KORONKA DO ŚW. KAJETANA
[Ceremoniał Zakonny Polskiej Prowincji Zgromadzenia Zmartwychwstania Pana
Naszego Jezusa Chrystusa, wydanie studyjne, Kraków 2010, ss. (95)-(97)]
(w celu otrzymania łaski Opatrzności Bożej)
Koronkę odmawia się wypowiadając wszystkie poniższe modlitwy przez 10 kolejnych
dni.

1. Przesławny święty Kajetanie, który dzięki swojej ufności w Bogu
założyłeś swe zgromadzenie oparte na Bożej Opatrzności, naucz nas,
abyśmy w naszych sercach gardzili nad-miernymi troskami, a złożyli
w Bogu całą naszą nadzieję.
Ojcze nasz…
Zdrowaś Mario…
Chwała Ojcu…
2. Przesławny święty Kajetanie, który przez swoją ufność w Bogu dla
zapobieżenia naszym potrzebom i przyniesienia ulgi w niedostatkach
bliźnich, znajdowałeś zawsze otwarty skarbiec Bożej Opatrzności,
uproś dla nas świętą troskę szukania najpierw Królestwa Bożego,
abyśmy byli pewni jej pomocy w naszych potrzebach.
Ojcze nasz…
Zdrowaś Mario…
Chwała Ojcu…

3. O wielki święty, nazywany przez wszystkie narody Świętym od
Opatrzności Bożej, ponieważ w cudowny sposób przychodzisz z
pomocą tym, którzy Cię z ufnością wzywają w swoich potrzebach,
uproś u Boga w naszych teraźniejszych trudnościach skuteczną pomoc,
która będzie dla nas wszystkich rękojmią szczęścia wiecznego.
Ojcze nasz…
Zdrowaś Mario…
Chwała Ojcu…

Prośby do Opatrzności Bożej:
Ojcze, który nas stworzyłeś, przyjdź nam z pomocą.
Synu, który nas zbawiłeś,
Duchu Święty, który nas uświęciłeś,
Boże Ojcze, który przyodziewasz lilie polne,
Boże Ojcze, który żywisz ptactwo niebieskie,
Boże Ojcze, który ze skały wyprowadziłeś wodę,
Synu Boży, który rozmnożyłeś chleb,
Synu Boży, który przemieniłeś wodę w wino,
Synu Boży, który uzdrawiałeś chorych,
Synu Boży, który pocieszałeś wszystkich ubogich,
Synu Boży, który dałeś nam swoje Ciało na pożywienie,
Maryjo, Niebieska Pocieszycielko,
Święty Kajetanie, który ufałeś jedynie Bogu,
Święty Kajetanie, ratunku ubogich,
Święty Kajetanie, Święty od Opatrzności Bożej,
Módlmy się:
Boże, Ty obdarzyłeś świętego Kajetana niezliczonymi łaskami i
wybrałeś go jako przykład ewangelicznej doskonałości i ufnego
zawierzenia Twojej Opatrzności, spraw, abyśmy za jego przykładem
uczyli się postępować za Chrystusem w nieuniknionych trudnościach
życia, naśladować z wiarą i w uczynkach cnoty, które były cechą jego
życia, za jego zaś wstawiennictwem pomóż nam, byśmy żyli duchem
Ewangelii i w ten sposób mogli się złączyć z naszymi braćmi w
chwale Twojego Królestwa, w którym żyjesz i królujesz, jako Bóg, na
wieki wieków. Amen.

