
„Pozdrawiam Was, Rany 
czcigodne zadatku miłości, 
ceno naszego odkupienia…”

/M. Józefa Hałacińska/

Koronka
do Najświętszych Ran 

Pana Jezusa
O Jezu, Boski Odkupicielu, bądź nam mi-

łościw, nam i całemu światu. Amen.
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nie-

śmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym
światem. Amen.

Przebacz, zlituj się, mój Jezu, w otacza-
jących  niebezpieczeństwach  Krwią  Twoją
Najdroższa osłoń nas. Amen. 

Ojcze Przedwieczny, błagamy Cię przez
Krew Jezusa Chrystusa, Syna Twego Jedno-
rodzonego, okaż nam miłosierdzie. Amen.

Na dużych paciorkach:
V. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pa-
na naszego Jezusa Chrystusa,
R.  Na uleczenie ran dusz naszych.

Na małych paciorkach:
V. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia.
R. Przez zasługi Twoich Świętych Ran.

Na zakończenie Koronki trzy razy:
V. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pa-
na naszego Jezusa Chrystusa,
R.  Na uleczenie ran dusz naszych.

OBIETNICE PANA
JEZUSA

dane Siostrze Marii
Marcie Chambon

1. Przyjdźcie do Ran Moich, z sercem pa-
łającym  Miłością.  Przez  Rany  Moje
otrzymacie wszystko, bo zasługa Krwi
Mojej  jest  nieskończonej  ceny.  Mając
moje  Rany i  Moje  Najświętsze  Serce,
możecie  wszystko wyjednać, Najświęt-
sze Rany dają moc nad Sercem Boga.

2. Kto  jest  w  jakiejkolwiek  potrzebie,
niech  z  wiarą  i  ufnością  przychodzi
czerpać  ustawicznie  ze  skarbu  mojej
Męki, z Moich przebitych Ran. Udzielę
wszystkiego, o co Mnie kto prosić bę-
dzie  przez  moje  święte  Rany.  Trzeba

rozszerzyć nabożeństwo do nich.

3. Moje Rany Najświętsze uświęcają du-
sze i zapewniają im postęp w dobrym.
Z Moich Ran rodzą się owoce święto-
ści. Ci, którzy czcić je będą, dojdą do
prawdziwego poznania Mnie.

4. W Moich Ranach zawsze oczyścić się
możecie. Moje Rany uleczą wasze grze-
chowe rany. Moje Rany pokryją wszyst-
kie  wasze  przewinienia.  Nabożeństwo
do  Moich  Ran  jest  lekarstwem  na  te
czasy nieprawości.

5. Wszystkie  wasze  sprawy,  nawet  naj-
mniejsze,  skoro  zostaną  zanurzone  w
Mojej Krwi,  nabędą przez to nieskoń-
czonej zasługi i sprawią pociechę Mo-
jemu Sercu. Zanurz więc sprawy twoje
w Moich Ranach, a będą miały wielką
wartość.

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, ofiaruję Ci Rany
Pana naszego Jezusa  Chrystusa na ule-
czenie ran dusz naszych".

7. Moc Moja  jest  w Moich  Ranach.  Po-
siadając je, potężnym się stajesz i mo-
żesz  otrzymać  wszystko.  Masz  nawet
więcej mocy ode Mnie, bo możesz roz-
brajać  sprawiedliwość  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 modlić,
ażeby znajomość Moich Świętych Ran
rozszerzona była na całym świecie.

9. Wezwania do Najświętszych  Ran wy-
jednywać  będą Kościołowi  nieustanne
zwycięstwa.  Powinniście  ciągle  czer-
pać z tych  źródeł  ku triumfowi Mego
Kościoła. Trzeba się bardzo modlić za
Kościół  święty.  Dopóki  Rany  Moje
bronić was będą nie macie czego się lę-
kać, ani dla siebie, ani dla Kościoła.



10. Gdy doznajecie przykrości lub cierpie-
nie was przygniata, złóżcie to czemprę-
dzej  w  Moje  Rany,  a  ból  się  uciszy.
Trzeba często przy chorych powtarzać:
„O mój Jezu, przebaczenia i miłosier-
dzia  przez  zasługi  Twoich  świętych
Ran".  Ta modlitwa ulży duszy i ciału
chorego.

11. Gdy  ofiarujesz  Moje  Święte  Rany  za
grzeszników,  nie  zapominaj  czynić
tego i za dusze w czyśćcu, bo mało jest
osób, które by myślały o przyniesieniu
im  ulgi.  Najświętsze  Rany  są  dusz
czyśćcowych  skarbem  nad  skarby.
Ofiaruj twoje cierpienia w połączeniu z
Moimi  Boskimi  Ranami  za  dusze
czyśćcowe.

12. Dusza,  która za życia  swego śmiertel-
nego czciła Rany Pana naszego Jezusa
Chrystusa,(…) będzie miała przy sobie
w  chwili  śmierci  Najświętszą  Maryję
Pannę i Aniołów Pańskich, a Pan Jezus
Ukrzyżowany w całym blasku  chwały
przyjmie  ją  i  ukoronuje  wieńcem nie-
bieskim jej czoło.

O łaskach otrzymanych za przyczyną Sługi Bożej 
M. Józefy Hałacińskiej prosimy powiadomić:

Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek

ul. Husarii 55/57
02-951 Warszawa
tel. (22) 858-87-61

pasjo@pasjo.opoka.org.pl
http://siostrypasjonistki.pl/

ul. Sienkiewicza 24
09-402 Płock

tel. (24) 262-26-96
siostry.pasjonistki.plock@op.pl

http://siostry-pasjonistki-plock-d-m.manifo.com/

http://siostry-pasjonistki-plock-d-m.manifo.com/
mailto:siostry.pasjonistki.plock@op.pl
http://siostrypasjonistki.pl/
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Sługa Boża
Matka Józefa
Joanna Hała-

cińska
1867-1946
Założycielka
Zgromadzenia

Sióstr 
Męki Pana

naszego Je-
zusa Chry-

stusa

Modlitwa

Panie Jezu Chryste, któryś przez Krzyż i
Zmartwychwstanie swoje odkupił człowieka,
pokornie Cię prosimy o łaskę zaliczenia do
grona  błogosławionych  Matki  Józefy  Hała-
cińskiej, wiernej czcicielki Twojej Męki, by-
śmy za jej przykładem gorliwie troszczyli się
o zbawienie wszystkich ludzi, Krwią Twoją
odkupionych.

Racz nam również udzielić, za wstawien-
nictwem  Służebnicy  Bożej  Matki  Józefy,
upragnionej łaski…., o co Cię z ufnością bła-
gamy. Który żyjesz i królujesz na wieki wie-
ków. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała
Ojcu…

Za zgodą Kurii Diecezjalnej Warszawsko-Praskiej z
dn. 28.01.1993 r. Nr 131/K/93


