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Różaniec 24 Godzin Męki Pańskiej.
Część druga. Tajemnice Męki Pańskiej - Tajemnice duszy Jezusa
Dusza Chrystusowa jest najważniejszą częścią Człowieczeństwa
Jezusa, to właśnie wszystkie czyny Odkupiciela były wyrazem głębokich
przeżyć Jego Duszy, To w Duszy Jezusa dokonywał się żywy dialog z Ojcem
i Duchem Świętym; bez Duszy Pana nie byłoby odkupienia, ponieważ Jezus
nie mógłby się upodobnić do nas, a my do Niego, aby przywrócić naszej
duszy obraz Boski. Jaki był ten wspomniany dialog naszego Zbawiciela widać
w Ewangeliach. Mt 26, 36-42 Smutna jest dusza moja aż do śmierci...”
Ten urywek Ewangelii nie mówi bezpośrednio, o tym, że Dusza Jezusa była
zawsze tylko smuta, ale dotyczyła konkretnego zdarzenia w Ogrodzie
Oliwnym; ale świadczy o tym, że w Jego Najświętszej duszy trwał dialog
pełen emocji. Tam w niej jak w żywym mieście Boga trwa życie, dlatego duch
tego świata; diabeł, próbuje zmusić nas do kultu ciała i cielesności, ciała, bo
jest nietrwałe i ulega starzeniu oraz śmierci. Powinniśmy usilnie
przeciwstawić się ciału i zwrócić się ku własnej duszy i jej potrzebach, na
wzór Duszy Jezusa!
Na Krzyżu: odmawiamy wierzę w Boga lub modlitwę do Ducha Świętego
O Duchu Święty, Boski Duchu Światła i miłości: dedykuję Ci moją inteligencję, moje
serce, moją wolę i całą moją istotę na czas i na wieczność. Niech moja inteligencja
zawsze podporządkuje się Waszym niebiańskim natchnieniom i nauce Kościoła
Katolickiego, którego jesteście nieomylnym przywódcą; niech moje serce rozpala się
miłością do Boga i bliźniego; niech moja wola zawsze odpowiada Woli Bożej i niech całe
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moje życie będzie wiernym naśladowaniem życia i cnót naszego Pana i Zbawiciela
Jezusa Chrystusa, któremu wraz z Bogiem Ojcem i Tobą, Duchu Święty należy się cześć
i chwała na wieki. Amen

Na dużym paciorku: Ojcze Nasz... odmawiamy na uczczenie miłości Boga Ojca, Który
oddał nam Swojego Syna

3x Zdrowaś Maryjo o dar:
prosimy o dar oddania się Woli Bożej
prosimy o dar poznana Woli Bożej
prosimy o dar życia w Woli Bożej

Po każdej dziesiątce: Chwała Ojcu... oraz modlitwa Jezu moja jedyna miłości,
modlę się za tych, których Ty kochasz, a którzy nie potrafią kochać Ciebie. Oby
mogli zostać oczyszczeni i uzdrowieni, aby i oni doznali uwolnienia od wszelkiego
zła. Amen
Godzina Szósta Godzina (22.00 - 23.00 godz.) Konania w Ogrodzie Getsemani.
Godzina Siódma Trzecia (23.00-24.00 godz.) Godzina Konania w Ogrodzie.
Getsemani Godzina Ósma (24.00 - 1.00 godz.) Pojmanie Jezusa.
Godzina Dziewiąta (1.00- 2.00 godz.) Jezus wrzucony do potoku Cedron.
Godzina Dziesiąta (02.00-03.00 godz.) Jezus przyprowadzony do Annasza.
Modlitwa do Trójcy Przenajświętszej:
Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty, z głębi mojej nicości wielbię
Was dogłębnie, dziękuję Wam nieustannie, kocham Was nieskończenie za wszystkich
i w sercach wszystkich.
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Modlitwa Ewy:
Serce czyste stwórz we mnie Boże i Ducha Prawego odnów we wnętrznościach
moich.
W Imię Jezusa Chrystusa za wstawiennictwem Maryi wyrzekam się grzechu,
wyrzekam się szatana, wyrzekam się pożądliwości ciała, pożądliwości oczu i pychy
żywota! Wyrzekam się swojej woli. Ja jestem niczym, Bóg jest wszystkim. Przybądź
Wolo Boża i zjednocz się ze mną. Wszystko co mam należny do Boga, Bóg Jest we
mnie, sam jestem nic; to Bóg może przez nas o wiele więcej.
Jezu Kocham Cię twoja własna Wolą!
Niech Twoja Wola tworzy w moim sercu Twoje wieczne bicie Serca -Twoją
nieskończona Miłość.
Niech mój oddech tworzy tchnienie Ducha Świętego.
Niech moje oczy, będą Twoimi oczami.
Moje uszy Twoimi uszami.
Moje usta Twoimi ustami.
Niech w moich żyłach płynie Krew Jezusa, a Wola Boża krąży we mnie i utworzy
we mnie Twoje Życie!
Życie Boga we mnie. FIAT.

