
Modlitwa ratuj ąca milion dusz 
Matko Boża! Tę modlitwę składam w Twoim 
Niepokalanym Sercu, ponieważ Ty wiesz najlepiej, 
gdzie i komu w danej chwili ona jest najbardziej 
potrzebna.  
W dniu dzisiejszym łączę moje cierpienia, mój 
krzyż i cierpienia, i krzyże ludzi, którzy nie ofiarują 
ich Bogu, z Twoim Krzyżem Panie Jezu przez 
Niepokalaną Mamę Twoją i proszę Cię: 

Panie Jezu przez Bolesną Mękę Twoją i Krew, 
któr ą wylałeś za nas i za mnie na Krzyżu, przez 
Najświętszą Agonię Twoją, przez Miłosierdzie 
Boże, daj łaskę zbawienia duszom dziś i w tej 
chwili umieraj ącym, aby nie poszły na wieczne 
potępienie. Amen.  
  _______________________________ 
Każdorazowe odmówienie tej modlitwy zabezpiecza jeden 

milion dusz od potępienia wiecznego. Obietnica dana 

25.I.2011 r. Pan Jezus zachęca nas do jak najczęstszego 

odmawiania tej modlitwy, jako specjalnego, przeznaczonego 

na te czasy, naczynia Bożego. 
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