
# define b c

c

cc

...
...

# define B mocB = b

main()

{
cant x;

for( ∀x∈B)

{

Koronka do Bożego Miłosierdzia; Różaniec; Litanie;

Hymn do Ducha Świętego; Inne;

/*Tatusiu, te wszystkie Koronki do Twojego Miłosierdzia oddaję
Ci, przez Twojego Syna w Duchu Świętym, za wszystkich, którzy
kiedykolwiek umarli, za wszystkich, którzy kiedykolwiek umrą, za
wszystkich, którzy teraz umierają. Proszę Cię przyjmij je jako od-
mówione w chwili ich śmierci, za wszystkich, którzy tych Koronek
potrzebują i za wszystkich, którzy nie umrą, a będą potrzebować
tych Koronek w chwili przejścia na Sąd. */

/* Wy im dajcie jeść. Panie mamy tylko pięć chlebów i dwie ryby,
lecz cóż to jest wobec tak wielkiego mnóstwa? Jezus wziął od nich
to co mieli, odmówił błogosławieństwo, łamał i rozdawał ludziom
do jedzenia, tak, że nasycili się wszyscy i zostało jeszcze dwanaście
koszów ułomków. */
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Modlitwy końcowe

Panie, mój Boże, jesteś nieskończenie wielki! Odziałeś się w maje-
stat i piękno, okryłeś się światłem jak płaszczem. Rozciągnąłeś niebo
jak namiot. Wznosisz swe komnaty ponad wodami, chmury są Two-
im rydwanem, poruszasz się na skrzydłach wiatrów. Wichry czynisz
swymi posłańcami, a sługami swymi – płomienie ognia. Umocniłeś
ziemię w posadach i nigdy się nie zachwieje. Otchłanią morską okry-
łeś ją jak szatą; nad górami wznoszą się wody. Uciekają one przed
Twoją groźbą, drżą od głosu Twego gromu.;

Uwielbiaj duszo moja, Pana, i całe moje wnętrze – Jego święte
imię. Uwielbiaj, duszo moja Pana, nie zapominaj o tym co dobre-
go ci uczynił. On przebacza wszystkie twoje winy, leczy wszystkie
twe słabości. On ocala od zguby twe życie, wieńczy cię łaską i miło-
sierdziem. On syci dobrami twe siły, twa młodość odnowi się jak u
orła. Pan dokonuje czynów sprawiedliwych, skrzywdzonych bierze w
obronę. Miłosierny jest Pan i litościwy, cierpliwy i pełen łaskawości.
Nie będzie się gniewał bez końca ani nie będzie oburzony na wieki.
Nie postępuje z nami według grzechów naszych, nie odpłaca nam we-
dług naszych nieprawości. Bo jak daleko jest wschód od zachodu, tak
oddalił od nas nasze grzechy. Jak ojciec lituje się nad dziećmi, tak
PAN lituje się nad swymi czcicielami. Wie dobrze, z czego zostaliśmy
stworzeni, pamięta, że jesteśmy prochem. PAN ustanowił swój tron
w niebie, a Jego królowanie rozciąga się nad wszystkim. Uwielbiaj
duszo moja PANA!;

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości Twojej, w ogromie Two-
jego miłosierdzia zgładź nieprawość moją. Obmyj mnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego. Uznaję bowiem moją nieprawość,
a grzech mój zawsze przede mną. Przeciwko Tobie samemu zgrze-
szyłem i dopuściłem się tego, co za złe uznajesz, ale Ty będziesz
sprawiedliwy w swym wyroku i bezstronny w swoim sądzeniu. Bo
urodziłem się jako grzesznik i od poczęcia nieprawość ciąży na mnie.
Oto miłujesz prawdę ukrytą, naucz mnie tajników mądrości! Pokrop
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mnie hizopem, abym stał się czysty, obmyj mnie, bym nad śnieg był
bielszy. Daj mi usłyszeć radość i wesele, a ożyją kości poniżone. Od-
wróć oblicze od grzechów moich i zgładź wszystkie moje nieprawości.
Stwórz we mnie czyste serce, Boże i ducha mocnego odnów w moim
wnętrzu. Nie odrzucaj mnie od Twego oblicza i nie odbieraj mi Twe-
go ducha świętego. Daj mi cieszyć się Twoim zbawieniem i umocnij
mnie duchem ochoczym.;

ibegYouohLordlistentomyprayer(”Ojcze Przedwieczny ofiaru-
ję Ci najdrogocenniejszą Krew Boskiego Syna Twego, Pana naszego
Jezusa Chrystusa, w połączeniu ze wszystkimi Mszami Świętymi na
całym świecie dzisiaj odprawianymi, za dusze w czyśćcu cierpiące, za
umierających, za grzeszników na świecie, za grzeszników w Kościele
Powszechnym, za grzeszników w mojej rodzinie, a także w moim do-
mu. Amen.”);

ibegYouohLordlistentomyprayer(”Oddaję Ci się Trójjedyny
Boże w całkowitą i bezwarunkową niewolę. Udziel mi proszę łaski
nieodpadnięcia nigdy od Ciebie i niezachwianego trwania w Tobie.
Daj mi proszę łaskę pewności zbawienia na podobieństwo Najświęt-
szej Maryi Panny. Amen.”);

ibegYouohLordlistentomyprayer(”Miłosierny Ojcze, zwracam
się do Ciebie z ufnością i w pokorze za pośrednictwem Twojego Syna
w Duchu Świętym, abyś wysłuchał moich błagań zgodnie z nieskoń-
czonym i niezgłębionym Miłosierdziem Swoim, którego hojność prze-
kracza wszelkie ludzkie pragnienia. Przyjmij Jezu mój żal za grzechy.
Amen.”);

ibegYouohLordlistentomyprayer(”Duchu Święty, Boże, Du-
chu Uświęcicielu, wstawiaj się za mną do Boga Ojca w błaganiach,
których nie można wyrazić słowami, błagając Ojca o wysłuchanie.
Amen.”);
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ibegYouohLordlistentomyprayer(”Dziękuję Ci Trójjedyny Bo-
że za wysłuchanie mojej modlitwy. Amen.”);

}

ibegYouohLordreturn(”maksymalne błogosławieństwo”);

}

run modlitwa-program
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