Krew Jezusa ma moc ochronić ciebie i tych, którzy są z tobą. Ważna jest nasza wiara:
„Bo zaprawdę, powiadam wam: Jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy,
powiecie tej górze: Przesuń się stąd tam!, a przesunie się. I nic niemożliwego nie będzie
dla was”. Mt 17, 20.
Ważna jest także modlitwa, która, jeśli płynie z serca pełnego Miłości i zaufania
może uprosić wszystko przed Miłosiernym Bogiem. Ważne są także znaki
zewnętrzne naszej wiary, nie należy ich pomijać, dlatego prosimy:
Umieść ten obraz na zewnętrznej stronie drzwi wejściowych do domu.
Prosimy przekaż te słowa dalej.
KERYGMAT
Jezu Chryste jesteś Panem i Bogiem Wszechmogącym i Miłosiernym. Kochasz mnie
całym sercem. Moje grzechy cię zraniły, ale nie przestałaś mnie kochać. Umarłeś na
krzyżu za mnie. Zmartwychwstałeś, aby dać mi życie. Twoja krew mnie oczyszcza.
Krew Jezusa, Krew Jezusa, Krew Jezusa. Jezu Chryste wybieram Cię teraz na mojego
Pana i Boga. Króluj we mnie, w moim sercu, w moim umyśle, podświadomości, w
mojej rodzinie, w mojej parafii i w całym świecie. Przyjdź Duchu Święty, Duchu
Miłości, pokoju, łagodności, radości przyjdź. Daj mi Twój pokój, łagodność, miłość,
radość, cierpliwość, mądrość. Przymnóż mi wiary. Ojcze Niebieski uwielbiam Cię.
Bądź uwielbiony Ojcze w niebie w moim życiu, śmierci i zmartwychwstaniu. Amen.

N I EP OK ALAN EGO , BOL ES N EGO
N AJ ŚW I ĘT SZ EJ M ARYI P AN NY

KO RO NK A DO

S ERC A

Na początku: Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Wierzę w Boga…
Na dużych paciorkach:
Ojcze Przedwieczny ofiaruję Ci Niepokalane, Bolesne Serce Najświętszej Maryi
Panny, Jej ból, cierpienie, miłość i łzy, które wylewała pod krzyżem Jezusa Chrystusa
na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
Na małych paciorkach:
Dla Niepokalanego, Bolesnego Serca Najświętszej Maryi Panny miej miłosierdzie dla
nas i całego świata.
Na zakończenie: Święty Boże… O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Serca
Jezusowego… Jezu ufam Tobie.
Na Golgocie Jezus cierpiał na krzyżu. „A obok krzyża Jezusowego stała Matka Jego.” J
19,25. Serce Jezusa i Serce Maryi zostały przebite mieczem boleści dla naszego
zbawienia. W tajemnicy fatimskiej Maryja przekazała nam, że: „Bóg chce
ustanowić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca.” Jeśli
wykonane zostanie to, co ja wam mówię, wiele dusz będzie uratowanych nastanie
pokój na świecie (…). Ale jeżeli ludzie nie przestaną obrażać Boga…
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