Litania do Jezusa Cierpiącego w lochu więziennym
na podstawie Pisma Św. i prywatnych objawień sługi Bożej s. Leonii Nastałówny, służebniczki Starowiejskiej
(do prywatnego odmawiania)
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze, z nieba Boże – zmiłuj się nad nami;
Synu, Odkupicielu świata, Boże –
Duchu Święty, Boże –
Święta Trójco, Jedyny Boże –
Jezu, wtrącony po przesłuchaniu u arcykapłanów żydowskich do lochu więziennego – zmiłuj się nad nami
Jezu, ubrany w płaszcz purpurowy na pośmiewisko –
Jezu, wyśmiany przez drwiące pokłony więziennych stróżów –
Jezu, naigrywany z królewskiej władzy przez włożenie do rąk trzciny –
Jezu, wyszydzany i wykpiony z posiadanej godności prorockiej –
Jezu, który stałeś się złośliwą igraszką zwyrodniałych siepaczy wśród nocnych ciemności –
Jezu, odrzucany jak piłka przez sadystycznych oprawców stojących w kątach lochu –
Jezu, pochwycony za ręce i rozciągany przez brutalnych dręczycieli próbujących swych sił –
Jezu, doznający dojmującego bólu z powodu iglic wbijanych w Twoje ciało –
Jezu, któremu okrutni złoczyńcy wyłamywali poszczególne palce u rąk –
Jezu, któremu bezduszni kaci uderzali głowę o słup kamienny –
Jezu, powalony z całej siły na twardą ziemię –
Jezu, przygniatany na głowie, piersiach i nogach ciężarem całego ciała przez bestialskich trzech zbirów –
Jezu, któryś był przedmiotem coraz to nowych okrucieństw i znęcań się nad bezbronnym –
Jezu, któryś stał się ofiarą zaciekłości iście szatańskich –
Jezu. którego serce ściskał ból na widok dopuszczających się bezkarnie przestępstw i przewrotności –
Jezu, któryś okazywał litość i miłość dla swych zwyrodniałych prześladowców –
Jezu, któryś składał ofiarę za tych, którzy Ci urągali i zadawali cierpienia –
Jezu, którego łaska spotkała się z zatwardziałością bezlitosnych Gnębicieli –
Jezu, któryś nie wydał ani jednej skargi ani jednego wyrzutu z powodu spotykającej Cię czarnej niewdzięczności –
Jezu, któryś w czasie całej tej gehenny zachował milczenie –
Jezu, któryś składał daninę bólu jako wynagrodzenie za zniewagi wyrządzone Bogu nawet przez tych, którzy mieli być potępieni z powodu
nieodpokutowanych grzechów –
Jezu, któryś cierpiał w lochu więziennym za utajone grzechy przez penitentów w sakramencie pokuty –
Jezu, któryś zniósł odważnie wszystkie katorgi zadanej Ci w owej nocy spędzonej w więzieniu jako wynagrodzenie za świętokradzko przyjmujących Cię w
Komunii Św. –
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się mad nami.
Módlmy się
Panie Jezu Chryste, któryś został wtrącony do lochu więziennego i tam cierpiał niewyobrażalne tortury cielesne i dotkliwe krzywdy moralne, błagamy
Cię, spraw, abyśmy korzystali z Twoich zasług i abyśmy łącząc nasze zadośćuczynienie z Twoim wynagrodzeniem złożonym Ojcu Niebieskiemu
otrzymali odpuszczenie naszych grzechów i kar za nie i mogli się cieszyć w wieczności chwałą niebios. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w
jedności Ducha Św. przez wszystkie wieki wieków. Amen
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