
Modlitwa o Pokój na Świecie 
 
O Mój Jezu, błagam o miłosierdzie dla dotkniętych strasznymi wojnami. 
Błagam o zaszczepienie pokoju tym umęczonym narodom,  
które są ślepe na prawdę Twojego istnienia. 
Proszę o udzielenie tym narodom mocy Ducha Świętego, 
aby powstrzymały się od pogoni za władzą nad niewinnymi duszami. 
Zmiłuj się nad wszystkimi krajami, które są bezsilne wobec okropnych 
zbrodni, ogarniających cały świat.  
Amen.  

Zatrzymaj szerzenie się wojny 
 

O Mój Słodki Jezu, ukróć wojny, które niszczą ludzkość. 
Ustrzeż niewinnych od cierpienia. 
Chroń dusze, które próbują wnosić prawdziwy pokój. 
Otwórz serca tych, których dotknęło spowodowane wojną cierpienie. 
Chroń młodych i wrażliwych. 
Uratuj wszystkie dusze, których życie zostało zniszczone wojną. 
Umocnij nas wszystkich, drogi Jezu – tych, którzy modlą się za dusze 
wszystkich Bożych dzieci – i obdarz nas Łaską, aby znieść cierpienia,  
które mogą zostać nam zadane w czasie tych wojennych konfliktów. 
Błagamy Cię, zatrzymaj szerzenie się wojny i doprowadź dusze do 
Najświętszej Ostoi Twojego Serca. Amen. 

 
Modlitwa o ochronę przed Wojną Atomową 

 
O Wszechmogący Ojcze, Boże Najwyższy! 
Proszę, zmiłuj się nad wszystkimi grzesznikami. 
Otwórz ich serca, by przyjęli zbawienie i otrzymali obfitość łask. 
Usłysz moje prośby za moją rodzinę i spraw, 
aby każdy doznał łaski przez Twoje kochające Serce. 
O Boski, Niebiański Ojcze, uchroń wszystkie dzieci na ziemi 
od jakiejkolwiek wojny atomowej lub innych działań, 
które są planowane, aby zgładzić Twoje dzieci. 
Zachowaj nas od wszelkich krzywd i nas chroń. 
Oświeć nas, abyśmy mogli otworzyć nasze oczy 
i usłyszeć i przyjąć prawdę naszego zbawienia 
bez żadnego strachu w naszych duszach. Amen. 

 



Modlitwa o uniknięcie wojny, głodu i prześladowań  
 
O mój Odwieczny Ojcze, Boże, Stwórco Wszechświata, w Imię Twojego 
drogiego Syna błagam Cię, abyśmy Cię bardziej kochali. 
Pomóż nam być odważnymi, nieustraszonymi i silnymi w obliczu 
przeciwności. 
Przyjmij nasze ofiary, cierpienia i próby jako dar,  
który składamy przed Twoim tronem, aby zbawić Twoje dzieci na ziemi. 
Skrusz serca nieczystych dusz. 
Otwórz ich oczy na prawdę o Twojej miłości, aby mogli oni,  
wraz ze wszystkimi Twoimi dziećmi, 
przyłączyć się do przebywających w Raju na ziemi,  
który zgodnie z Twoją Boską Wolą z taką troskliwością dla nas stworzyłeś. 
Amen. 
 

Modlitwa o osłabienie wpływu III Wojny Światowej 
 
O Ojcze Niebieski, w imię Twojego Umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, 
który tak wiele wycierpiał za grzechy ludzkości, prosimy,  
pomóż nam w tych trudnych czasach, w których przyszło nam żyć. 
Pomóż nam przetrwać prześladowania,  
planowane przez chciwych władców i tych,  
którzy chcą zniszczyć Twoje Kościoły i Twoje dzieci. 
Błagamy Cię, Drogi Ojcze, abyś pomógł nam nakarmić nasze rodziny 
i uratować życie tych, którzy będą zmuszeni do wojny wbrew ich woli. 
Kochamy Cię, Drogi Ojcze. Błagamy Cię, abyś pomógł nam w potrzebie. 
Ocal nas z uścisku antychrysta. Pomóż nam uchować się od jego znaku, 
znamienia bestii, poprzez odmówienie jego przyjęcia. 
Pomóż tym, którzy Cię kochają,  
pozostać wiernymi Twojemu Świętemu Słowu w każdym czasie,  
abyś mógł obdarzyć nas łaskimi potrzebnymi do przetrwania w  
Ciele i Duszy. Amen. 
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