MARIA MARTA CHAMBON

KORONKA DO NAJŚWIĘTSZYCH RAN
PANA JEZUSA CHRYSTUSA
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KORONKA DO NAJŚWIĘTSZYCH RAN PANA JEZUSA
ODMAWIA SIĘ NA ZWYKŁYM RÓŻAOCU ZŁOŻONYM Z PIĘCIU DZIESIĄTKÓW

***
Ułożona z aktów strzelistych, podanych w objawieniu przez Pana Jezusa
Siostrze Marii Marcie Chambon, zmarłej w opinii świętości w klasztorze Sióstr
Wizytek w Chambery.

***

KORONKĘ NALEŻY ROZPOCZĄĆ MODLITWĄ:
Znak Krzyża uczynid: „W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. Amen.
 Jezu, Boski Odkupicielu, bądź nam miłościw, nam i całemu światu. Amen.
 Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad
całym światem. Amen.
 Przepuść, zlituj się, mój Jezu, w otaczających niebezpieczeństwach Krwią
Twoją Najdroższą osłoń nas. Amen.
 Ojcze Przedwieczny, okaż, nam miłosierdzie, przez Krew Jezusa Chrystusa,
Syna Twojego Jedynego, błagamy Cię, okaż nam miłosierdzie. Amen…

***

Na dużych paciorkach:, ( na których w Różaocu mówimy Ojcze nasz..)
(1 raz) Przez Niepokalane Serce Maryi Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci
Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na uleczenie ran dusz naszych.

Na małych paciorkach:, ( co odmawiamy Zdrowaś Maryjo...)
(10 razy) O mój Jezu, Przebaczenia i Miłosierdzia! Przez zasługi Twoich
Świętych Ran.
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Na dużych paciorkach:, ( na których w Różaocu mówimy Ojcze nasz..)
(1 raz) Przez Niepokalane Serce Maryi Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci
Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na uleczenie ran dusz naszych.
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(10 razy) O mój Jezu, Przebaczenia i Miłosierdzia! Przez zasługi Twoich
Świętych Ran.

***

Na zakooczenie koronki odmówid trzy razy:
(3 razy) Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana naszego Jezusa
Chrystusa. Na uleczenie ran dusz naszych.

***
Znak Krzyża uczynid: „W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. Amen.
PROŚBA MATKI BOŻEJ WZGLĘDEM CIEBIE
Odmów 2 razy dziennie Koronkę do Ran Przenajświętszych za umierających
grzeszników. Ratujesz siebie przed zagładą i ratujesz umierającego brata przed
piekłem, co raz wołając całym sercem: „O mój Jezu przebaczenia i miłosierdzia
przez zasługi Twoich Świętych Ran!”
OBIETNICE PANA JEZUSA
Pan Jezus dał następujące obietnice siostrze Marii Marcie Chambon:
1. Przyjdźcie do Ran Moich, z sercem pałającym miłością. Przez Rany Moje
otrzymacie wszystko, bo zasługa Krwi Mojej jest nieskooczonej ceny. Mając
moje Rany i Moje Najświętsze Serce, możecie wszystko wyjednad. Najświętsze
Rany dają moc nad sercem Boga.
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2. Kto jest w jakiejkolwiek potrzebie, niech z wiarą i ufnością przychodzi czerpad
ustawicznie ze skarbu Mojej Męki, z Moich przebitych Ran Udzielę wszystkiego,
o co Mnie, kto prosid będzie przez Moje Najświętsze Rany. Trzeba rozszerzyd
nabożeostwo do nich.
3. Moje Rany Najświętsze uświęcają dusze i zapewniają im postęp w dobrym. Z
Moich Najświętszych Ran rodzą się owoce świętości. Ci, którzy czcid je będą
dojdą do prawdziwego poznania Mnie.
4. W moich Ranach zawsze oczyścid się możecie. Moje Rany uleczą wasze
grzechowe rany. Moje Rany pokryją wszystkie wasze przewinienia
Nabożeostwo do Moich Ran jest lekarstwom na te czasy nieprawości.
5. Wszystkie wasze sprawy, nawet najmniejsze, skoro zostaną zanurzone w
Mojej Krwi, nabędą przez to nieskooczonej zasługi i sprawią pociechy Mojemu
Sercu. Zanurz wiec sprawy twoje w Moich Ranach, a będą miały wielką wartośd.
6. Ofiaruj mi Rany Moje za grzeszników, bo ja pałam żądzą zbawienia dusz. Za
każdym słowem wymówionym przez was w koronce spuszczam kroplę krwi
Mojej na duszę grzesznika. Grzesznik wyjedna dla siebie nawrócenie przez
odmówienie następującej modlitwy: „Ojcze Przedwieczny ofiarowuję Ci Rany
Pana naszego Jezusa Chrystusa na uleczenie ran dusz naszych."
7. Moc Moja jest w Moich Ranach. Posiadając je, potężnym się stajesz i możesz
otrzymad wszystko. Masz nawet więcej mocy ode Mnie, bo możesz rozbrajad
sprawiedliwośd Moją. Moje Święte Rany podtrzymują świat.
8. Mając Moje Rany, macie wszystko. Przez nie dokonywa się gruntownych
dzieł; nie przez kosztowanie pociech, ale przez cierpienia. Trzeba się modlid,
ażeby znajomośd Moich Świętych Ran rozszerzona była po całym świecie.
9. Wezwania do Najświętszych Ran wyjednywad będą Kościołowi nieustanne
zwycięstwa. Powinniście ciągle czerpad z tych źródeł ku triumfowi Mego
Kościoła. Trzeba się bardzo modlid za Kościół Święty. Dopóki Rany Moje bronid
was będą, nie macie się, czego lękad, ani dla siebie, ani dla Kościoła.
10. Gdy doznajecie przykrości lub gdy cierpienie was przygniata, złóżcie to,
czym prędzej w Moje Rany, a ból się uciszy. Trzeba często przy chorych
powtarzad „O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich
świętych Ran". Ta modlitwa ulży duszy i ciału chorego.
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11. Gdy ofiarujesz Moje Święte Rany za grzeszników, nie zapominaj czynid tego
i za dusze w czyśdcu, bo mało jest osób, które by myślały o przyniesieniu im
ulgi. Najświętsze Rany są dla dusz czyśdcowych skarbem nad skarby. Ofiaruj
swoje cierpienie w połączeniu z Moimi Boskimi Ranami za dusze czyśdcowe.
12. Dusza, która za życia swego śmiertelnego czciła Rany Pana naszego Jezusa
Chrystusa, korzystała z ich zasług i ofiarowała je Ojcu Przedwiecznemu za dusze
czyśdcowe, będzie miała przy sobie w chwili śmierci Najświętszą Maryję Pannę i
Aniołów a Pan Jezus Ukrzyżowany w całym blasku Swej chwały przyjmie ją i
ukoronuje wieocem niebieskim jej czoło.

BIOGRAFIA ŚWIĘTEJ
Maria Marta Chambon (ur. 6 marca 1841 zm. 21 marca 1907), francuska stygmatyczka i
wizjonerka, siostra Zakonu Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny (Zakon Sióstr Wizytek).
Zmarła w klasztorze w Chambéry w opinii świętości, beatyfikowana przez Piusa XI w 1937
roku. Obecnie trwa proces jej kanonizacji.

Fot. Maria Marta Chambon

Pochodziła z wielodzietnej, biednej francuskiej rodziny chłopskiej. W wieku 18 lat wstąpiła
do klasztoru, jako świecka pomoc w kuchni. Niepozorna i niewykształcona prowadziła
bogate życie duchowe adorując Najświętsze Rany Jezusa Chrystusa. Przez ponad 4 lata, jako
jedyny pokarm przyjmowała wyłącznie opłatek Komunii Świętej. W wieku 33 lat została
stygmatyczką. W trakcie objawieo Jezus Chrystus przekazał jej modlitwę do Swych
Najświętszych Ran wraz z licznymi obietnicami łask dla osób ją odmawiających. Ze względu
na chorobę nerek w roku 1907 od lutego nie wstaje z łóżka. Znosząc przez prawie pięd
tygodni olbrzymi ból 21 marca umiera.
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