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                    Różaniec 24 Godzin Męki Pańskiej.

        Część czwarta. Tajemnice Męki Pańskiej - Tajemnice cierniowe

           Korona cierniowa w znaczeniu potocznym oznacza jedynie cierpienie, ale 

Jezus to zmienił i nadał jej nowego znaczenia: czyniąc ją TAK wzniosłą, iż znaczy 

obecnie więcej niż Korona ziemska. Dlatego gdy pojawi się na twojej głowie duszo 

wybrana, to według słów Maryi skierowanych do świętej Brygidy Szweckiej 

posiądziesz czystość w pragnieniach tak wielką, że będziesz woleć cierpieć katusze 

aniżeli więcej być splamioną. Korona ta pomaga stać się czystą i uczciwą wobec 

Boga i ludzi. A ty już o niczym innym nie myślisz, ani pragniesz jak tylko samego 

Boga, twego Stwórcę, którego dzięki zasługom korony cierniowej Jezusa, będziesz 

miała. A gdy masz Boga, to wszystko masz.  A nadto tak ozdobioną czekamy na 

Oblubieńca. Jak w przypowieści o Pannach mądrych i głupich.                              

Tekst tej przypowieści znajdziesz w: Ewangelii wg św. Mateusza 25, 1-13. 

 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 

moje życie będzie wiernym naśladowaniem życia i cnót naszego Pana i Zbawiciela 
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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 Szesnasta (8.00 - 9.00 godz.) Jezus ponownie przed Piłatem, lud wybiera 

Barabasza a odrzuca Jezusa. Biczowanie Jezusa.

Godzina Siedemnasta ( 9.00 - 10.00 godz.) Jezus cierniem ukoronowany. ECCE 

HOMO. Jezus skazany na śmierć. 

Godzina Osiemnasta (10.00 - 11.00 godz.) Jezus bierze Krzyż i dźwiga go na 

Kalwarię. Obnażenie Jezusa.

Godzina Dziewiętnasta (11.00 - 12.00 godz.) Ukrzyżowanie

Godzina Dwudziesta (12.00 – 13.00) Pierwsza Godzina Konania na Krzyżu. 

Pierwsze Słowo z Krzyża.  
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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. 

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. 


