Bolestný ruženec za duše v očistci
Vezmi nás za ruku, Mária, a prejdime spolu bolestným
úsekom Ježišovho života. Ukáž nám mieru jeho lásky k človeku, ktorou je: dať život za život. Tvoj Syn zomiera v mukách na kríži, aby hriešny človek mohol žiť v radosti neba
naveky.
Pane, prijmi tento bolestný ruženec za duše v očistci.
Ukrižovaný a vzkriesený Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad
dušami v očistci. Ži s nami a v nás. Mária, Matka Cirkvi,
oroduj za nás aj za duše v očistci.

1. tajomstvo:

Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.

Ježišu, skôr ako si podstúpil svoje umučenie, prežil si
ho v mysli i v srdci v Getsemanskej záhrade. Prosil si
Otca, aby odňal od teba tento kalich. Láska k Otcovi i dušiam ťa však viedla k tomu, že si povedal: „Otče, ale nie
moja, ale tvoja vôľa nech sa stane.“ Otec ti posiela anjela,
aby ťa posilňoval, aby ti dodal silu i odvahu vypiť kalich
bolesti až do dna.
Duše v očistci prežívajú utrpenie, ktoré ich má očistiť,
ale zároveň majú istotu, že raz budú v Otcovom náručí.
Pošlime im anjela s kalichom našich modlitieb a obetí,
aby čo najskôr mohli byť navždy s Bohom v jeho kráľovstve.

2. tajomstvo:

Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.

Ježišu, pri bičovaní prežívaš hroznú, potupnú a ponižujúcu bolesť. Každý hriech človeka spôsobuje bolesť
tebe, blížnym i tomu, kto sa ho dopúšťa.
Kiež by sme pochopili, že na zemi je lepšie bolesť, ktorú
nám niekto spôsobil, pretrpieť ako ju niekomu spôsobiť.
Všetko, kvôli čomu nám tečú slzy, čo nás zraňuje,
spojme s Ježišovými ranami a ponúknime to ako obetu
za duše v očistci, za skrátenie ich očisťovania.

3. tajomstvo:

Ježiš, ktorý bol pre nás tŕním korunovaný.

Ježišu, Otec ti dal korunu Kráľa neba i zeme a človek ťa
výsmešne korunuje korunou z tŕnia. Chce ti vziať kráľovský trón a sám si naň sadnúť.
Tvojou odpoveďou je mlčanie a láska. Ty si Kráľ naveky
a tvoja láska chce darovať veniec večnej slávy každému
z nás. Ty, Pane, povyšuješ ponížených a dávaš do popredia tých z posledných miest. Nauč nás s tebou prežívať
chvíle, keď aj nás potupujú.
Prosíme ťa, vypočuj naše prosby a zameň dušiam
v očistci korunu bolesti za veniec večnej slávy.

4. tajomstvo:

Ježiš, ktorý pre nás niesol kríž.

Kríž vykúpenia, ktorý môže uniesť iba Boh – Ježiš Kristus. Je ťažký, lebo je obťažený hriechmi celého ľudstva. Ježišu, tento tvoj kríž odľahčuje naše plecia a oslobodzuje
duše z otroctva hriechu a smrti.
Mária, ako veľmi túžiš pomôcť Synovi na jeho bolestnej
krížovej ceste. Delíš sa s ním o bolesť a prijímaš meč bolesti. Bolestná Matka, ty nezabúdaš ani na duše v očistci
a prinášaš im úľavu. Odovzdaj Bohu našu modlitbu posvätného ruženca, ktorú obetujeme za duše v očistci ako
prejav našej bratskej lásky.

5. tajomstvo:

Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.

Bolestná Matka, dívaš sa na Syna a v srdci prežívaš
spolu s ním jeho telesné i duševné muky. Ježišu, nás ľudí
bolesť často rozdeľuje, človek ostáva sám a nepochopený.
Tvoja bolesť nás naopak spája. Zmieruje človeka s Bohom, prináša dušiam odpustenie, pokoj a spásu. Na kríži
v nevýslovnej bolesti zveruješ svoju Matku ľuďom a ľudí
zveruješ Matke.
Rodí sa spoločenstvo Cirkvi, Cirkvi putujúcej, trpiacej
i oslávenej. Môžeme si navzájom pomáhať. Využívajme
túto možnosť a často sa modlime za duše v očistci.
L. L., člen Rodiny Nepoškvrnenej

