ROZWAŻANIA
Koronki do Miłosierdzia Bożego
- napisał Cyprian Polak -

Ojcze Nasz...
Zdrowaś Mario...
Wierzę w Boga...
1. Pięć ran Jezusa.
Panie Jezu, Ty pokazujesz nam swoich pięć ran: Najgłębsza jest rana serca. Serce może ranić wiele rzeczy.
Szczególnie jednak rani obojętność. Jak obojętność duszy wybranej rani szczególnie Twoje serce, tak i obojętność
narodu wybranego.
Polacy, Twój drugi naród wybrany, wybrany zwłaszcza po to aby w Końcu Czasów nieść światło innym
narodom, jest obojętny na Twój głos, na Twoją naukę. Oto w swojej większości przestaje nawet oddawać Ci cześć
przez „przesiedzenie” niecałej godziny na Mszy, raz w tygodniu, w niedzielę. Zamiast tego ma innych bożków, bo bez
tego człowiek się nie obywa, i wybiera innych bożków nie dając Ci nawet tego minimum. Nie chcąc wygubić narodu
wybranego musisz przywołać go do porządku, posłuszeństwa i miłości - przez ucisk.
Okaż jednak, Panie, swoje Miłosierdzie, w tej godzinie, przy grobie swojej Służebnicy, przez którą chciałeś okazać
Miłosierdzie polskiemu narodowi. Zważ na jego krzywdy i gnębienie przez zewnętrznych, ale i wewnętrznych wrogów
przez cały czas od drugiej wojny, opluwanie i znieważanie na Twoje podobieństwo. Uczeń naśladuje Mistrza, choć jest
bardzo grzeszny. Tobie spodobało się przez starożytnego przodka o imieniu Iz pochodzić z naszego narodu. Zważ i na
to, Panie.
Przyjmij to nasze wynagrodzenie za obojętność narodu polskiego względem Ciebie. Obyśmy Ciebie chwalili na
wieki, wieków. Amen.
Pierwsza dziesiątka Koronki.

2. Polski naród nie rani jednak tylko Jezusa, swego Boga.
Rani także Jego Matkę, którą uczynił swoją królową, choć wiemy, że nim uczynił to naród polski, Matka Boska
taką się objawiła. Nie byłoby jednak tego objawienia poprzez ojca Mancinellego, gdyby nie wcześniejsza, szczególna
cześć narodu polskiego dla Matki Zbawiciela, od początku chrześcijaństwa w Polsce, mająca swój wyraz w pieśni
Bogurodzica.
Ponieważ Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, ma ludzkie geny tylko od Matki, zatem przodek naszego Zbawiciela
to przodek Matki Boskiej. Spraw Panie, abyśmy mogli czcić także Matkę Bożą jako pochodzącą przez swego przodka z
naszej krwi, i tym bardziej Jej nie ranili. Najświętsza Dziewica domaga się wynagrodzenia za pięć zniewag jej
wyrządzanych. Te zniewagi to bluźnierstwa przeciw Jej Boskiemu Macierzyństwu, Niepokalanemu Poczęciu,
Dziewictwu. Wyrządzane Jej w wizerunkach i przez wpajanie nienawiści do Najświętszej Dziewicy u dzieci i młodzieży.
Te wszystkie winy wobec Matki Bożej dotyczą i narodu polskiego.
Przepraszamy Cię Panie Jezu szczególnie za winy przeciw naszej Królowej. Zanurzamy winy nasze w Krwi
Twojej, owocu Twej męki na krzyżu.
Druga Dziesiątka Koronki.

3. Sprzysięgają się, Panie, nieprzyjaciele wewnętrzni i zewnętrzni przeciw Polsce,
knują przeciw niej. Lecz to wina naszych grzechów, niewierności i zaniedbań.
Oto sprowadziliśmy trzy miliony niechętnych Polsce Ukraińców i nawet często wrogich, wychowanych w kulcie
Bandery przez ostatnie lata na Ukrainie. I przychodzą nowi... Sprowadziliśmy islamistów z całego świata, którym
cywilizacja Zachodu jest obca i często wroga. Dajemy pieniądze obcym, a nie mamy ich dla dzieci ojczyzny? Któż tak
czyni? Oto w Krakowie jest wielu bezdomnych Polaków. Patrzą na nich sprowadzani do Polski z całego świata
emigranci ekonomiczni, którzy mają chleb, jest im ciepło i sucho, stać ich także na rozrywkę. Gdzie są serca Polaków i
pomyślenie choćby, że to nie w porządku, że obcy ma chleb w ojczyźnie a nie ma go swój? Obojętność? Trzeba za nią
wynagrodzić wedle Bożej logiki. Tak, to robią wysługujący się wrogim Polsce siłom, ale nie ma serc. W sprawach kraju
zabrakło zdrowego rozsądku przeciętnemu Polakowi.
Ty Panie mówisz aby posługiwać się sercem ale i rozumem. Przywróć Polakom serca i rozum i postąp z nimi
wedle swego Miłosierdzia.
Trzecia dziesiątka Koronki.

4. Panie Jezu Ty sam głosem z Nieba, przez swoją Matkę, wezwałeś nas do ogłoszenia
Cię Królem Polski w Wolnej Elekcji.
Mimo nieodpowiedzenia prezydenta, hierarchy Krakowa i hierarchy Częstochowy wezwałeś swój lud, a
wszystkie Twoje Łaski płyną z krzyża - także dla naszego narodu. Dziękujemy Ci, Panie Jezu za Twą mękę serdeczną,
którą rozważamy w tej godzinie. Spraw abyśmy rozważając Twą mękę naśladowali św. Faustynę i Służebnicę Bożą
Rozalię Celakównę. Prosimy Cię bardzo o jej beatyfikację.
Czwarta dziesiątka Koronki.

5. Panie, ześlij Łaski z krzyża w godzinie Twej Męki na Kraków i Polskę.
Spraw aby Kościół w Polsce był wedle Twego upodobania. Błagamy Cię o to, aby w czasie Apokalipsy nie uległ
podszeptom antychrysta i aby nie było w nim ohydy spustoszenia. Aby nie było podziału na prawdziwy Kościół
Chrystusowy i na fałszywy, który pójdzie za światem, a tym samym będzie prześladował prawdziwy Kościół
Chrystusowy, który zejdzie do katakumb. Błagamy, aby to ominęło Polskę, a jeśli to niemożliwe, złagodź Panie wtedy
ucisk swoich dzieci.
Wysłuchaj jednak próśb świętych, którzy proszą za Polską i dusz czyśćcowych. Nakłoń ucho na nasze błagania,
choć niczego nie jesteśmy godni i na nic nie zasłużyliśmy, aby wrogowie Twoi nie mogli mówić: „Oto ten naród, choć
niewierny, najbardziej trwał przy Nim spośród innych narodów i Pan go opuścił i dał na pożarcie”. I aby Panie Twoja
chwała, choć niczego od ludzi nie potrzebujesz i nic Cię umniejszyć nie może, nie doznała uszczerbku.
Święci Polacy, przyczyńcie się za nami. Święci krakowscy i związani z Krakowem, przyczyńcie się za nami.
Rozalio Celakówno przyczyń się za nami.
Piąta dziesiątka Koronki.

3x Święty Boże...
3x O krwi i wodo...
3x Jezu ufam Tobie.
AMEN

