VULA E ZOTIT TË GJALLË
Të gjithëve që e pranojnë këtë
Vulë, do t’u jepet Mbrojtja
Hyjnore, për secilin prej nesh
dhe për familjet tona, gjatë
kohërave të vështira
që i paraprijnë Ardhjes
së Dytë të Jezu Krishtit.
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Fushata e Lutjes (33), VULA E ZOTIT TË GJALLË
O Zoti Im, Ati im i Shtrenjtë E pranoj me dashuri
dhe mirënjohje Vulën Tënde Hyjnore të Mbrojtjes.
Hyjnia Jote më mbështjell trupin dhe shpirtin përjetësisht. Unë përulem me mirënjohje të thellë dhe ofroj
dashurinë dhe besnikërinë time të thellë para Teje, Ati
im I Dashur. Të lutem të më mbrosh mua dhe të dashurit
e mi me këtë Vulë të veçantë dhe unë e ofroj jetën time
në shërbimin Tënd për gjithmonë. Unë të dua, Atë i
Dashur. Unë do të ngushëlloj në këto kohë, Ati i Dashur.
Të ofroj Trupin, Gjakun, Shpirtin dhe Hyjninë e Birit
Tënd të Dashur, për shlyerjen e mëkateve të botës
dhe për shpëtimin e të gjithë bijve të Tu. Amen.
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