WIECZNY ODPOCZYNEK
(ZA DUSZE W CZYŚDCU CIERPIĄCE)

KORONKA
„100 WIECZNY ODPOCZYNEK” ZA DUSZE W CZYŚĆCU CIERPIĄCE
WSTĘP
Ponieważ zgodnie ze SPRAWIEDLIWYM OSĄDEM BOŻYM po śmierci nie ma już
zasługiwania; dusze przebywające w czyśdcu nie mogą swymi cierpieniami czy
modlitwami zdobyd żadnych zasług, a jedyne, co mogą, to poprzez pokutę
wypłacad się Bożej Sprawiedliwości. Nie oznacza to jednak, iż nie ma możliwości
udzielenia pomocy tymże duszom.
MOGĄ IM POMAGAD:
 Wstawiennictwo Matki Bożej,
 Świętych,
 I oczywiście my, żyjący.
Ofiarując za dusze w czyśdcu cierpiące msze, modlitwy, dobre uczynki, jałmużny
– słowem wszelkie zasługi – możemy przynosid im ulgę i ochłodę, a także
skracad czas trwania kary.
Ta wiara ma odzwierciedlenie, – o czym jest zaznaczone w tradycji i liturgii
Kościoła Katolickiego (i to we wszystkich starożytnych obrządkach, tak
wschodnich, jak i zachodnich), który nigdy nie zaniedbywał publicznych
modlitw za zmarłych, potwierdzając sens tego swoim najwyższym autorytetem.
Wspomnied należy jeszcze jedno, to mianowicie, że tak jak my żyjący możemy
pomagad duszom czyścowym, tak samo i one mogą pomagad i nam.
Ich modlitw w naszych intencjach Pan Bóg chętnie wysłuchuje.
ŚWIĘTA KATARZYNA BOLOOSKA ZAPEWNIA NAS, ŻE WSZYSTKO, O CO PROSIŁA BOGA
PRZEZ PRZYCZYNĘ DUSZ CZYŚCOWYCH, A NAWET DALEJ, MÓWIĄC, ŻE O NIEKTÓRE
ŁASKI PROSIŁA NA PRÓŻNO ŚWIĘTYCH PAOSKICH, A PRZEZ POŚREDNICTWO DUSZ
CZYŚCOWYCH OTRZYMAŁA JE.

POCZĄTEK KORONKI
Znak Krzyża Świętego:
W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Na krzyżyku:
Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa
Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha
Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem,
ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia

zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca
Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzid żywych i umarłych. Wierzę w Ducha
Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów
odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen
Na czerwonym paciorku:
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święd się Imię Twoje; przyjdź Królestwo Twoje;
bądź Wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego
daj nam dzisiaj; i odpuśd nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym
winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
Na niebieskich trzech paciorkach:
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między
niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę
śmierci naszej. Amen.
Na zielonym paciorku:
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen

MODLITWY NA RÓŻAŃCU
NA DUŻYCH PACIORKACH:

MODLITWA I
Jezu mój ukochany, ofiaruję Ci za dusze czyśdcowe zasługi Twojej Męki dla
naszego zbawienia i zaczynam od kontemplacji Krwawego potu, który zrosił
Twoje ciało rozpaczy i udręki w Ogrodzie Oliwnym.
NA MAŁYCH PACIORKACH:

(10 razy) Wieczny odpoczynek racz im dad, Panie, a światłośd wiekuista niechaj
im świeci. Przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w Pokoju wiecznym.
Amen.
Prośba do dusz czyśdcowych
Dusze święte, dusze czyśdcowe, módlcie się za mnie do Boga, jak i ja modlę się
za was, by Bóg obdarzył was chwałą Raju.
Psalm 130
Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, Panie, wysłuchaj głosu mego! Nachyl swe
ucho na głos mojego błagania. Jeśli zachowasz pamięd o grzechach, Panie,
Panie, któż się ostoi? Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci ze czcią służono.
Pokładam nadzieję w Panu, dusza moja pokłada nadzieję Jego słowie, dusza

moja oczekuje Pana. Bardziej, niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana.
U Pana jest bowiem łaska, u Niego obfite odkupienie. On odkupi Izraela ze
wszystkich jego grzechów.
NA DUŻYCH PACIORKACH:

MODLITWA II
Jezu mój ukochany, ofiaruję Ci za dusze czyśdcowe nieprzebrany smutek, jaki
poczułeś w sercu, widząc Twojego kochanego i obdarzonego licznymi
dobrodziejstwa Judasza, który stając się prześladowcą, przez bluźnierczy
pocałunek oddał Cię w ręce okrutnych nieprzyjaciół.
NA MAŁYCH PACIORKACH:

(10 razy) Wieczny odpoczynek racz im dad, Panie, a światłośd wiekuista niechaj
im świeci. Przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w Pokoju wiecznym.
Amen.
Prośba do dusz czyśdcowych
Dusze święte, dusze czyśdcowe, módlcie się za mnie do Boga, jak i ja modlę się
za was, by Bóg obdarzył was chwałą Raju.
Psalm 130
Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, Panie, wysłuchaj głosu mego! Nachyl swe
ucho na głos mojego błagania. Jeśli zachowasz pamięd o grzechach, Panie,
Panie, któż się ostoi? Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci ze czcią służono.
Pokładam nadzieję w Panu, dusza moja pokłada nadzieję Jego słowie, dusza
moja oczekuje Pana. Bardziej, niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana.
U Pana jest bowiem łaska, u Niego obfite odkupienie. On odkupi Izraela ze
wszystkich jego grzechów.
NA DUŻYCH PACIORKACH:

MODLITWA III
Jezu mój ukochany ofiaruję Ci za dusze czyśdcowe nieprzebraną cierpliwośd, z
jaką znosiłeś drwiny podłych żołdaków, którzy prowadzili Cię od Annasza do
Kajfasza, od Piłata do Heroda, a ten, by jeszcze bardziej Cię upodlid, kazał Cię
przyodziad w szaty szaleoców i pośród drwin i szyderstw ludu odesłał Cię do
rzymskiego namiestnika.

NA MAŁYCH PACIORKACH:

(10 razy) Wieczny odpoczynek racz im dad, Panie, a światłośd wiekuista niechaj
im świeci. Przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w Pokoju wiecznym.
Amen.
Prośba do dusz czyśdcowych
Dusze święte, dusze czyśdcowe, módlcie się za mnie do Boga, jak i ja modlę się
za was, by Bóg obdarzył was chwałą Raju.
Psalm 130
Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, Panie, wysłuchaj głosu mego! Nachyl swe
ucho na głos mojego błagania. Jeśli zachowasz pamięd o grzechach, Panie,
Panie, któż się ostoi? Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci ze czcią służono.
Pokładam nadzieję w Panu, dusza moja pokłada nadzieję Jego słowie, dusza
moja oczekuje Pana. Bardziej, niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana.
U Pana jest bowiem łaska, u Niego obfite odkupienie. On odkupi Izraela ze
wszystkich jego grzechów.
NA DUŻYCH PACIORKACH:

MODLITWA IV
Jezu mój ukochany, ofiaruję Ci za dusze czyśdcowe we gorycz, która Cię
ogarnęła, kiedy Żydzi wybrali złoczyocę i zabójcę Barabasza zamiast Ciebie
Niewinnego i Sprawiedliwego, a potem przywiązany do pręgierza byłeś
bezlitośnie biczowany.
NA MAŁYCH PACIORKACH:

(10 razy) Wieczny odpoczynek racz im dad, Panie, a światłośd wiekuista niechaj
im świeci. Przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w Pokoju wiecznym.
Amen.
Prośba do dusz czyśdcowych
Dusze święte, dusze czyśdcowe, módlcie się za mnie do Boga, jak i ja modlę się
za was, by Bóg obdarzył was chwałą Raju.
Psalm 130
Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, Panie, wysłuchaj głosu mego! Nachyl swe
ucho na głos mojego błagania. Jeśli zachowasz pamięd o grzechach, Panie,
Panie, któż się ostoi? Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci ze czcią służono.
Pokładam nadzieję w Panu, dusza moja pokłada nadzieję Jego słowie, dusza
moja oczekuje Pana. Bardziej, niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana.

U Pana jest bowiem łaska, u Niego obfite odkupienie. On odkupi Izraela ze
wszystkich jego grzechów.
NA DUŻYCH PACIORKACH:

MODLITWA V
Jezu mój ukochany, ofiaruję Ci za dusze czyśdcowe upokorzenie, które zniosłeś,
kiedy potraktowali Cię jako fałszywego króla, zarzucili Ci na ramiona purpurowy
płaszcz, do ręki włożyli berło z trzciny, a na głowę wcisnęli zadającą straszliwy
ból koronę cierniową i w ten sposób Piłat ukazał Cię ludowi, wypowiadając
słowa: Ecce Homo.
NA MAŁYCH PACIORKACH:

(10 razy) Wieczny odpoczynek racz im dad, Panie, a światłośd wiekuista niechaj
im świeci. Przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w Pokoju wiecznym.
Amen.
Prośba do dusz czyśdcowych
Dusze święte, dusze czyśdcowe, módlcie się za mnie do Boga, jak i ja modlę się
za was, by Bóg obdarzył was chwałą Raju.
Psalm 130
Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, Panie, wysłuchaj głosu mego! Nachyl swe
ucho na głos mojego błagania. Jeśli zachowasz pamięd o grzechach, Panie,
Panie, któż się ostoi? Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci ze czcią służono.
Pokładam nadzieję w Panu, dusza moja pokłada nadzieję Jego słowie, dusza
moja oczekuje Pana. Bardziej, niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana.
U Pana jest bowiem łaska, u Niego obfite odkupienie. On odkupi Izraela ze
wszystkich jego grzechów.
NA DUŻYCH PACIORKACH:

MODLITWA VI
Jezu mój ukochany, ofiaruję Ci za dusze czyśdcowe niewypowiedziany żal,
jakiego doświadczyłeś słysząc, jak tłumy krzyczą: ”Ukrzyżuj go, ukrzyżuj! A także
bolesną udrękę, jaką było wniesienie na Golgotę ciężkiego drewna krzyża.
NA MAŁYCH PACIORKACH:

(10 razy) Wieczny odpoczynek racz im dad, Panie, a światłośd wiekuista niechaj
im świeci. Przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w Pokoju wiecznym.
Amen.
Prośba do dusz czyśdcowych

Dusze święte, dusze czyśdcowe, módlcie się za mnie do Boga, jak i ja modlę się
za was, by Bóg obdarzył was chwałą Raju.
Psalm 130
Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, Panie, wysłuchaj głosu mego! Nachyl swe
ucho na głos mojego błagania. Jeśli zachowasz pamięd o grzechach, Panie,
Panie, któż się ostoi? Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci ze czcią służono.
Pokładam nadzieję w Panu, dusza moja pokłada nadzieję Jego słowie, dusza
moja oczekuje Pana. Bardziej, niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana.
U Pana jest bowiem łaska, u Niego obfite odkupienie. On odkupi Izraela ze
wszystkich jego grzechów.
NA DUŻYCH PACIORKACH:

MODLITWA VII
Jezu mój ukochany, ofiaruję Ci za dusze czyśdcowe pełne litości współczucie i
głębokie cierpienie, jakich doświadczyłeś, kiedy zostałeś gwałtownie oddzielony
od Twojej ukochanej Matki, która przybyła, by Cię spotkad i objąd.
NA MAŁYCH PACIORKACH:

(10 razy) Wieczny odpoczynek racz im dad, Panie, a światłośd wiekuista niechaj
im świeci. Przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w Pokoju wiecznym.
Amen.
Prośba do dusz czyśdcowych
Dusze święte, dusze czyśdcowe, módlcie się za mnie do Boga, jak i ja modlę się
za was, by Bóg obdarzył was chwałą Raju.
Psalm 130
Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, Panie, wysłuchaj głosu mego! Nachyl swe
ucho na głos mojego błagania. Jeśli zachowasz pamięd o grzechach, Panie,
Panie, któż się ostoi? Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci ze czcią służono
Pokładam nadzieję w Panu, dusza moja pokłada nadzieję Jego słowie, dusza
moja oczekuje Pana. Bardziej, niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana.
U Pana jest bowiem łaska, u Niego obfite odkupienie. On odkupi Izraela ze
wszystkich jego grzechów.
NA DUŻYCH PACIORKACH:

MODLITWA VIII
Jezu mój ukochany, ofiaruję Ci za dusze czyśdcowe niesłychane męczarnie,
jakich doświadczyłeś, kiedy Twoje Krwawiące Ciało leżało na krzyżu, a dłonie i
stopy brutalnie przebijały gwoździe i kiedy zostałeś podniesiony na krzyżu.

NA MAŁYCH PACIORKACH:

(10 razy) Wieczny odpoczynek racz im dad, Panie, a światłośd wiekuista niechaj
im świeci. Przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w Pokoju wiecznym.
Amen.
Prośba do dusz czyśdcowych
Dusze święte, dusze czyśdcowe, módlcie się za mnie do Boga, jak i ja modlę się
za was, by Bóg obdarzył was chwałą Raju.
Psalm 130
Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, Panie, wysłuchaj głosu mego! Nachyl swe
ucho na głos mojego błagania. Jeśli zachowasz pamięd o grzechach, Panie,
Panie, któż się ostoi? Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci ze czcią służono
Pokładam nadzieję w Panu, dusza moja pokłada nadzieję Jego słowie, dusza
moja oczekuje Pana. Bardziej, niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana.
U Pana jest bowiem łaska, u Niego obfite odkupienie. On odkupi Izraela ze
wszystkich jego grzechów.
NA DUŻYCH PACIORKACH:

MODLITWA IX
Jezu mój ukochany, ofiaruję Ci za dusze czyśdcowe wszystkie cierpienia, które
znosiłeś przez trzy godziny, wisząc na krzyżu i spazmy, jakich doświadczyły
Twoje członki, spotęgowane jeszcze przez obecnośd Twojej Matki, która była
świadkiem Twojego konania w męczarniach.
NA MAŁYCH PACIORKACH:

(10 razy) Wieczny odpoczynek racz im dad, Panie, a światłośd wiekuista niechaj
im świeci. Przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w Pokoju wiecznym.
Amen.
Prośba do dusz czyśdcowych
Dusze święte, dusze czyśdcowe, módlcie się za mnie do Boga, jak i ja modlę się
za was, by Bóg obdarzył was chwałą Raju.
Psalm 130
Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, Panie, wysłuchaj głosu mego! Nachyl swe
ucho na głos mojego błagania. Jeśli zachowasz pamięd o grzechach, Panie,
Panie, któż się ostoi? Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci ze czcią służono.
Pokładam nadzieję w Panu, dusza moja pokłada nadzieję Jego słowie, dusza
moja oczekuje Pana. Bardziej, niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana.

U Pana jest bowiem łaska, u Niego obfite odkupienie. On odkupi Izraela ze
wszystkich jego grzechów.
NA DUŻYCH PACIORKACH:

MODLITWA X
Jezu mój ukochany, ofiaruję Ci za dusze czyśdcowe rozpacz, jaka ogarnęła
Najświętszą Maryję Pannę, kiedy patrzyła na Twoją Śmierd i niewypowiedziany
ból Jej czułego Serca, kiedy wzięła w ramiona Twoje Ciało bez życia zdjęte z
krzyża.
NA MAŁYCH PACIORKACH:

(10 razy) Wieczny odpoczynek racz im dad, Panie, a światłośd wiekuista niechaj
im świeci. Przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w Pokoju wiecznym.
Amen.
Prośba do dusz czyśdcowych
Dusze święte, dusze czyśdcowe, módlcie się za mnie do Boga, jak i ja modlę się
za was, by Bóg obdarzył was chwałą Raju.
Psalm 130
Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, Panie, wysłuchaj głosu mego! Nachyl swe
ucho na głos mojego błagania. Jeśli zachowasz pamięd o grzechach, Panie,
Panie, któż się ostoi? Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci ze czcią służono.
Pokładam nadzieję w Panu, dusza moja pokłada nadzieję Jego słowie, dusza
moja oczekuje Pana. Bardziej, niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana.
U Pana jest bowiem łaska, u Niego obfite odkupienie. On odkupi Izraela ze
wszystkich jego grzechów.

MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE KORONKI
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci najdrogocenniejszą Krew Boskiego Syna Twego,
Pana naszego, Jezusa Chrystusa w połączeniu ze wszystkimi Mszami Świętymi
na całym świecie dzisiaj odprawianymi, za dusze w czyśdcu cierpiące, za
umierających, za grzeszników na świecie, za grzeszników w kościele
powszechnym, za grzeszników w mojej rodzinie, a także w moim domu. Amen.
(PAN JEZUS OBJAWIŁ ŚWIĘTEJ GERTRUDZIE WIELKIEJ, ŻE JEDNORAZOWE ODMÓWIENIE TEJ MODLITWY, UWALNIA 1000 (TYSIĄC) DUSZ Z CZYŚDCA)

(Koronkę dodał Pan Piotr Suchecki z Hrubieszowa)

Źródło: Skarby Wiary.
„Niech Pan i Bóg Wszechmogący będzie błogosławiony. Niech
Jego Królestwo panuje w Wiecznej Chwale. Niech Jego
Święte Imię będzie uwielbione. Niech Jego Słowo wniknie
do wszystkich serc i niech w nich spocznie. Amen."

