Koronka do Miłosierdzia Bożego z uszczegółowieniem Męki Pańskiej
(do prywatnego odmawiania)
Na początku:
Ojcze nasz
Zdrowaś Maryjo
Wierzę w Boga
Na dużych ziarnach różańca:
Ojcze przedwieczny, ofiaruję
Ci niewyobrażalne katusze Ogrójca,
korony cierniowej, biczowania,
drogi krzyżowej, agonii i śmierci
Najmilszego Syna Twojego a Pana
Naszego Jezusa Chrystusa a także
zniesione przez Niego poniżenia,
upokorzenia, drwiny i szyderstwa
zniewagi i obelgi na przebłaganie
za grzechy nasze i całego świata.
Na małych ziarnach różańca: Cz. I
-

Przez śmiertelny smutek i trwogę Jezusa w Ogrójcu…
Przez zmaganie Jezusa z mocami ciemności…
Przez usilną modlitwę Jezusa z poddaniem się Twojej woli…
Przez gęste krople krwawego potu spływające po twarzy Jezusa…
Przez umocnienie Jezusa obecnością anioła…
Przez cierpienie Jezusa zdradzonego pocałunkiem Judasza…
Przez nadejście godziny Jezusa wydanego w ręce grzeszników…
Przez pojmanie Jezusa na sposób niebezpiecznego złoczyńcy…
Przez dobrowolne oddanie się Jezusa w ręce straży świątynnej…
Przez samotność Jezusa opuszczonego w decydującej chwili przez uczniów…

- MIEJ MIŁOSIERDZIE DLA NAS I CAŁEGO ŚWIATA
Na małych ziarnach różańca: Cz. II
-

Przez zaprowadzenie Jezusa przed oblicze Annasza…
Przez ból Jezusa z powodu trzykrotnego zaparcia się Piotra…
Przez upokarzające przesłuchanie Jezusa u arcykapłana Kajfasza…
Przez wymierzenie ciosu Jezusowi dłonią sługi arcykapłana…
Przez spojrzenie Jezusa wzbudzającego skruchę u Piotra…
Przez torturę korony cierniowej wtłoczonej na głowę Jezusa…
Przez ubranie Jezusa w płaszcz purpurowy na pośmiewisko…
Przez wyśmianie symbolu władzy królewskiej Jezusa…
Przez naigrawanie się z prorockiej godności Jezusa…
Przez szydercze pokłony żołnierzy i ciosy zadawane Jezusowi…

Na małych ziarnach różańca: Cz. III
-

Przez fałszywe zeznania świadków przeciw Jezusowi…
Przez przyznanie się Jezusa do synostwa Bożego przed Sanhedrynem…
Przez poczytanie Jezusa przez Wysoką Radę za bluźniercę godnego śmierci…
Przez potwierdzenie Jezusa Jego godności królewskiej przed Piłatem…
Przez ostrzeżenie przysłane Piłatowi przez żonę cierpiąca wiele we śnie z powodu Jezusa…
Przez złośliwe oskarżenia Sanhedrynu przed Piłatem skierowane przeciw Jezusowi…
Przez ubranie Jezusa w lśniący płaszcz na pośmiewisko z rozkazu Heroda…
Prze poddanie Jezusa okrutnemu biczowaniu…
Przez żądanie starszyzny żydowskiej i podburzonych tłumów ukrzyżowania Jezusa…
Przez uwolnienie zabójcy Barabasza a skazanie na śmierć Jezusa…

Na małych ziarnach różańca: Cz. IV
-

Przez niesprawiedliwy wyrok śmierci wydany na niewinnego Jezusa…
Przez włożenie ciężkiego krzyża na barki dotkliwie pobitego Jezusa…
Przez spotkanie Jezusa na drodze krzyżowej z matką Bolesną…
Przez ciężki upadek Jezusa pod brzemieniem krzyża…
Przez pomoc Szymona z Cyreny okazaną Jezusowi w dźwiganiu krzyża…
Przez otarcie chustą Weroniki twarzy Jezusa pokrytej krwią, potem i plwocinami…
Przez drugi upadek omdlałego Jezusa…
Przez współczucie niewiast jerozolimskich okazane Jezusowi…
Przez trzeci żałosny upadek bezsilnego Jezusa…
Przez upokarzające obnażenie z szat Jezusa…

Na małych ziarnach różańca: Cz. V
-

Przez przybicie Jezusa do krzyża…
Przez napojenie konającego Jezusa…
Przez przebaczenie Jezusowe okazane oprawcom…
Przez obietnicę Jezusową raju dla skruszonego złoczyńcy…
Przez udręczenie zadane Jezusowi ze strony Wysokiej rady i faryzeuszów…
Przez Jezusowe polecenie Matki umiłowanemu uczniowi a Matce ucznia…
Przez samotność i opuszczenie Jezusa w czasie agonii…
Przez skonanie Jezusa na drzewie krzyża…
Przez dziwne znaki towarzyszące śmierci Jezusa…
Przez pogrzeb Jezusa w nowym grobie wykutym w skale…

NA ZAKOŃCZENIE 3 RAZY: ŚWIĘTY BOŻE, ŚWIĘTY MOCNY, ŚWIĘTY A NIEŚMIERTELNY, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI I NAD CAŁYM ŚWIATEM!
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