LITANIA do Najświętszej Głowy Jezusa
siedliska Bożej Mądrości

Najświętsza

Głowo

Jezusa

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Najświętsza Głowo Jezusa” – utworzona przez Ducha Świętego w łonie Najświętszej Maryi Panny,
– zjednocz nasze głowy z Przenajświęszą Głową Twoją.
– Substancjonalnie zjednoczona ze Słowem Bożym.. – zjednocz nas z głębią Słowa Bożego.
– Świątynio mądrości Bożej … włącz nas Chryste w ŚwiątynięTwojej Mądrości
– Ognisko przedwiecznej Jasności … obdarz nas jasnością Twoją
– Sanktuarium Nieskończonej inteligencji … włącz nas w niebiańską inteligencję
– Skarbnico wiedzy i wiary, promieniująca …włącz nas do skarbnicy wiedzy i wiary
– Pięknością, sprawiedliwością i Miłością promieniująca… włącz nas w Twoje miłosierne promieniowanie
– Pełna łaski i prawdy … obdarz nas prawdą, abyśmy nie błądzili
– Żywa lekcjo pokory … zmień naszą pychę w Twoją pokorę
– Odbicie Nieskończonego Majestatu Bożego … włącz nas w blask Twojego Majestatu
– Przedmiocie zachwytu Ojca Niebieskiego, która doznałaś pieszczot Najświętszej Maryi Panny,
na której spoczął Duch Święty … włącz nas w łaski i dary Ducha Świętego
– która zezwoliłaś na odbicie Twojej Chwały, by zajaśniała na Taborze … włącz nas w niebiańską Chwałę.
– która nie miałaś miejsca na ziemi, gdzie byś mogła spocząć …daj nam spocząć w Twoim boskim jestestwie
– której podobał się pachnący olejek Magdaleny… oblej nas olejkiem niebiańskiego zapachu
– krwawym potem zalana w Getsemanii … oczyść nasze głowy z wszelkich negatywów
– która płakałaś nad naszymi grzechami … zmiłuj się nad nami
– cierniem uwieńczona … oczyszczaj nasze myśli przez Twoje Miłosierdzie
– haniebnie znieważona w czasie Męki … zmiłuj się nad nami
– pocieszona serdecznym gestem Weroniki … pocieszaj naszą osobowość
– Światłości każdego człowieka na ten świat przychodzącego … rozwijaj nas w Twojej Światłości
– Przewodniczko i Nadziejo nasza … przewódź naszej drodze do Ojca
– która znasz wszystkie nasze potrzeby … wypełniaj je według Twojej Woli
– która udzielasz wszelkich łask i która kierujesz poruszeniami Najświętszego Serca … porusz serca nasze
– która rządzisz światem – rządź naszą osobowością.
– która będziesz osądzać wszystkie nasze czyny - miej Miłosierdzie nad naszymi niechlubnymi czynami
– która znasz tajemnice naszych serc … uczyń serca nasze według Serca Twego
– którą oby cały świat poznał i czcił … modlimy się o Cześć Twoją we Wszechświecie
– która zachwycasz Aniołów i Świętych, a którą mamy nadzieję oglądać wkrótce bez zasłony …
– zachwycaj naszą osobowość

„Adorujemy Twoją Najświętszą Głowę, o Jezu”
Poddajemy się wyrokom Twojej nieskończonej Mądrości.
Módlmy się:
O Jezu, który raczyłeś objawić nam, jak bardzo pragniesz, by adorowano Twoją Najświętszą Głowę, udziel nam
radości przy doprowadzeniu ludzi do poznania i adorowania Twojej Najświętszej Głowy. Niech spłynie na nasze dusze
promień Twojej Mądrości, byśmy postępowali od jasności do jasności, prowadzeni przez Twoją podziwu godną Mądrość do Twojego Królestwa tu na Ziemi. AMEN.

