
 

 

Modlitwy te najlepiej jest recytować [odmawiać] przed Naszym 

Panem wystawionym w Monstrancji lub przed Jego obecnością w 

Tabernakulum. Możesz także wejść na stronę www.savior.org [lub 

na inną stronę gdzie trwa adoracja – red.]  i odmówić te modlitwy 

przed ekranem Twojego komputera - przedstawiającego  Naszego 

Pana w Monstrancji. Możesz też modlić się nimi przed 

krucyfiksem /krzyżem/ lub [przenieść się duchem do najbliższego 

kościoła, kaplicy gdzie jest Tabernakulum a w nim nasz Pan 

Jezus Chrystus – red.]. Jest o wiele lepiej odprawić je 

gdziekolwiek, niż w ogóle ich nie robić.  

Godziny rozpoczynają się punktualnie o 23:00 w każdy czwartkowy wieczór (dobrą praktyką jest 

punktualność z Panem) i trwają do 3:00 w piątek rano. 

Odnoṡnie tych godzin nasz Pan obiecuje, że: „Ci, którzy wiernie przestrzegają tych 

godzin, nie będą się obawiać antychrysta”. 

Nasz Pan powiedział, że minimalna godzina między północą a 3:00 w piątek rano jest do 

przyjęcia. Wykonuj jak najwięcej z wymienionych modlitw bez pośpiechu. Dobrym pomysłem jest 

zmienianie ich tak, aby co tydzień robić inną sekcję, aż pomodlisz się nimi wszystkimi. Jeśli możesz 

zrobić tylko jedną godzinę, Nasz Pan prosi, aby był to piątek, a nie czwartek. 

– „Moje dzieci, witam was wszystkich na tej Świętej Adoracji. Proście Moje kochające dzieci, aby 

obudziły się z ich chłodu i odwróciły się od niewierności. Godzina jest blisko, wróg szybko się zbliża. 

Obudźcie się! Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Moje dzieci, chodźcie za Mną i 

wejdźcie do Getsemane na modlitwę, abyście nie zrezygnowali w godzinie prób.” 

„Moje dzieci, nauczcie się odmawiać właściwie swoją Godzinę Getsemani. Ofiarujcie to sercem. 

Bądźcie odważni, aby pokonać wroga. Nauczcie ich cały świat i pozwólcie im nauczyć się wszystkich 

modlitw, których was nauczyłem. Moje dzieci, dałem wam tę Godzinę Getsemani. To jest dla was i dla 

wszystkich ludzi. Dowiedzcie się dzisiaj, że ta godzina jest błogosławiona. Każdy, kto z oddaniem 

wiernie przeżywa Godzinę Getsemani, nigdy nie upadnie podczas swojej własnej godziny suszy i prób. 

Będzie zawsze pełen mocy i będzie odważny w te bezbożne i niegodziwe dni…  

Północ czwartku, która dała początek piątkowi, była dniem i godziną modlitwy w Getsemani. W 

tej godzinie i w tym dniu największy wróg Krzyża i jego przedstawiciele spotkali się przeciwko 

wam i wszystkim wiernym.” 

Moje dzieci, czuwajcie zawsze ze Mną, abyście 

mieli pokój w swojej duszy. Jestem z wami i 

wszystkimi ludźmi, którzy zawsze praktykują tę 

Godzinę Getsemani. Błagam Cię synu, nigdy 

się nie poddawaj.  

Wszystkich was błogosławię.” (20 lipca 1998)  

 

 

 

CZĘŚĆ I 

 

CZĘŚĆ II   

WIELKI POST 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.savior.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŁASZCZ OCHRONNY z KRWI JEZUSA 
Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, Zbawicielu i Odkupicielu mój, otocz 

mnie dzisiaj płaszczem ochronnym swojej Krwi Przenajświętszej. Niech 

szatan, wszystkie złe duchy i demony będą głuche i ślepe; Ty nimi 

rozporządzaj, bo ja należę do Ciebie. Wypełnij mnie i moje dzisiaj swoim 

Duchem Przenajświętszym. Amen. (3x) Chwała Ojcu... 

KRÓTKIE OFIAROWANIE KRWI CHRYSTUSA 

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Najdroższą Krew Jezusa Chrystusa. Niech 

ona zgładzi nasze grzechy, obdarzy zmarłych zbawieniem i zachowa Twój 

Kościół w miłości i jedności. Amen. 

 
W IMIĘ TRÓJCY PRZENĄŚWIĘTSZEJ:  

OJCA, SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO 

- ODEJDŹ, SZATANIE! 

POPRZEZ ZASŁUGI DROGOCENNEJ KRWI JEZUSA, 

ZA WSTAWIENNICTWEM NIEPOKALANEGO SERCA MARYI, 

ŚWIĘTEGO JÓZEFA I WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 

ŚWIĘTEGO MICHAŁA I WSZYSTKICH ANIOŁÓW. Amen. 

 „Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe występek ojców na synach 
do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś 
łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich 
przykazań” (Wj 20, 5-6; Pwt 5, 9-10) 

Z książki „Uwolnienie z mocy złego ducha – praktyczny przewodnik”  
ks. Tournyol du Clos  

str. 144-162 

(należy pokropić święconą wodą miejsce, w którym się znajdujemy i wykonać znak Krzyża: jak niżej  

ze str. 97 książki „Uwolnienie z mocy złego ducha – praktyczny przewodnik” ks. Tournyol du Clos) 
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