большую частку пакутаў, якія прадказаны" (Аб'яўленне 25 студзеня 
2013г.). Вы можаце падумаць: як можа невялікая Малітоўная група 
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дабіцца такіх поспехаў? Адказ просты. Гэта магчыма таму, што вы 
абаронены Маім Айцом і накіроўваецеся непасрэдна Мною, таму 
вы будзеце мець поспех. Вы не будзеце цярпець няўдачы" (11-га 
лістапада 2012 г.).
Калі Езус нарадзіўся, Бог паслаў Свайго прарока Яна Хрысціцеля 
"зрабіць прамымі сцежкі для Госпада" і падрыхтаваць народ Ізраіля, 
каб прароцтвы Ісаі праз Месію споўніліся.
На працягу ўсёй гісторыі, Божых прарокаў пераследавалі. 
Нават Сына Божага не пашкадавалі і ўкрыжавалі. Мы можам 
прадбачыць, што пасланнікі Бога, а праз гэта і Сам Бог, могуць 
сёння ўспрымацца таксама, як і ў часы Яна Хрысціцеля. Аднак наш 
абавязак — прыслухацца да тых, "усклікаючых у пустыні" галасоў, 
якія прызываюць нас пакінуць усё грахоўнае і звярнуцца да нашага 
Творцы з адкрытымі сэрцамі, гатовымі прыняць Божае прабачэнне 
і Яго ласку. Адкідванне такіх Пасланняў і Малітваў "з першых 
рук" падвяргае небяспецы тых, хто адвергнуў Яна Хрысціцеля, а 
потым і Сына Божага, Езуса Хрыста. Прымаючы Божую Праўду 
і наследуючы яе, мы на ўзор сям'і Ноя і Лота, маглі б пазбегнуць 
пакарання, якое павінна спасцігнуць гэты разбэшчаны і сапсаваны 
свет.
Маці Божая: "Будзьце ўдзячныя Божай Міласэрнасці. Будзьце 
ўдзячныя за Малітвы Круцыяты (Крыжовага Паходу), таму, што 
яны прыносяць вялікае благаслаўленне. Я прашу, каб вы дазволілі 
Мне, вашай умілаванай Маці, напоўніць вашыя сэрцы радасцю. Вы 
павінны дазволіць шчасцю, якое можа прыйсці толькі як дар ад Бога, 
запоўніць вашыя душы, ведаючы, што яно набліжаецца. Мой Сын, 
Езус Хрыстус, хутка прыйдзе, каб вярнуць Валадарства, якое Яму 
належыць. Новае Валадарства падымецца з попелу, і прынясе ўсім 
і кожнаму з вас вялікую радасць і шчасце — вы прыйдзеце дамоў 
у Гасцінныя Рукі Валадара, Месіі, які прынёс Вялікую Ахвяру дзеля 
вашага збаўлення" (з Аб'яўленняў 8 лістапада 2014 г.).
Групы Круцыяты павінны збірацца як мага часцей, мінімум раз 
на тыдзень. Калі пакуль што няма групы, кожны павінен маліцца 
штодня, хаця б 15 хвілін.
Круцыята, Місія рэшты Касцёла на зямлі будзе настолькі вялікая, 
як тыя крыжовыя паходы Сярэднявечча. Гэта не будзе азначаць 
фізічную вайну, вайна будзе духоўнай, каб аслабіць уладу 
антыхрыста, які неўзабаве аб'явіцца. Гэтыя Малітвы, дадзеныя 
Моцай Усявышняга і нясуць вялікія цуды.





Будзьце ўдзячнымі за Божую Міласэрнасць.
Будзьце ўдзячнымі за Малітвы Круцыяты, 

бо яны – вялікае благаслаўленне
(з Паслання 8 лістапада 2014 г.).

Мая місія ратавання чалавецтва амаль што 
завершана. Мая Рэшта ўжо сабраная.

Вы ўжо атрымалі дары – Пячаць Бога Жывога, 
Медалік Збаўлення і Малітвы Круцыяты.

Яны будуць вашай зброяй 
супраць праціўніка Майго 

(з Паслання Езуса 13 лютага 2015 г.).
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