NOWENNA DO MĘKI
JEZUSA CHRYSTUSA
na wejście w Królestwo Boże
przychodzące na Ziemię
OBJAŚNIENIE
Nabożeństwa piętnastu modlitw.
Praktyka Piętnastu Modlitw objawionych św. Brygidzie
szwedzkiej, trwających nieprzerwanie rok czasu, ze
względu na błogosławione skutki w życiu całych rzesz
ludzi na przestrzeni wieków, nosi nazwę „Tajemnicy
Szczęścia”. Ma to odbicie w piętnastu stacjach “Drogi
Krzyżowej” z włączeniem Tajemnicy Zmartwychwstania,
na wejście w III tysiąclecie.
Ta szczególna forma nawiązywania kontaktu z
Bolesną Męką Jezusa Chrystusa jest darem nieba dla
tych, którzy chcą wraz ze Zbawicielem budować Jego
Królestwo tu na Ziemi. Pragną doskonale włączyć się w
odnowę dusz ludzkich jak i odnowę Ziemi, która jęczy
zanieczyszczona emenacjami złego ducha.
Tak jak kiedyś Zbawiciel posłużył się św. Brygidą, tak
i teraz córką - swymi wybranymi dziećmi, aby przekazać
ten dar osobom dążącym do doskonałości duchowej.
„Praktyka Piętnastu Modlitw” ma niezwykle silne oddziaływania. Osoby przyjmujące je szczerym i gorącym
sercem doznają wewnętrznej przemiany duszy i
wstępują na drogę doskonałości duchowej.
Osoba, która codziennie podejmie te religijne ćwiczenie, nie przerywając go i podczas roku odmówi tyle moditw wraz z Ojcze Nasz i Zdrowaś Maryjo, ile ciosów
otrzymał Zbawca podczas swojej Bolesnej Męki, otrzyma
wyższy stopień doskonałości duchowej, który otwiera
takiej duszy wejście w życie mistyczne i Królestwo Jego
na Ziemi.
Na podstawie objawienia ilości 5480 ciosów i podzielenia ich na 15 stacji Drogi Krzyżowej, papież Grzegorz
XIII obliczył, ile powinien trwać rok kalendarzowy i
wprowadził ten kalendarz w życie.
Stąd nazwa naszego kalendarza “Gregoriańskim”.
(5480:15=365,33). Przez ponad 700 lat nie podważyli
tego żadni astronomowie, gdyż Bóg Ojciec dopuścił tylko
tyle ran, ile potrzebne jest do oczyszczenia Świata z
wszelkiego zła. Stań się udziałem tego oczyszczenia
przez odmawianie tych modlitw. Pan Jezus do odmawiających modlitwy dodał jeszcze WSPANIAŁE OBIETNICE na korzyść tych, którzy będą je odmawiać z
głęboką wiarą i pobożnością. Stopień Doskonałości
Duchowej oznacza podwojenie umysłu, oraz wejście na
drogę Ducha Świętego wiodącą do doskonałości Ojca,
wg słów Chrystusa: «Bądźcie doskonali jak Ojciec Wasz
Niebieski doskonałym jest.»
Miłosierne wejrzenie Najlepszego Ojca spoczęło
również na tobie Bracie i Siostro. Otwierając swoje serce
Bogu, odkryjesz tajemnicę, która przed wielu ludźmi jest
zakrytą, a dla ciebie stała się wielką szansą, nadzieją i

wiarą. Przeżywaną radością dziel się z otoczeniem, jak owa ewangeliczna niewiasta, która
odnalazła drachmę. Tchnienia Bożej łaski nie
chowaj wyłącznie dla siebie.
Bóg chce dzielenia się szczęściem ze wszystkimi. Bądź pomocnikiem Boga Ojca w szerzeniu Dobrej Nowiny o przyjściu Jego Królestwa.
Jedynym z prostych i jednocześnie skutecznych
sposobów apostołowania, jest to właśnie nabożeństwo
Piętnastu Modlitw, przy której to praktyce człowiek
oczyszcza swoją duszę a dusza jego staje się mieszkaniem Ducha Świętego i otrzymuje kontakt ze swoimi
duchowymi opiekunami.

Słowa Matki Najświętszej:
Umiłowane dzieci! Nadszedł już czas, abyście w służbie Maryi pełnię zaangażowania wykazali. Nie oznacza
to, iż służba wasza dotychczasowa stanowiła zgubny styl
posługi. Była owocna! Owoce jej poznacie w sobie, jak
również doniosłość ich Bóg błogosłwieństwem swym
umocni i rozsieje. Zatem, jeśli mowa o pełni waszego
zaangażowania, oznacza to, iż nadchodzi czas pełnego
wypowiedzenia się po stronie Boga, nie tylko Bogu oddanych czcicieli, lecz wszystkich żyjących na ziemi. Aby
oni, często zagubieni, odnaleźć mogli w sercu swym
Ojca. Matka Najświętsza przez swoich czcicieli, rozesłać
pragnie Promień Swój Święty w modlitwach do Męki
Pańskiej odojrzałosć duchową na czas spływu Bożych
łask w każdą duszę. Jeśli podejmiecie ogniwo łączące
wszystkich w Męce Jezusa Chrystusa i poprzez oddanie
się w posługę w rocznym wymiarze czasu przez odmawianie piętnastu modlitw dziennie, spłyną na świat ubogacające łaski odnowień w Duchu Świętym.
Najświętsze Serce Matki otwarcie wylewa Miłość swą
pełną w darze tych modlitw. Każdy, kto podejmie ten akt
oddania się Jej Sercu w modlitwach do Ran Świętych Jej
Syna, otrzyma przez ten akt mianowanie Rycerzem Niepokalanej wejście w odnowę Ducha Św. w tym dziesięcioleciu, kiedy Królestwo Ojca zstępuje na Ziemię.
Serce Jej zapewnia: Rozpal serce swe Miłością,
Promień Mej Miłości w siebie wchłoń. Udostępnię ci
udział w świętowaniu przy odbiorze darów słanych
Duchem Świętym. Otwórz swe serce i wchłaniaj Mękę
Jezusa Chrystusa, Odnowiciela Świata, Kościoła i
każdego serca.
Przez Krew Najświętszą, którą przelał za ciebie, przez
Rany Święte, oczyść swe serce i wnijdź w Głębię Miłości
Jego modlitwą, którą ci objawia. Każdą duszę wzywa
Jezus po imieniu: “Przyjdź i podejmij dialog ze Mną, nie
gardź roczną nowenną. W niej zawarta jest obietnica:
Wszystkim tym, którzy podejmą się tych modlitw, Najświętsze Serce Maryi zleje dary Dary Ducha Świętego i
zapewnia wejście w Boże Królestwo na Ziemi. Wy i
wasze rodziny posiadacie zapewnienie Matki Najświętszej.
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Zawołanie jednoczące
W Miłości Twej Ojcze, pozostają ludy i narody.
Wchłoń nas w przemożną Miłość Serca Twego i ustanów
nas, dzieci Twe, spadkobiercami odkupieńczej Męki
Jezusa Syna Twego na czas ponownego przyjścia Jego.
W Miłości Miłosiernej zanurz nas ku odbudowie serc
w bezwzględną uległość wobec Ciebie Stwórcy, w Twojej
mocy, jako Ojca, Syna i Ducha Świętego.
O Niepokalana Matko, ofiarowując się Tobie, stwarzamy dobrowolność na przyjęcie darów od Boga Ojca,
Syna i Ducha Świętego na czas odnowy wzrastania w
odpowiedzialności Twoich Rycerzy – Niepokalana.
Stajemy przed Tobą Maryjo, oddając nasz czas z
miłością pełną, ukazujemy nasz zachwyt nad stanowczym stopieniem się przez modlitwę z Sercem Twym Najświętsza Pani. Tu w tej chwili trwając w łączności na
czas wyznaczony Sercem Twym, my grzesznicy, przedstawiamy Ci nasze prośby. Najpilniejszą dziś staje się
prośba o uaktywnienie wszystkich ludzi w dojrzałe pojęcie Boga Ojca. Oddaję Ci siebie i ludzkość Maryjo we
władanie Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Pierwsza modlitwa
Oto jesteśmy Panie Jezu, aby Cię wielbić rozpamiętując Twą Świętą Mękę. Odnajdujemy Cię w Świętym
znaku Krzyża: † w działaniu Ojca i Syna i Ducha
Świętego.
Prosimy Cię Jezu, wysłuchaj naszych próśb o zjednoczenie się z Tobą w Świętej Męce Twej, na czas
odnowy ducha naszego, w zobowiązaniu naszym trwania w modlitwie, w rocznym codziennym uwielbieniu
Ciebie.
Ojcze nasz, który jesteś w Niebie. Uświęcaj się Imię
Twego Syna. Bądź Święta Wola Twoja, byśmy uświęcali
swoje Dusze. Chleba Twojego duchowego, dawaj nam
dnia każdego. I jako Ty odpuszczasz nam nasze winy,
odpuszczamy wszystkim naszym winowajcom. Nie dozwól byśmy zwodzeni byli na pokuszenie. Przez świętych
Twoich obcowanie, dawaj nam zawsze najlepszą alternatywę wyboru, w myślach i poczynaniach naszych.
Wybawiaj nas Ojcze od zła wszelkiego przez Opatrzność
Twoją nad nami.
Pozdrawiamy Cię Maryjo! Błogosławiona Jesteś w
cierpieniu z Synem Twoim. Święta Maryjo, Matko Boża
modlimy się z Tobą, do Ciebie i przez Ciebie, o oczyszczenie nas ze zła wszelkiego, przez zasługi Męki
Twego Syna.
Westchnienie: O Jezu, ufamy, iż stan naszej duszy
odmianę otrzyma w Łasce Ojca, Twojej Jezu i Ducha Św.
Druga modlitwa
Miłuję Cię Stwórco, przez Krzyż i Krew Twoją świętą,
broczącą z ran. Imię moje (…wymienić ). Proszę zaufaj
mi, iż cierpiąc wraz z Tobą, uwidaczniam Miłość moją,
jednocząc się w pełnej akceptacji zdarzeń z błogosław-

ioną Matką Twoją.
Strzeż nas Królowo Nieba i Ziemi w postanowieniach
naszych trwania przy Krzyżu Miłości Jezusa Chrystusa
teraz i na zawsze. Oto stajemy się jednością Maryjo z
Synem Twoim Jezusem Chrystusem.
Ojcze nasz, który jesteś w Niebie, uświęcaj nas
Swoją Miłością. Bądź Święta wola Twoja, byśmy się
uświęcali Duchem Świętym. Chleba Twojego duchowego
dawaj nam dnia każdego. I jako Ty odpuszczasz nam
nasze winy i my odpuszczamy wszystkim naszym
winowajcom. Nie dozwól byśmy zwodzeni byli na
pokuszenie, dawaj nam zawsze najlepszą alternatywę
wyboru, w myślach i poczynaniach naszych. Wybawiaj
nas Ojcze od grzechów naszych, przez niezmierzone
Miłosierdzie Twoje i Twojego Syna.
Pozdrawiamy Cię Maryjo szafarko Krwi Przenajświętszej. Błogosławiona Jesteś w cierpieniu z Synem
Twoim. Święta Maryjo, Matko Boża modlimy się z Tobą,
przez Ciebie, o oczyszczenie nas ze zła wszelkiego,
przez ból Twojego Serca przebitego cierniami boleści
naszych grzechów.
Westchnienie: O Jezu, Miłości Miłosierna zjednocz
nas ze Sobą w mocy Ojca, Twoim Jezu i Ducha Św.
Trzecia modlitwa
Szczególną troską o dobry Jezu otaczasz nas. W
niepojętej Męce i krwawych Ranach zawierasz miłość
względem nas. Odkupicielu dusz wszystkich, jednocząc
się z Tobą w moment ukoronowania cierniem, my grzesznicy wielekroć raniący Cię, stapiamy się z Tobą przez
Twoje wybaczające słowa: “Dziś ze Mną będziesz w
raju”. Niechaj wybaczająca miłość tych słów w godzinę
śmierci wezwie nas przed Twoje Święte Oblicze.
Ojcze nasz niebieski, uświęcaj nas w Ranach Twego
Syna. Bądź Święta wola Twoja, byśmy Miłosierdzia doznawali. Miłość Miłosierną przebaczającą dawaj nam
dnia każdego. Odpuszczaj nam nasze winy, jako i my
staramy się odpuszczać naszym winowajcom. Nie
dozwól byśmy zwodzeni byli na pokuszenie, ale zbawiaj
nas przez Opatrzność Twoją od zła wszelkiego.
Bądź pozdrowiona Maryjo w jedności z Synem Twoim. Błogosławiona jesteś Królowo Niebieska. Święta
Maryjo, Matko Boża modlimy się o opiekę Twoją, Twoich
Aniołów i Świętych.
Westchnienie: Dziękujemy Ci Ojcze za Dar Miłości
Wybaczającej w Synu Twoim i słowach: “Jezu Ufam
Tobie”
Czwarta modlitwa
Uwielbiamy liczne Twoje Rany, Zbawco nasz umiłowany! Przez Krew Najświętszą strugami wylaną, gorąco
Cię prosimy, oczyść nas, oczyść świat i proces uwzniośleń ducha rozpocznij w nas, przez słowa Matki: “Pragnę
Synu”. Niechaj na wzór oddania Twego Ojcu, poprzez
Twoje święte “Pragnę”, doznamy wylania Miłości i jednoczącej nas w Tobie postawie, przemień zło w dobra
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czyn. Jezu, niechaj się stanie zawołanie moje: “Oto jestem”, w pełnym zjednoczeniu się z Tobą w Męce Twojej
Świętej.
Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Uświęcaj nas Twoim Miłosierdziem. Oczyść duszę, serca, ciała i umysły
nasze, przez zasługi bolesnej Męki Twojego Syna, przez
Jego Krzyż, Krew i Twoje Miłosierdzie, niech doznamy
oczyszczenia i uwznioślenia duszy.
Pozdrawiamy Cię Maryjo, szafarko Krwi Przenajświętszej. Błogosławiona Jesteś w cierpieniu z Synem
Twoim. Święta Maryjo, Matko Boża. Modlimy się z Tobą
i przez Ciebie, o oczyszczenie nas z naszych ułomności
i o prowadzenie nas drogą Twego Syna.
Westchnienie: Oto jestem, umiłowany Jezu, strzeż
nas i prowadź w Miłość Twą Miłosierną, w dobroci Ojca,
Twojej Jezu i Ducha Świętego.
Piąta modlitwa
Przywołujemy na pamięć drogocenną, nigdy nie kończącą się Twą Świętą ofiarę. Oddalamy zgiełk świata
ciszą, jednocząc się z Tobą, odnawiamy w Chrzcie Św.
wypowiedziane słowa: “Wierzę w Ciebie Boże Żywy,
wierzę w Ojca, Syna i Ducha Św. i wyrzekam się zła
grzesznego.
Umiłowany Stwórco i Odkupicielu nasz przez Mękę
Twą Świętą, odradzaj w nas przynależność naszą do
Ciebie, w Miłości Ojca, Twojej Jezu i Ducha Świętego.
Ojcze nasz, który jesteś w Niebie, uświęcaj się Bóstwo Twoje i Twojego Syna w nas. Bądź Święta wola Twoja, jaka jest wTwoich Aniołach i Świętych. Spraw byśmy
Twoją Wolę wykonywali. Wsparcia Twego duchowego
dawaj nam dnia każdego. Nie dopuszczaj do nas zła
grzesznego i wyzwalaj nas z wszystkich nieprawości.
Prowadź nas do większej doskonałości duszy, serca,
ciała i umysłu.
Bądź pozdrowiona Maryjo, oblubienico Ducha Św.
Święta Maryjo, Matko Boża modlimy się z Tobą, do Ciebie, o wylanie Łask, Darów i Owoców Ducha Świętego.
Westchnienie: Pełnią naszych serc trwać przy Tobie
będziemy Panie, w Miłości Ojca, Syna i Ducha Świętego.
Szósta modlitwa
Klejnocie skarbów wszelkich, Jedyna Ucieczko grzeszników, pod Krzyżem Twym trwając, usłyszeć pragniemy słowa: “Matko, Oto Syn Twój”. Przynależąc do Ciebie
wiemy, iż Maryja na głos swojego Syna wysłucha nas.
Oddaję Ci przez Maryji Święte Serce wszystkich i
wszystko, byśmy wkraczając w III Tysiąclecie nie mieli
nic poza Miłością, a w Niej mając wszystko.
Ojcze nasz, który jesteś w Niebie, uświęcaj nas
Swoją Miłością. Bądź Święta Wola Twoja, abyśmy stali
się doskonałymi dziećmi Twoimi. Chleba Twojego duchowego dawaj nam dnia każdego. Ochraniaj nas i broń
od zła wszelkiego, przez Niepokalane Serce Jezusa i
Maryi.

Zdrowaś Maryjo, Łask niebiańskich skarbnico, błogosławiona jesteś wśród doskonałych. Święta Maryjo,
Matko Boża ogarniaj nas swoją opieką i prowadź do doskonałości Syna Swego.
Westchnienie: Jezu przybity do krzyża skonałeś.
Wejrzyj na nas w czas konania naszego, w Miłosierdziu
Ojca, Twoim Jezu i Ducha Świętego.
Siódma modlitwa
Zanim do Krzyża przybito Cię, ciężar jego przygniatał
Cię. W drodze podnosiłeś się mężnie z upadków. W ostat
nim z nich Szymon Cyrenejczyk przynaglany, podporą Ci
służy.
Niechaj i nas podpora Twa w czas naszych nadziei
nie opuszcza. Niechaj otwarta bliskość Twa, ciężar życia
naszego łaskawością dni zaszczyca. W Tobie nadzieja
na stanowczą drogę naszą, w światłości Ojca, Syna i
Ducha Świętego.
Ojcze mój niebiański, bądź święta wola Twoja
byśmy kroczyli drogą Twego Syna. Chleba Twego
duchowego dawaj nam dnia każdego. Odpuszczaj nam
nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie dozwól byśmy popełniali błędy i wyzwalaj nas
od złych pożądliwości cielesnych.
Bądź pozdrowiona Maryjo, Matko Boga doskonałego. Bądź naszą Matką i podporą w życiu. Prowadź
nas do większej odnowy duchowej na drodze do
Królestwa Twojego Syna.
Westchnienie: Pozwól nam Panie wejść w Miłość
Twą przebaczającą, w Łasce Ojca, Twojej Jezu i Ducha
Św.
Ósma modlitwa
Liczne zniewagi, obelgi, gwałt, zadane Tobie w
drodze krzyżowej, stanowią obraz codziennych dni
naszego życia. Zadając ból myślą, słowem lub czynem
bliźnim naszym, przysparzam Tobie Jezu bólu w Męce
Twojej Świętej. Ona toczy się w ofierze Chleba i Wina w
codziennym ofiarowywaniu się za nas grzeszników.
O Dobry Jezu, niechaj nasze usta nie ranią brata,
niechaj nasz czyn nie gwałci słabszych. Niechaj jak łotr
usłyszymy przebaczającą mowę i nie powrócimy do
grzesznych działań, a dobro czynimy w błogosławieństwie Ojca, Syna i Ducha Świętego.
Ojcze nasz, który Jesteś w niebie, uświęcaj się
bóstwo Twego Syna wśród nas, bądź Święta Wola Twoja
w uświęcaniu naszej duszy. Chleba Twego duchowego
dawaj nam dnia każdego. Nie dozwól aby zło wiodło nas
na pokuszenie i wybawiaj nas od wszelkich nieprawości.
Pozdrawiamy Cię Maryjo, pełnią łask i darów Jesteś.
Błogosławiony jest Owoc żywota Twego - Jezus. Święta
Maryjo, Matko Boga i nasza Matko, umacniaj nas Swymi
łaskami, darami, byśmy byli głosicielami przyjścia Królestwa Twojego Syna.
Westchnienie: Zachowaj nas Jezu w bezpiecznym
działaniu na korzyść bliźniego.
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Dziewiąta modlitwa
“Boże Mój, Boże Mój, czemuś Mnie opuścił?”, szeptały Twe usta w czas trwogi największej. Nie odstąpiłeś
od zadań zbawienia, kielich goryczy przyjąłeś ze Świętej
Mocy Opatrzności Ojca Niebieskiego. I my Ciebie wzywamy, umocnij nas prosimy w godzinie trwogi i trwóg największych. Zespól swój naród i nie dopuść, aby oddalić
się miał od Kościoła Twojego. Krnąbrnych i grzesznych
oczyść Swą Bożą Mocą, oczyść ich myśli, aby wiedzieli,
iż Ty jesteś Stworzyciel i Odkupiciel.
Umiłowany – w największej pokorze, prosimy, wyznacz nam miejsce w Twoim Sercu, abyśmy nie wzgardzali tym, co Święte, kiedy gardził będzie świat.
Umocnij nas Jezu w Duchu Miłości i Mocy Ojca i Ducha
Świętego.
Ojcze Miłosierdzia, który jesteś w Niebie, przez
bolesną Mękę Jezusa, Krzyż, Krew i Łzy Przenajświętsze, oczyść nasze zbrukane serca i dusze i umysły. Spal
w nas wszelkie zło, w ogniu Twego Miłosierdzia, byśmy
stali się czystymi pryzmatami emanacji Twego Ducha
Świętego, w kształtowaniu Twego Królestwa tu na Ziemi.
Bądź pozdrowiona Maryjo jako uzdrowicielka
chorych naszych dusz. Przez ból Twojego Serca i Serca
Twego Syna, przez Miłosierdzie Ojca, oczyszczaj nas,
umacniaj, oświecaj i prowadź do Królestwa Niebieskiego.
Westchnienie: Boże nasz, przygarnij nas w Najświętszą ranę Serca Twego, w Mocy Ojca, Syna i Ducha Św.

imy się na wieki.

Dziesiąta modlitwa
Pragniemy od dziś stanąć pod Krzyżem i wznieść błagalną modlitwę do Serca Twego. Nie dozwól oddalić się
od Siebie. Wniej pragniemy ziszczać każdy nasz dzień,
jako Ty cierpiąc miłowałeś nas wszystkich. I dziś na świętych ołtarzach odnawiasz nas w Eucharystii Miłością Twą
Jezu. Czerpiemy z niej, boś nam poprzysiągł: “Kto spożywa Ciało i Krew Moją pije, przetrwa choćby świat zginąć miał. - Ja wam miłującym Mnie przyobiecałem: Przyjdźcie i czerpcie ze źródła Mocy. Duch Pocieszyciel
odnowi was”. Niechaj Twa Moc Opatrzności z Krzyża
umacnia nas w Duchu Ojca Twoim i Duchu Świętym.
Ojcze naszego jestestwa, uświęcaj się Ojcowska
Boskość Twoja w naszych duszach. Bądź Święta Wola
Twoja w skruszeniu naszych zatwardziałych serc.
Chleba Twego niebiańskiego dawaj nam dnia każdego,
jako Ty odpuszczasz nam nasze winy i my pragniemy z
serca odpuszczać naszym winowajcom. Nie dozwól
byśmy wpadli w pokuszenie i oddalaj od nas wszelkie
zło.
Bądź pozdrowiona Maryjo szafarko Krwi Przenajwiętszej. Błogosławiona Jesteś w cierpieniu z Synem
Swoim. Święta Maryjo, Matko Miłosierdzia modlimy się
z Tobą, do Ciebie, o oczyszczenie serc, dusz i umysłów
naszych, byśmy stali się godnymi łask Twoich i Twego
Syna w Błogosławieństwie Ojca Niebieskiego.
Westchnienie: Tobie Jezu zaufaliśmy, nie zawstydz-

Dwunasta modlitwa
Trwając pod Krzyżem i jednocząc się z Tobą pragniemy usłyszeć słowa Twe Święte: “Wykonało się”. O,
niechaj zabrzmią one w naszych duszach, jako Najświętsze zdanie miłości. My, Tobie Jezu oddajemy nasze
dusze, prosząc, wstąp i rozpocznij działanie. Uwielbiając
Ciebie Panie, ziszczamy program Twej Męki w naszym
postanowieniu:
Od dziś, nasz Jezu zespoleni z Tobą zdążamy w przyszłość. Prowadzą nas Wiara i Miłość, My Ciebie Jezu na
świadka bierzemy. Oto przed Ojcem Twym, Twe święte
słowo: “Wykonało się”, powtarzamy. Wykonało się Twe
pragnienie, Męki Twej owoc - nasze zbawienie staje się
Twoim dziełem. Za ten dar Święty, trwając przy Tobie, jak
Słowo stało się Ciałem, tak i my mówimy otwarcie: Żyję
nie ja, lecz Jezus we mnie. Bądź uwielbiony. Najświętszej Matki Łono Cię nosiło. I Jej w tej chwili przedstawiamy się: Maryjo, Twój Syn żyje w nas, a my w Nim, w
światłości Ojca, Syna i w Duchu Świętym.
Ojcze naszych dusz, który Jesteś w Niebie. Uświęcaj w nas Boskość Swego Syna. Bądź Święta Wola
Twoja, by promieniowała Ona w nas i przez nas. Wzmóż
w nas działanie Ducha Świętego, byśmy byli wytrwali w
pracy, której od nas oczekujesz. Prosimy Cię byśmy
umieli w każdej pracy dostrzegać to, co od Ciebie
pochodzi i Tobie za to oddawać chwałę. Wybawiaj nas
od zła wszelkiego.

Jedenasta modlitwa
Szczęściem jest dzień trwania przy Tobie w modlitwach do Ciebie, nasz Zbawicielu. Niechaj w naszych
sercach Tobie oddanych, wzrasta Wiara, Nadzieja i
Miłość nasza. Niechaj na zawsze złączeni z Tobą, przez
życie zdążamy w pokorze i pojednaniu. Jesteś Światłem
w ciemnościach nocy i Opiekunem na czas odnowień.
My Tobie Jezu, dzisiaj przyrzekamy: W Miłości Ojca i
Twojej Jezu, w światłości Ducha Świętego, iż przy Tobie
wytrwamy, Męki Twojej Siłą wspomagani. W Krzyżu
Twym Świętym zawarta jest Miłość, Miłosierdzie, Odkupienie. Zjednocz nas z Krzyżem, w Mocy Ojca, Twojej i
Ducha Świętego.
Ojcze Miłości, Jedności i wszelkiej Dobroci, umacniaj
w nas Wiarę, Nadzieję i Miłość, byśmy ubogaceni Twymi
Łaskami darzyli Miłością przebaczającą bliźnich
naszych. Dawaj nam Moc wytrwania w darach Twoich i
obdarzaj nas większą doskonałością duchową.
Bądź pozdrowiona Maryjo, Skarbnico Łask Bożych.
Przez Ciebie i Twoich Świętych obcowanie, dawaj nam
Moc ubogacania naszej osobowości i rozwijania coraz
większej Miłości i zrozumienia misterium Krzyża
Westchnienie: Przemień Panie siłą Twej męki,
słabość naszą w Moc, w Opatrzności Ojca, Syna, z Duchem Świętym.
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Bądź pozdrowiona Maryjo, Boża Rodzicielko,
umacniaj nas w działaniu z Synem Twoim. Święta
Maryjo, Matko nasza, wspieraj nas Swoją przyczyną w
działaniu na rzecz Królestwa Bożego.
Westchnienie: Bądź uwielbiony, w Męce zelżony a w
sercach naszych zrodzony, Jezu. Niech się to stanie,
niech się stanie! Najświętszej Panience i Bogu niech
będą dzięki.
Trzynasta modlitwa
Na czystszą ponad najczystsze słowa, naszą
przysięgą trwania przy Tobie nasz dobry Ojcze, skłaniamy nasze głowy. Przybliżamy się do Serca Twego Rany
i uwielbieniem pełnym nadziei na spełnienie, przedstawiamy Ci nasze rodziny, bliskich, sąsiadów, dzieci i starców, ojczyznę i nasz cały świat i światów sto. W Tobie
zawarte całe bogactwo. Rozsiej, prosimy Cię, w każdym
z tych celów błogosławieństwa Twego przedziwną moc.
Jezu, niechaj się ziści w każdym człowieku przebaczającej Miłości siła. Jezu, aby Twoja Męka skuteczną
była, niechaj nie cierpią, obdarz ich słowem: “Ja ci przebaczam, idź i nie grzesz wiecej”. Niech ten akt zaprzysiężenia odnajdzie każdą duszę przez nasze trwanie
w Tobie. Upraszamy Cię, niechaj i my odczujemy skutek
tych słów. Niechaj się spełnią Twoje wyroki: “Każdy z was
w sercu Mym mieszkanie ma”.
Ojcze nasz, który jesteś w Niebie, uświęcaj nas
Twym niebiańskim światłem. Bądź Wola Twoja byśmy w
światłości chodzili i nie błądzili. Duchowego wsparcia
dawaj nam dnia każdego. Odpuszczaj nam nasze winy,
jako my z serca odpuszczamy. Prosimy Cię, abyś nas
przez Ducha Świętego ku Tobie prowadził. Naucz nas
czytać we wszechświecie, odczytywać Wolę Twoją
świętą i odkrywać drogi Twojej Opatrzności.
Pozdrawiamy Cię Królowo Nieba i Ziemi, błogosławiona Jesteś ponad stworzeniem. Święta Maryjo, Matko
Boża i nasza Matko. Wspieraj nas swoją Łaską, Mocą i
Przyczyną, byśmy Jezusa w Sercu nosili, w Nim byli zanurzeni i z Nim działania codzienne prowadzili.
Westchnienie: W Sercu Twoim odobry Jezu, umieszczamy siebie, Ojczyznę i ludzkość całą, prosząc o
przemienienie w Świętości i Mocy Ojca, Twojej Jezu i
Ducha Świętego.
Czternasta modlitwa
W Miłość Twą wchłonięci, przedstawiamy Ci Panie
siebie i ludzkość całą - prosząc o przemienienie. Od dni
tych, które wyznaczasz nam w Serca Swego Ranie, już
nie odejdziemy. Prosimy Cię, prowadź nas w dokładne
cele. Niechaj nasz udział w Męki Twej znaku - Eucharystii, pobudza nas do działań najczytszych. Jako rycerzy
pasuj w wytrwałość, męstwo i wiarę. Tobie zaufaliśmy,
nie zawstydzimy się na wieki.
Ojcze nasz, udoskonalaj nas pokorą, byśmy nie
szukali szacunku, byśmy przedkładali niepowodzenie

nad kłamstwo, byśmy byli wytrwali nie popadając w upór,
byśmy byli stali nie będąc twardymi, dobrzy, nie
spodziewając się wdzięczności, ulegli bez służalstwa,
gorliwi, nie popadając w nerwowość. Byśmy stali się godnymi dziećmi Twoimi na wzór Umiłowanego Syna Twego,
a Pana Naszego Jezusa Chrystusa.
Prowadź nas, Maryjo do stajenki, gdzie maleńki
Jezus drży. W światłość Jego się zanurzamy i dziecięcą
ufność naszą na Twe ręce składamy. Nadziejo grzeszników, utkaj płaszcz Miłości Twej, Świętą Miłość Twoją
zlej i nas osłoń. Niechaj dni najcięższych zdarzeń
przemienią się w szlachetny zdarzeń czas. Maryjo błogosław nas, w Łasce Miłości, Ojca, Syna i Ducha
Świętego.
Westchnienie: Podnieś rękę Boże Dziecię, błogosław nam i Ojczyźnie naszej.
Piętnasta modlitwa
Nie kończy się Męki Twej siła, w Eucharystycznej
przemianie trwa. Ubogaceni jej darami zdążać będziemy
w odnowy czas, przez Twój Majestat i męki siłę. Eucharystii znaków moc zdążać będziemy w odnowę sumień bez lęku i trwogi. Jesteś naszym szczęściem
umiłowany Jezu. Ogromną miłością darzymy Ciebie.
Umiłowany Jezu, darzymy Cię sercem swym i oddaniem
naszym.
Ojcze nasz, udoskonalaj nas dając nam dar zrozumienia, życzliwość dla myśli drugiego, udzielaj nam większej wiedzy i nie dozwól byśmy popełniali błędy. Daj nam
rozeznać własne złudzenia i poznawać własne granice.
Prosimy Ciebie, o wytrwałość w pracy, której od nas
oczekujesz na chwałę Królestwa Twego. Udziel nam
dość siły i światła, byśmy ją potrafili wykonać.
Pozdrawiamy Cię umiłowana Matko nas wszystkich. Ochraniaj nas marne istoty przed działaniem zła.
Utrwal w nas pojęcie Miłosierdzia przebaczającego do
każdego bliźniego, a nade wszystko osłaniaj nas przed
niekorzyścią krnąbrych słów i zachowań. Wlej w serca
nasze Miłość, w błogosławieństwie Ojca, Syna Twego i
Ducha Świętego.
Westchnienie: Licząc na Twą Miłość, Najświętsze
Serce Jezusa, pozostajemy wierni w modlitwach naszych, na trwały czas w Mocy Ojca, Syna i Ducha Św.
Chwała i Moc Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu

LITANIA DO PRZENAJŚWIĘTSZEJ KRWI
Podyktowana przez Najświętszą Maryję Pannę i przez Nią
szczególnie polecana do odmawiania.

Kyrie elejson, Chryste elejson.
Chryste, usłysz nas, – Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami.
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Ojcze Niebieski, przez Niepokalane i mieczem
przebite Serce Maryi, ofiaruję Ci Najdroższą KREW i
Rany Jezusa Chrustusa, aby Maryja nasza Matka
starła głowę szatana i ze Św. Michałem, aniołem walki
Aporolem oraz ze wszystkimi aniołami strąciła do
piekła złe duchy, a wszystkie ich dzieła i plany
zniszczyła, szczególnie obecnie w tej godzinie i nade
wszystko w naszej ojczyźnie. Amen

u

MODLITWA

ł

P a n i e!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy śwata, przez zasługi Najdroższej Krwi, oczyść nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy śwata, przez zasługi Najdroższej Krwi, oczyść nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy śwata, przez zasługi Najdroższej Krwi, zmiłuj się nad nami!

„Najświętsza Głowo Jezusa” – utworzona przez
Ducha Świętego w łonie Najświętszej Maryi Panny,
- Substancjonalnie zjednoczona ze Słowem
Bożym. - Zjednocz nas z głębią Słowa Bożego.
– Świątynio mądrości Bożej …
– Ognisko przedwiecznej Jasności …
– Sanktuarium Nieskończonej inteligencji …
– Skarbnico wiedzy i wiary, promieniująca …
– Pięknością, sprawiedliwością i Miłością …
– Pełna łaski i prawdy …
– Żywa lekcjo pokory …
– Odbicie Nieskończonego Majestatu Bożego …
– Przedmiocie zachwytu Ojca Niebieskiego,
która doznałaś pieszczot Najświętszej Maryi
Panny, na której spoczął Duch Święty …
– która zezwoliłaś na odbicie Twojej Chwały, by
zajaśniła na Taborze …
– która nie miałaś miejsca na ziemi, gdzie byś
mogła spocząć …
– krwawym potem zalana w Getsemanii …
– która płakałaś nad naszymi grzechami …
– cierniem uwieńczona …
– haniebnie znieważona w czasie Męki …
– pocieszona serdecznym gestem Weroniki …
– Światłości każdego człowieka na ten świat
przychodzącego …
– Przewodniczko i Nadziejo nasza …
– która znasz wszystkie nasze potrzeby …
– która udzielasz wszelkich łask i która kierujesz
poruszeniami Najświętszego Serca …
– która rządzisz światem – rządź naszą osobowością.
– która osądzasz wszystkie nasze czyny.
– która znasz tajemnice naszych serc …
– którą oby cały świat poznał i czcił …
– która zachwycasz Aniołów i Świętych, a którą
mamy nadzieję oglądać wkrótce bez zasłony …
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LITANIA do Najświętszej Głowy Jezusa
siedliska Bożej Mądrości
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Z m

W y s ł u c h a j

Abyś – umysły i serca spoganiałej zeświedczonej
ludzkości gruntownie odmienić raczył, przez zasługi Najdroższej Krwi… – Wysłuchaj nas Panie!
– przez Najświętszą Swoją Krew, - Łaską Ducha
Świętego wszystkich poszukujących Boga
oświecić raczył… – Wysłuchaj nas Panie!
– nam łaskę nawrócenia darować raczył…
– grzeszników od wiecznego potępienia uchronić
raczył…
– diabelską pychę zniszczyć raczył…
– diabelską nienawiść zniszczyć raczył…
– diabelską złość zniszczyć raczył…
– upadek bezbożności przyśpieszyć i jej nosicieli
nawrócić raczył….
– zniszczył panowanie złego ducha w naszym
narodzie i panowaniu Ducha Św. drogę utorować
raczył.
– cierpiących w sercu pocieszył raczył …
– łaskę głębokiego życia wewnętrznego i skupienia duchowego darować raczył …
– nas w męstwie i nieustraszalności w prześladowaniach utwierdzić raczył…
– codziennie od nowa duchem wybaczającej
miłości przekonać raczył …
– umiłowanych oblubieńców Twojego Syna, kapłanów, przez szczególne łaski wzmocnić raczył …
– oziębłych i błądzących kapłanów Twoją łaską z
powrotem do Ciebie przyciągnąć raczył …
– Najświętszy Sakrament znowu więcej cenili i
czcili na Centralnym Miejscu Ołtarza …
– w duszach kapłańskie i zakonne powołania
obudzić raczył …
– nas w prawdziwej wierze wzmocnić i utwierdzić
raczył …
– nas szczęśliwą godziną śmierci w Twoim Miłosierdziu odbarzyć raczył …
– nas Darami i Łaskami Ducha Świętego obdarowywać raczył, który niech nas umacnia, oświeca,
prowadzi i rządzi nami.

Adorujemy Twoją Najśwętszą Głowę, o Jezu”
Poddajemy się wyrokom Twojej Mądrości.

Módlmy się:
O Jezu, który raczyłeś objawić nam, jak bardzo pragniesz, by adorowano Twoją Najświętszą Głowę, udziel nam
radości przy doprowadzeniu ludzi do poznania i adorowania
Twojej Najświętszej Głowy. Niech spłynie na nasze dusze
promień Twojej Mądrości, byśmy postępowali od jasności
do jasności, prowadzeni przez Twoją podziwu godną Mądrość do Twojego Królestwa tu na Ziemi. AMEN.
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