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ADOTT LENGYELORSZÁG ÉS AZ EGÉSZ VILÁG SZÁMÁRA  
 
 

Szentháromság egy Isten, alázattal kérlek, hogy Szűz Mária, Szent Mihály Arkangyal, 
az összes angyalok és szentek közbenjárására add meg azt a nagy kegyelmet, hogy a 
sötétség erőit legyőzhessük Magyarországon, Lengyelországban, Oroszországban 
 és az egész világon, a mi Urunk Jézus Krisztus Keresztútja érdemeiért, drága Szent 
Vérének kiontásáért érettünk, Szent Sebeiért, a kereszten való szenvedéseiért, és 
minden szenvedéséért, melyet Passiója és egész földi élete során a mi Urunk és 
Megváltónk elszenvedett.  

Könyörgünk Urunk, Jézus Krisztus, küldd el szent angyalaidat, hogy a gonosz erőit  

letaszítsák a pokolba, a kárhozatba, hogy Magyarországon, Lengyelországban.és az 
egész világon eljöhessen Isten uralma, és Isten kegyelme áradjon minden szívbe, hogy 
ez által Magyarország, Lengyelország, Oroszország  és minden ország a Te békéddel 
teljen el.  

Mi Nagyasszonyunk és Királynőnk, tiszta szívből könyörgünk Hozzád, küldd el szent  

angyalaidat, hogy letaszítsanak a pokolba, az örök kárhozatba minden gonosz lelket, 
kiknek el kell veszniük.  

Szent Mihály Arkangyal, a mennyei seregek vezére, az Úr Téged küldött e nagy mű  

megvalósítására, hogy az Úr kegyelme örökösen velünk lehessen. Vezesd mennyei 
seregedet, hogy a sötétség erői véglegesen a pokolba, a kárhozat helyére kerüljenek. 
Egyesítsd minden erődet, hogy legyőzd Lucifert és bukott angyalait, kik Isten akarata 
ellen fellázadtak, és most a lelkek vesztére törnek. Győzedelmeskedj, mert hatalmad 
van és tekintélyed. Kérd Istentől számunkra békéje és szeretete kegyelmét, hogy  

mindig követhessük a mi Urunkat Isten Országa felé. Ámen  

„Minden imádság 50 ezer démont taszít le a kárhozatba. Hatalmas kegyelem ez,  

imádkozzátok minél gyakrabban! Ez isten nagy ajándéka számotokra általam, az én 
ünnepem alkalmából. Nagyon nagy szabadulásokat eszközölhettek ki ez által 
országaitok számára. A sötétség erői reszketnek ez előtt az ima előtt, mert örökre el  

kell tűnniük. Ez az ima megszabadíthatja országotokat és sok országot a világon!"  

Szent Mihály Arkangyal, 2011 09.29.  


