Różańca Miłosierdzia - intencje
Żegnamy się i na Krzyżu różańca odmawiamy;
Wierzę w Boga Ojca Wszechwiecznego Stworzyciela Nieba i Ziemi i Jezusa Chrystusa syna Jego Jedynego Pana
naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził z Maryi Panny, umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowany i
pogrzebany. Trzeciego dnia zmartwywstał, zstąpił do piekieł, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Ojca, stamtąd
przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie,
grzechów odpuszczenie, ciała odnowienie, żywot wieczny. Amen.
Na małym pierwszym paciorku;
Ojcze Nasz, który Jesteś w Niebie, uświęcaj się Twoje Miłosierdzie w całej ludzkości, oczyść dusze, serca,
ciała i umysły nasze ze zła wszelkiego, przez Krzyż, Krew, Łzy, Ból Przenajświętszy Twojego Syna, a Pana
naszego Jezusa Chrystusa, przez Twoje Ojcze Miłosierdzie, z udziałem naszych modlitw.
Na trzech małych paciorkach - włączenie modlitwy w trzy światy - trzy Kościoły, Pielgrzymujący, Wspomagająco-pokutujący i Tryumfujący:

1. W intencji oczyszczania Kościoła Pielgrzymującego - świata materialnego.
Pozdrawiamy Cię Maryjo, Matko Chrystusa i nasza Matko, błogosławiona Jesteś ponad stworzeniem, błogosławiony jest owoc Żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, modlimy się z Tobą, do Ciebie,
przez Ciebie do Trójcy Przenajświętszej o oczyszczanie Kościoła Pielgrzymującego ze zła wszelakiego, przez
Krzyż, Krew Twojego Syna, przez Ból i cierpienie Twojego Serca przebitego mieczami boleści naszych
grzechów.
2. W intencji oczyszczania Kościoła Pokutującego - świata astralnego
Pozdrawiamy Cię Maryjo, Matko Chrystusa i nasza Matko, błogosławiona Jesteś ponad stworzeniem, błogosławiony jest owoc Twojego Łona. Święta Mario, Matko Boża, modlimy się z Tobą, do Ciebie, przez Ciebie
do Trójcy Przenajświętszej o oczyszczanie Kościoła Pokutującego - całego świata niewidzialnego duchów
marnych, które wodzą nas na pokuszenie. Prosimy o oczyszczenie ich przez zasługi Przenajświętszej Krwi
Twojego Syna, przez Jego Miłosierdzie, z udziałem naszych modlitw.
3. W intencji wsparcia naszych modlitw przez Kościół Tryumfujący
Pozdrawiamy Cię Maryjo Królowo Nieba i nasza Królowo. Błogosławiona jesteś w Swoim Królestwie
Miłości. Święta Maryjo, Matko Boża, modlimy się z Tobą, do Ciebie o wsparcie modlitewne w oczyszczeniu
świata mocą Miłości i Miłosierdzia Ojca, Syna i Ducha Świętego, a także Twoich Aniołów i Twoich Świętych.
Na małym paciorku

Panie Jezu Chryste, Królu Miłosierdzia Świata Całego - przepraszamy Cię za wszystkie nasze grzechy,
popełnione w świadomości i nieświadomości w całym naszym życiu. Spalaj je o Jezu w ogniu Twojego
Miłosierdzia, oczyść nas, naszych bliźnich ze zła wszelakiego przez Twoje cierpienia, Twoją Krew, Twoje
niezgłębione Miłosierdzie. Prowadź nas do większej doskonałości; duszy, serca, ciała i umysłu - do Twojego
Królestwa przychodzącego tu na Ziemię.
Poszczególne dziesiątki różańca świętego - intencje

1. Oczyszczanie Kościoła, duchowieństwa z wszelkich wpływów masońsko - demonicznych
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, przyjdź Królestwo Twoje tu na Ziemię, wsparcia duchowego w oczyszczaniu
Kościoła przez Twoje Ojcze Miłosierdzie, dawaj nam dnia każdego. Nie dozwól abyśmy zwodzeni byli na
pokuszenie przez siły demoniczne. Wyzwalaj nas, naszych przewodników duchowych od zła wszelkiego.
10x Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest
owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Kapłańska, modlimy się z Tobą o oczyszczenie całego
Kościoła, duchowieństwa, wiernych z wszelkich sił i mocy demonicznych przez Rany, Cierpienie, Ból Przenajświętszy Twojego Syna - przez Jego Miłosierdzie.
3x. Miej Ojcze Miłosierdzie dla nas i świata całego…zmiłuj się nad nami.

2. Oczyszczanie Polski i narodów świata z poddaństwa czarnej madonnie i opętania papieskiego
Ojcze nasz, który Jesteś w niebie, przyjdź Twoje Królestwo, bądź święta wola Twoja abyśmy pod patronatem Trójcy Świętej się jednoczyli. Miłosierdzia oczyszczającego z wszelkich sił zniewolenia demonicznego dawaj nam dnia każdego. Wybawiaj nas od wszelkich mocy szatańskiego bałwochwalstwa.
Oczyszczaj nas i świat duchowy przez Krzyż, Krew, cierpienie Twego Syna, z udziałem naszych modlitw z
Ufnością i Wiarą do Trójcy Świętej zanoszonych.
10x Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty wśród stworzenia i błogosławiony jest
owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Miłosierdzia, przez ból Twojego Serca przebitego cierniami boleści naszych grzechów, przez Boże Miłosierdzie, oczyszczaj nasz Kraj, narody świata z opętania papieskiego, z wszelkiego bałwochwalstwa, poddaństwa czarnej madonnie z wszelkich sił zniewalających
naszą duchowość.
3x. Miej Ojcze Miłosierdzie dla nas i świata całego…zmiłuj się nad nami.
3. Oczyszczanie ludzkości i dusz pokutujących z pożądliwości cielesnej, zmysłowości, dynamizmu
sexualnego, wszelkich zboczeń seksualnych.
Ojcze nasz, który Jesteś w Niebie, bądź święta Łaska Twoja w wyzwoleniu nas z pożądliwości ciała,
umysłu, z wszelkich mocy demonicznych, które wzmagają w nas zmysłowość i pożądliwość. Przez Tajemnicę
Krwi Przenajświętszej Twojego Syna, przez Twoje Miłosierdzie, wyzwalaj nas ze ze zła demonicznego.
10x Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest
owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, błogosławiona jesteś w Twoim Niepokalanym
Poczęciu przez tę tajemnicę Krwi Niepokalanego Poczęcia, przez Boże Miłosierdzie, wyzwalaj nas z wszelkich wynaturzeń; zmysłowości, pożądliwości i zniewoleń sexo-demonicznych.
3x. Miej Ojcze Miłosierdzie dla nas i świata całego…zmiłuj się nad nami.
4. Oczyszczanie ludzkości z narkomanii, alkoholizmu, wszelkich używek demonicznych
Ojcze nasz, który Jesteś w niebie, przyjdź Królestwo Twoje, bądź święta wola Twoja abyśmy pod patronatem Trójcy Świętej się jednoczyli. Miłosierdzia oczyszczającego z wszelkich sił zniewolenia; alkoholowego, narkotycznego, tytoniowego, wybawiaj nas dnia każdego. Oczyszczaj nasze ciało, umysł przez
zasługi Przenajświętszej Krwi i cierpienia Twojego Syna, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
10x Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty wśród stworzenia i błogosławiony jest
owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża modlimy się z Tobą o oczyszczenie nas, narodów
świata z wszelkiego zniewolenia narkotycznego, alkoholowego, tytoniowego, ze wszelkich sił i mocy demonicznych przez Krzyż, Ból i cierpienie Twojego Syna, przez Jego Miłosierdzie.
3x. Miej Ojcze Miłosierdzie dla naszej słabości …zmiłuj się nad nami.
5. O oczyszczenie narodów z bóstw urojonych w szczególności narodu żydowskiego, muzułmańskiego innych narodów Ziemi, którzy kierują swoje modlitwy do bóstw urojonych - demonicznych.
Ojcze Miłości, Miłosierdzia, który Jesteś w Niebie, bądź święta Łaska i Wola Twoja w oczyszczeniu dusz
błądzących, szczególnie narodu żydowskiego i muzułmańskiego. Bądź święta Wola Twoja, aby te ich modlitwy
kierowane były przez Krzyż do Ciebie, jako Ojca w Trójcy Świętej Jedynego. Miej Ojcze Miłosierdzie dla dusz
błądzących i pokutujących szczególnie dla narodów, tak bardzo od Ciebie oddalonych.
10x Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty wśród stworzenia i błogosławiony jest
owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Miłosierdzia, modlimy się z Tobą, do Ciebie, przez Ciebie o
oczyszczenie mocą Miłosierdzia narodów Ziemi, z wszelkiego bałwochwalstwa do bóstw urojonych - prosimy
o oczyszczenie dusz zmarłych, błądzących, pokutujących tych narodów przez Moc Miłosierdzia Jezusa Chrystusa, przez Jego Krew i Cierpienie ofiarowane Ojcu Naszch dusz przy bolesnej Jego Męce.
.
3x - Miej Ojcze Miłosierdzie dla nas i całej ludzkości - zmiłuj się nad nami.
Chwała Ojcu Synowi i Duchowi Świętemu jaka była na początku w życiu bezgrzesznym niech się potęguje
w narodach Ziemi i Świata całego.

