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Przyszło  do  ciebie 
niebieskie  jeruzalem

Pierwsze objawienia orędzia Bożego Miłosier-
dzia miały miejsce 22 lutego 1931 r. w Płocku bę-
dącym na przełomie XI i XII wieku stolicą Polski. 
Nazwa Płock pochodzi od wyrazu „płot”, gdyż 
miasto miało stanowić zaporę, mur, ścianę przed 
najazdami Prusaków i Litwinów. Niestety było ono 
również świadkiem początków rozbicia dzielnico-
wego dokonanego przez Bolesława Krzywoustego, 
króla Polski. Podzielił on państwo między swoich 
synów.

Na początku XX zjawił się tu inny Król, Jezus 
Chrystus Król Wszechświata, z przesłaniem, które 
przekazał Świętej Faustynie. Jest ono orędziem Mi-
łosierdzia Bożego.

Słowa przekazane przez Zbawiciela wzywają 
nas do czci obrazu. Zbawiciel pozostawił również 
obietnicę zwycięstwa i obrony przed złym duchem 
tak mocno dziś działającym wśród nas. Ten obraz 
tak jak nazwa Płock jest dla nas murem obronnym 
przed atakami tego niewidzialnego przeciwnika, 
który niszczy przez grzech, by doprowadzać do ru-
iny rodziny i państwo, ukochaną Ojczyznę.
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misja  Świętej  Faustyny

Jezus polecił przekazać orędzie o Bożym Miło-
sierdziu całej ludzkości. Możemy wyróżnić w tym 
przesłaniu pewne zasadnicze elementy. Święta 
Faustyna otrzymała polecenie namalowania obra-
zu Bożego Miłosierdzia. Kolejnym zadaniem było 
wprowadzenie w życie kościoła święta Bożego Mi-
łosierdzia. Otrzymała również modlitwę na uśmie-
rzenie gniewu Bożego tzw. koronkę do Bożego mi-
łosierdzia. Później Jezus prosił, aby wypraszać mi-
łosierdzie szczególnie dla grzeszników w godzinie 
Miłosierdzia – 15.00. Zbawiciel zobowiązał Świętą 
Faustynę do szerzenia czci Bożego Miłosierdzia 
również przez czyny, słowa, modlitwy przekazują-
ce miłosierdzie bliźnim.

Jezus ponadto w Wilnie w 1935 r. powiedziała 
do niej, że ma przygotować świat na powtórne Jego 
przyjście, kiedy przyjdzie jako Sędzia sprawiedli-
wy (por. Dz. 429). Rok później przypomniała jej 
o  tym Matka Boża w  Warszawie (por. Dz. 635). 
Jej posłannictwo można porównać w  misją Jana 
Chrzciciela. On wskazał na Baranka Bożego, który 
gładzi grzechy świata. Miał przygotować lud Izra-
ela na objawienie się Tego, który stoi pośród nich. 

Wejdźmy więc w  głębię słów Jezusa. Odkryj-
my Niebieskie Jeruzalem, które przychodzi do nas 
w  tym obrazie. Zobaczmy najpiękniejszy widok 
na tym świecie, przebaczającego Boga, który szu-
ka człowieka. Odkryjmy wszechmoc miłosierdzia, 
które przekreśla wszelkie przekleństwo i  jedno-
czy nas jako braci i siostry w jedną nową rodzinę. 
Pamiętajmy, że ucieczka do Bożego Miłosierdzia 
jest jedyną nadzieją ludzkości i  naszych rodzin. 
Znajdźmy w nim schronienie w obliczu tak wielu 
zagrożeń.

Wytyczmy drogę Królowi miłosierdzia poprzez 
peregrynację tego obrazu w  naszych rodzinach, 
wspólnotach oraz parafiach i diecezjach. Jezus chce 
iść i  uzdrawiać, przywracać nadzieję. Stańmy się 
Jego posłańcami. A  chociażby przychodził przez 
suchy piasek naszych słabości, niemocy, to jednak 
przemieni nasze życie w źródła i doliny zielone.

Zróbmy dla Niego miejsce, zanim przyjdzie 
jako Sędzia dokonujący wyroku sprawiedliwości. 
Niech pomocą w tym będzie ta broszurka.
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wiedliwości Bożej, łatwo można stać się zuchwałym 
i przestać doceniać wielkość Bożego Miłosierdzia. 
A przecież jest ono nam udzielone przez męczeń-
stwo, śmierć i zmartwychwstanie Syna Bożego.

Celem misji Świętej Faustyny jest zachęcanie do 
ufności w Boże Miłosierdzie. Jest to swego rodzaju 
tchnienie nowego życia w dusze żyjące w rozpaczy 
na krawędzi przepaści. Przypomnienie ludzkości, 
że Bóg jest nade wszystko Ojcem miłosiernym. 
Nieustanne wypraszanie miłosierdzia dla świata, 
dla naszych rodzin i samych siebie (por. Dz. 531). 
Skorzystajmy więc z łaski Bożego przebaczenia.

Święta Faustyna pełni szczególną misję również 
w naszych rodzinach. Przed wstąpieniem do klasz-
toru pracowała jako opiekunka do dzieci i pomoc 
domowa. To nie było zajęcie przypadkowe. Ona 
jest dziś dosłownie opiekunką naszych rodzin i po-
maga nam wołać o Boże Miłosierdzie dla nich, aby 
przetrwały w ogniu doświadczeń.

Święta Faustyna wskazuje przede wszystkim na 
miłosierdzie Zbawiciela i przygotowuje lud nowe-
go przymierza na czasy ostateczne. Dziś również 
można przywołać słowa Jezusa: „Macie oczy, a nie 
widzicie!”, „Macie uszy, a nie słyszycie!”. Czy Jezus, 
który przyszedł z wielką mocą do Świętej Faustyny, 
a przez nią do nas współczesnych spotka się z od-
rzuceniem i  obojętnością? Czy to ziarno słowa, 
które złożył w polskiej ziemi przyniesie nieustający 
plon dla całego świata, by go karmić?

Teraz jest czas miłosierdzia (por. Dz. 1160), 
który ma przygotować wszystkich na dzień gnie-
wu Bożego (Dz. 635). Jeśli ktoś wzgardzi miłosier-
dziem Boga, będzie sam wypłacał się Bożej spra-
wiedliwości, o  ile jego dusza będzie w  czyśćcu. 
Obecny stan duchowy ludzkości jest o wiele gorszy 
niż przed drugą wojną światową. Do czego dopro-
wadza masowa ateizacja społeczeństw i detroniza-
cja Boga w  duszach ludzkich? Powszechna utra-
ta niewinności i  prześladowanie ludzi dobrych? 
Wszechobecny materializm zmienił nawet porzą-
dek życia człowieka, który pracuje jak niewolnik 
nawet w nocy i nie ma czasu na odpoczynek. Nie 
możemy mówić o miłosierdziu bez odniesienia do 
sprawiedliwości Bożej.

Podstawą prawdy wiary jest to, że Bóg za dobro 
wynagradza, a za zło każe. Nie pamiętając o spra-
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aby udzielać wskazówek malarzowi. W  tym wła-
śnie miejscu powstał pierwszy obraz Bożego Mi-
łosierdzia na świecie. Pierwszy raz ludzie mogli go 
zobaczyć, kiedy był wystawiony w Ostrej Bramie, 
na zakończenie Jubileuszu Odkupienia Świata, 
w dniach 26-28 IV 1935 r. Niestety, później został 
ukryty. Obecnie jest wystawiony w  sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w  Wilnie, wcześniej kościół 
św. Trójcy. Błogosławiony ks. Michał Sopoćko nie-
strudzenie rozpowszechniał wizerunki Jezusa mi-
łosiernego. Zamawiał je również u innych malarzy, 
organizował konkursy. Drukował obrazki, które 
jeszcze przed drugą wojną światową zdążył rozdać 
żołnierzom polskim w Wilnie, a oni rozpowszech-
nili je na cały świat podczas wojennej tułaczki.

Znamy również inny obraz Adolfa Hyły znaj-
dujący się w  sanktuarium w  Łagiewnikach. War-
to wspomnieć, że malowanie tego obrazu było dla 
malarza swego rodzaju wotum dziękczynnym za 
ocalenie podczas drugiej wojny światowej.

Ciekawa jest również historia obrazu Bożego 
Miłosierdzia z Warszawy. Namalowany został pod-
czas okupacji w prymitywnych warunkach. Auto-
rem jest Zdzisław Eichler. Artysta nie miał ani wa-
runków do jego namalowania, ani pędzli i farb oraz 
płótna. Był też schorowany, miał gorączkę. Obar-
czony był również tragicznym doświadczeniem. 

krótka  historia  obrazu

Wieczorem 22 lutego 1931 r. Święta Faustyna 
była sama w  celi w  klasztorze sióstr Matki Bożej 
Miłosierdzia w Płocku. Miała wtedy pierwsze ob-
jawienia związane z przekazaniem całemu światu 
orędzia Bożego Miłosierdzia. Dotyczyły ona nama-
lowania obrazu według tego, co zobaczyła. A ujrza-
ła Zbawiciela pełnego miłosierdzia. To mistyczne 
doświadczenie chciała zweryfikować, czy pochodzi 
od Boga. Jezus kazał jej namalować obraz, ale ona 
nie wiedziała, jak się do tego zabrać. Powiedziała 
o tym spowiednikowi, który jej nie rozumiał. Po-
wiedział tylko, aby malowała ten obraz w  duszy. 

Dopiero w Wilnie spotkała bł. ks. Michała So-
poćkę, który uwierzył w to, co mówił do niej Jezus. 
Usłyszawszy polecenie namalowania obrazu z wi-
zerunkiem miłosiernego Zbawiciela, nie musiał 
się trudzić w szukaniu malarza. Mieszkał bowiem 
w domu przy ul. Rossa niedaleko Ostrej Bramy, na 
pierwszym piętrze. Na parterze zaś tego samego 
budynku była pracownia malarska Eugeniusza Ka-
zimirowskiego.

W 1934 r., około pół roku, Święta Faustyna cho-
dziła tu z dzielnicy Antokol, gdzie był jej klasztor, 
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nadPrzyrodzona  siła  obrazu

Warto tu przytoczyć cytaty z  dzienniczka du-
chowego Świętej Faustyny dotyczące tego obrazu. 
Pierwszy jest opisem objawień z 22 lutego 1931 r. 
Drugi ukazuje mistyczną wizję tego obrazu, jaką 
miała Święta Faustyna w Wilnie.

„Wieczorem, kiedy byłam w  celi, ujrzałam 
Pana Jezusa ubranego w  szacie białej. Jedna ręka 
wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała 
szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach 
wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwo-
ny, a  drugi blady. W  milczeniu wpatrywałam się 
w Pana, dusza moja była przejęta bojaźnią, ale i ra-
dością wielką. Po chwili powiedział mi Jezus: Wy-
maluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpi-
sem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono 
najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie. Obie-
cuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zgi-
nie. Obiecuję także, już tu na ziemi, zwycięstwo nad 
nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę śmierci. Ja 
sam bronić ją będę jako swej chwały (Dz. 47-48).

Święta Faustyna opisuje również wystawie-
nie obrazu Miłosierdzia Bożego w Ostrej Bramie, 
na zakończenie Jubileuszu Odkupienia Świata, 

Widział, jak bomba zrzucona z samolotu zburzyła 
cały dom, w którym była jego rodzina. On ocalał, 
bo poszedł po wodę.

Jako płótno użyto materiału przeznaczonego 
na worki, w których umieszczano rzeczy wysiedla-
nych przez okupanta warszawiaków. Farby i pędzle 
dostarczyli przyjaciele. Malował ten obraz w kory-
tarzu, gdy wszyscy współlokatorzy wyszli z miesz-
kania. Obraz ma własną symbolikę, Jezus idzie po 
gruzach Warszawy. Promień czerwony oświetla 
małego baranka, a blady – delikatną roślinkę, która 
wzrasta pośród zgliszcz.

W  pierwsze Boże Ciało w  wyzwolonej War-
szawie, 31 maja 1945 r., na tle tego obrazu ks. bp 
Zygmunt Choromański udzielił pierwszego bło-
gosławieństwa stolicy. Obecnie obraz znajduje się 
w kaplicy, w której umieszczono sarkofag z sercem 
króla Jana III Sobieskiego, w kościele oo. Kapucy-
nów przy ul. Miodowej.
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symbolika

Odwołując się do kontekstu biblijnego można 
umiejscowić ten wizerunek w momencie ukazania 
się Jezusa uczniom po Zmartwychwstaniu w Wie-
czerniku, kiedy przekazywał dar pokoju od Ojca 
Niebieskiego (J 20, 19).

Dwa promienie oznaczają krew i  wodę; blady 
promień oznacza wodę, która usprawiedliwia du-
sze; czerwony promień oznacza krew, która jest 
życiem dusz. Promień blady oznacza sakrament 
chrztu i  pokuty, a  promień czerwony sakrament 
Eucharystii. Te dwa promienie osłaniają dusze 
człowieka przed zagniewaniem Boga Ojca. Kiedy 
się modlimy do Bożego Miłosierdzia, prawdziwie 
te promienie nas przenikają.

Na obrazie widoczne są ślady męki Chrystusa, 
rany na dłoniach i  stopach. To znak wielkiej mi-
łości Zbawiciela. Jezus mówił, że Jego spojrzenie 
z tego obrazu jest spojrzeniem z krzyża. Jednocze-
śnie nie mamy wątpliwości, że jest to postać Zmar-
twychwstałego. Obraz stanowi znak wskazujący na 
miłosierdzie, które najpełniej objawiło się w tajem-
nicy Wcielenia i Odkupienia.

w  dniach 26-28 IV 1935 r. „Kiedy został wysta-
wiony ten obraz, ujrzałam żywy ruch ręki Jezusa, 
który zakreślił duży znak krzyża. W ten sam dzień 
wieczorem, kiedy się położyłam do łóżka, ujrza-
łam, jak ten obraz szedł ponad miastem, a miasto 
to było założone siatką i sieciami. Kiedy Jezus prze-
szedł, przeciął wszystkie sieci, a w końcu zakreślił 
duży znak krzyża świętego i  znikł. I  ujrzałam się 
otoczona mnóstwem postaci złośliwych i  pałają-
cych ku mnie wielką nienawiścią. Wychodziły róż-
ne groźby z ich ust, jednak żadna się nie dotknęła 
mnie. Po chwili znikło to zjawisko, lecz długo nie 
mogłam zasnąć” (Dz. 416).

Warto zauważyć, że święta opisuje w  tej wizji 
błogosławieństwo Jezusa. Bóg przez ten obraz chce 
i przekazuje nam swoje błogosławieństwo. Ta iko-
na jest tego ilustracją. W ten sposób Jezus uwalnia 
ludzi z  sieci złego ducha, w  które wpadają osoby 
ignorujące potrzebę modlitwy i ewangeliczne we-
zwania do nawrócenia.

Jezus mówił również Świętej Faustynie, że przez 
ten obraz będzie przyciągał ludzi do swej miłości 
i udzielał wiele łask (por. Dz. 742). Ona to widzia-
ła chwałę Bożą płynącą z tego obrazu (zob. 1789). 
Bóg w tym obrazie daje łaskę miłosierdzia wszyst-
kim spragnionym wody żywej, wszystkim umiera-
jącym z braku miłości i porażonym grzechem. 
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Kolejną cechą tego obrazu ma być jego po-
wszechność. Jezus mówiąc Świętej Faustynie o tym 
obrazie przekazał jej swoje pragnienie, aby Bóg był 
czczony w tym wizerunku na całym świecie (zob. 
Dz. 47). Ten obraz miał przypominać o Jego obiet-
nicach miłosierdzia i przekonać grzeszników, aby 
zaufali Bożemu Miłosierdziu.

Należy też zwrócić uwagę na napis umieszczo-
ny na tym obrazie: „ Jezu, ufam Tobie”. Słowa te są 
progiem spełnienia obietnic Bożych. Im więcej do-
świadczamy swoich ograniczeń i trudu życia, tym 
mocniej mamy mówić: „Jezu, ufam Tobie”. Nale-
ży podkreślić, że łaski udzielane przez ten obraz 
przyjmujemy pełni ufności wobec Syna Bożego.

Jezus, który ukazał się apostołom  w Wieczerni-
ku, zlecił im, jak to opisano w Ewangelii, posługę 
udzielania sakramentu pokuty.

Obraz ten ma przyciągnąć ludzi do miłosierdzia 
Bożego. Człowiek który jednoczy się z Bogiem w sa-
kramencie pokuty wewnętrzne jednoczy się z sobą 
i  bliźnimi. Rozszerza się w  tedy Pokój Chrystusa 
między ludźmi. Jezus przez ten obraz powołuje 
wszystkich ochrzczonych do posługi jednania przez 
przebaczenie naszym winowajcom. Misja ta dziś 
jest nagląca. Zjednoczenie podzielonych  tak bardzo 
Polaków jest możliwe przez ukrzyżowanie serca dla 
własnego ja. Pożądliwości: zysku materialnego, gó-
rowania nad innymi.

Jezus lewą dłonią wskazuje na Serce. Ten sym-
boliczny gest może być różnie odczytany. Na przy-
kład, że twoje imię jest w Jego Sercu, że po prostu 
ciebie kocha i tęskni za tobą. Jezus ukazuje Serce, 
abyś uwierzył w Jego odkupieńczą miłość i zawie-
rzył Jego miłosierdziu. W ten sposób przypomina 
przykazanie miłości. Jezus wskazuje na Serce, abyś 
odkrył źródło życia, dary Ducha Świętego, którymi 
chce cię obdarować, gdy okażesz skruchę.

Jezus prawą dłonią błogosławi, to znaczy prze-
kazuje znak św. krzyża, rzeczywistość zwycięstwa 
nad złym duchem i  wszelkim przekleństwem tak 
dzisiaj powszechnym wśród ludzi. Jest to dar od 
Boga Ojca, symbol duchowej siły człowieka, powo-
łania do świętości. W znaku krzyża można również 
usłyszeć słowa Jezusa: „pokój wam”.

Jezus na tym obrazie idzie – jest to symbol praw-
dy, że Bóg szuka człowieka, aby mu pomóc. Jezus 
to Dobry Pasterz szukający zagubionych owiec 
w cierniach grzechu.

Jezus idzie boso, bez sandałów, jest to symbol 
Jego ubóstwa i prostoty życia, która przekonuje, że 
możemy Jemu zaufać i uwiarygodnia Jego słowa.

Szata Jezusa jest biała. To symbol niewinności 
i czystości człowieka, który żyje w  łasce uświeca-
jącej. Ciemne tło obrazu oznacza grzechy ludzkie 
i brak poznania Boga.
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➤ Jeżeli jest możliwość dłuższej modlitwy 
w domu, można po koronce do Bożego Miłosier-
dzia odmówić różaniec lub litanię do Bożego Mi-
łosierdzia i itp.

➤ Proponowane intencje rodzinne do poszcze-
gólnych dziesiątek różańca lub koronki do Bożego 
Miłosierdzia.

1.  W  intencji trwałych owoców tej modlitwy, 
np. przebaczenie, wspólna modlitwa w  ro- 
dzinie.

2.  Za osoby, które straciły nadzieję i  są w  roz-
paczy.

3.  O  nawrócenie tych, którzy żyją w  grzechu 
śmiertelnym i dusze w czyśćcu cierpiące.

4.  Za osoby najmłodsze, aby Bóg zachował je od 
zepsucia duchem tego świata.

5.  Za Ojczyznę, naszą Polskę, aby była wierna 
Bogu; za ten dom, gdzie się modlimy, miej-
scowość itd.

➤ Program peregrynacji może być ponawiany 
jako wzór modlitwy rodzinnej, np. co miesiąc.

➤ Ze względów duszpasterskich proponowany 
program można skrócić lub rozszerzyć.

ProGram  PereGrynacji 
obrazu  miłosierdzia  boŻeGo

Modlitwy przed obrazem nie można traktować jako 
praktyki religijnej oderwanej od osobowego spotkania 
z Bogiem. Obraz jest sakramentalium – rzeczą poświę-
coną Bogu – nie można jemu przypisywać jakiegoś 
nadzwyczajnego skutku.

Celem modlitwy jest oddanie czci Bogu. Skutecz-
ność sakramentaliów zależy od wiary modlącego się 
człowieka.

Wskazania
➤ Spotkanie powinna prowadzić jedna osoba, 

aby uniknąć nieporządku organizacyjnego.
➤ Warto przygotować miejsce na przyjęcie ob-

razu, aby godnie go przyjąć. Można przygotować 
również wodę świeconą, świece itp.

Podczas modlitewnego trwania przed obrazem 
należy również poświęcić trochę czasu na modli-
twę osobistą w milczeniu.

➤ Można też znaleźć czas na czytanie Dzien-
niczka św. Faustyny indywidualnie lub wspólnie 
w rodzinie.
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wieństwa i  nowego życia w  przebaczeniu i  wza-
jemnym szacunku przez Chrystusa Pana naszego.  
Amen.

2. Spowiedź powszechna
spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, że 

bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i za-
niedbaniem, moja wina, moja wina, moja bardzo 
wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję 
Pannę, wszystkich aniołów i świętych i was bracia 
i siostry o modlitwę za mnie do Pana Boga nasze-
go. Amen.

(można pokropić zgromadzonych wodą święconą) 

3. Modlitwa przebłagalna za grzechy rodziny
Koronka do Bożego Miłosierdzia
(do odmawiania na zwykłej cząstce różańca)

Na początku
 ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię 

Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja 
jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego po-
wszedniego daj nam dzisiaj i  odpuść nam nasze 
winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom 
i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złe-
go. Amen.

Program 

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

1. Powitanie obrazu
jezu miłosierny, witamy z  wielką radością 

obraz Twego miłosierdzia. Wierzymy, że Ty sam 
w nim przychodzisz do naszego domu. Pragniesz 
uwalniać to miejsce i ludzi z mocy złego ducha, tak 
jak zostało to opisane w Ewangelii.

Przyszedłeś do nas, aby uzdrawiać każdego 
z tu obecnych z chorób duszy i ciała. Chcemy od-
dać cześć Bożemu Miłosierdziu przez nasze ofia-
rowanie się Tobie, Chryste. Oddajemy ci całą hi-
storię naszej rodziny, te wydarzenia bolesne złą-
czone z grzechem i nasze cierpienia oraz zwycię-
stwa. Chcemy wyrazić naszą skruchę, obdarzając 
Cię ufnością oraz szczerą miłością. Niech spełnia 
się od dziś na zawsze w życiu każdego z nas Twa 
obietnica, że kto czcić będzie ten obraz pokona 
nieprzyjaciół (złe duchy), a  Ty sam będziesz go 
bronił jako swej chwały. Przemień nas w rodzinę 
miłosierdzia, aby zbawienie stało się udziałem tego  
domu.

a  ciebie, Święta Faustyno, prosimy o  pomoc 
w  przyjęciu łask, jakie Bóg przygotował podczas 
tej peregrynacji. Wyproś nam łaskę błogosła-
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Na zakończenie (3 x)
Święty boże, Święty Mocny, Święty Nieśmier-

telny zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

4. Akt zawierzenia rodziny i domu Bożemu Mi-
łosierdziu

Przed aktem zawierzenia rodzina powinna się po-
jednać. Ważne jest wzajemne przeproszenie i  wyba-
czenie grzechów. Można tu dodać modlitwę o  łaską 
przebaczenia w rodzinie – tekst w modlitewniku. Pie-
częcią tego może być przekazanie znaku pokoju (po-
danie dłoni) lub wzajemne błogosławieństwo (znak 
krzyża świętego uczyniony na czole jak przy chrzcie  
świętym).

akt zawierzenia

Boże Wszechmogący, życie i  zmartwychwsta-
nie nasze! Przychodzimy dzisiaj do Ciebie, żebrać 
o miłosierdzie dla naszej rodziny i domu. Jesteśmy 
świadomi naszych słabości i  niewierności. Wpa-
trzeni w obraz Bożego Miłosierdzia i przeniknięci 
skruchą prosimy Ciebie.

Uzdrów naszą rodzinę od pychy.
Wybaw przez Twoje miłosierdzie od ducha 

oskarżeń i braku przebaczenia.

zdrowaś maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Bło-
gosławionaś Ty między niewiastami i błogosławio-
ny owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, 
Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz 
i w godzinę śmierci naszej. Amen.

wierzę w boga, Ojca wszechmogącego, Stwo-
rzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna 
Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Du- 
cha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon 
pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i  po-
grzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmar-
twychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy 
Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie są-
dzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, 
święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, 
grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, 
żywot wieczny. Amen.

Na dużych paciorkach (1 x)
 ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, 

Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana 
naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grze-
chy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach (10 x)
dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla 

nas i całego świata.
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Jeśli jest kapłan to udziela błogosławieństwa. Jeśli go 
nie ma, obecni kończą modlitwę znakiem krzyża świę-
tego. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Uratuj nas od grzechu… (można wymienić), 
który najbardziej nas niszczy i obraża Ciebie.

Przywróć nam wzajemną miłość, abyśmy na-
wzajem stali się dla siebie świadkami miłosierdzia 
w czynie, słowie i modlitwie.

Prosimy o łaskę systematycznej modlitwy oso-
bistej i  rodzinnej. Jezu Królu Miłosierdzia, przez 
wstawiennictwo Twojej Niepokalanej Matki bło-
gosław naszej rodzinie, domowi i Ojczyźnie.

Poślij aniołów, aby nas strzegli na drogach 
twych przykazań i doprowadź do chwały zbawio-
nych w  niebie, który żyjesz i  królujesz na wieki 
wieków. Amen.

5. Pożegnanie obrazu
jezu, dziękujemy Ci za wszystkie łaski, których 

nam udzieliłeś podczas tej modlitwy. Uwielbiamy 
Ciebie w Twoim miłosiernym pochyleniu się nad 
nami. Prosimy o moc wytrwania w dobrych posta-
nowieniach i wierność w systematycznej modlitwie 
rodzinnej i życiu orędziem Bożego Miłosierdzia na 
co dzień.

Niech Twoje błogosławieństwo prowadzi każ-
dego z nas do świętości teraz i zawsze, który żyjesz 
i królujesz na wieki wieków. Amen.
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Plan spotkania
(spotkanie odbywa się raz w  miesiącu i  powinien 

prowadzić je wyznaczony kapłan opiekun lub upoważ-
niona przez niego osoba)

Modlitwa
1. Uwielbienie Bożego Miłosierdzia
2. Przebłaganie Boga
3. Słuchanie Boga
4. Wypraszanie Bożego Miłosierdzia (modlitwa 

kolejnego dnia nowenny do Bożego Miłosierdzia)

1. Uwielbienie Bożego Miłosierdzia

Rozpoczęcie: modlitwa przed obrazem Bożego 
Miłosierdzia

jezu miłosierny, chcemy przyjąć dziś na tym 
spotkaniu bogactwo Twego miłosierdzia, które dla 
każdego z nas przygotowałeś. Uwielbiamy Ciebie, 
że powołałeś tu obecnych do wiary, nadziei i mi-
łości. Prosimy, napełnij nasze serce pełnią swego 
pokoju i  gorliwością o  zbawienie dusz. Chcemy 
przygotować przez nasze modlitwy i wyrzeczenia 
drogę dla Twego miłosierdzia w  duszach ludz-
kich. Wierzymy, Jezu, że jesteś pośród nas. Dla 
tego przyprowadzamy dziś do Ciebie dusze ludzi 

sPotkanie  modlitewne  dla
czcicieli  boŻeGo  miłosierdzia
(proponowany program modlitwy w domu co mie-

siąc przed obrazem Bożego Miłosierdzia)

Może być to modlitwa jako owoc peregrynacji, aby 
kontynuować modlitwę wspólną w  rodzinie. Również 
jest to forma spotkania modlitewnego dla czcicieli Bo-
żego Miłosierdzia.

Główne intencje spotkania modlitewnego
+ Aby Polska realizowała orędzie Bożego Miło-

sierdzia, a Bóg wywyższył ją w potędze i świętości.
+ Intencja z danego dnia nowenny do Bożego 

Miłosierdzia. (Każde spotkanie miesięczne może łą-
czyć się z odmówieniem modlitwy przyporządkowanej 
na kolejny dzień nowenny. Tekst tej modlitwy poprze-
dza modlitwę koronką do Bożego Miłosierdzia). 

+ Za rodziny polskie, aby były wierne nauce Ko-
ścioła rzymskokatolickiego i zachowały miłość do 
Maryi.

+ Za młodzież, aby wybrała Chrystusa za swoje-
go Przyjaciela i Króla.

+ Za tę rodzinę i  dom, gdzie jest odprawiana 
modlitwa oraz za parafię, daną miejscowość itp.
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2. Przebłaganie

Rachunek sumienia i  wymienienie intencji, 
w jakich chcemy przebłagać Boga.

Modlitwa: Nowenny do Bożego Miłosierdzia 
i Koronka do Bożego Miłosierdzia, można odprawić 
drogę krzyżową.

3. Słuchanie Boga – lektura duchowa

Czytanie tekstu około 15 minut. Podczas słu-
chania tekstu staramy się zaczerpnąć jakąś myśl 
jako motto do pracy duchowej i uczynić konkretne 
postanowienie na dany miesiąc. Byłoby wskazane, 
aby kapłan uczynił komentarz do lektury ducho-
wej (można czytać Dzienniczek św. Faustyny). Na 
ile Boga poznamy, na tyle Go pokochamy.

4. Wypraszanie Bożego Miłosierdzia

Proponowana modlitwa to odmawianie różań-
ca. Przed modlitwą można poprosić o  wstawien-
nictwo Maryi, św. Faustyny i  innych świętych. 
Warto wymienić intencje, w  jakich chcemy się 
modlić. Każdy z  uczestników może powiedzieć 
swoją. Przed każdą dziesiątką nie mówimy za dużo 
intencji, aby ich nie zapomnieć. Na koniec każdy 

zrozpaczonych, złamanych na duchu, chcących 
popełnić samobójstwo, chore z  powodu braku 
miłości; osoby uzależnione, idące drogą wiodą-
cą ku potępieniu, prześladowane; dusze w  czyść-
cu cierpiące; chorych na duszy i  ciele oraz tych 
wszystkich, którzy najbardziej potrzebują Twego 
miłosierdzia. Nam samym zaś daj łaskę nawróce-
nia i  przylgnięcia do Twego miłosiernego Serca.  
Amen.

Albo

Święta Faustyno, Apostołko Bożego Miłosier-
dzia, prosimy ciebie, abyś pomogła nam wstępo-
wać na drogę naśladowania Maryi i zjednoczenia 
z Jezusem Miłosiernym. Chcemy stać się tak jak ty 
szafarzami Bożej Miłości oraz nieść ludziom na-
dzieję przez modlitwę, pokutę oraz zachęcanie do 
ufności w Boże Miłosierdzie. Pragniemy kontynu-
ować twoją misję przygotowania świata na powtór-
ne przyjście Zbawiciela. Amen.

Inne propozycje: Litania do Bożego Miłosierdzia 
(Dz. 949-950), uwielbienie wyrażone własnymi 
słowami.
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t. 1, 2, 3, Białystok 2008 oraz Dar Miłosierdzia. 
Listy z Czarnego Boru, Częstochowa 2008; św. Jó-
zef Pelczar, Życie duchowe, t. 1, 2, Kraków 2003; 
Filokalia. Teksty o modlitwie serca, przeł. ks. Józef 
Naumowicz, Kraków 2007; Opowieści pielgrzyma 
(każde dostępne wydanie); Pierre Jean Aernoudt, 
Naśladowanie Najświętszego Serca Jezusowego, 
Marki – Struga 1998; O naśladowaniu Chrystusa, 
Opole 1960, Pisma św. Franciszka z Asyżu, Warsza-
wa 1990; ks. Klaudiusz Arvisent, Przewodnik Ka-
płański, Pelplin 2009; Anna Katarzyna Emmerich,  
Pasja, Radom 2004.

z uczestników poznaje osobę potrzebującą ducho-
wej pomocy i za nią przez miesiąc podejmuje mo-
dlitwę.

Uwaga! Gdy jest dużo osób, można podjąć pracę 
w małych grupach około siedmioosobowych.

Praca w grupie
a)  Omówienie tematu lektury duchowej (każdy 

uczestnik, jeśli chce, przekazuje swoje spo-
strzeżenia; powinna być jedna osoba udziela-
jąca głosu innym, pilnująca porządku; unika-
my osądów i komentarzy).

b)  Każdy może przekazać w zwięzłych słowach 
to, co go ubogaciło albo co jest jego proble-
mem, odwołując się do tekstu.

c)  Przyporządkowanie intencji modlitewnych 
na miesiąc.

Zakończenie: Papieski akt zawierzenia Bożemu 
Miłosierdziu lub Modlitwa o łaskę pełnienia uczyn-
ków miłosierdzia. Na końcu błogosławieństwo ka-
płana.

Proponowana lektura duchowa
Pismo Święte (szczególnie Nowy Testament); 

św. Faustyna Kowalska, Dzienniczek; bł. ks. Mi-
chał Sopoćko, Miłosierdzie Boże w  dziełach Jego, 
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Niech w drodze za przewodem Twym
Miniemy zło, co kusi nas.

Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był.
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił.

nowenna do bożego miłosierdzia

Pragnę, abyś przez te dziewięć dni sprowadzała 
dusze do zdroju mojego miłosierdzia, by zaczerpnę-
ły siły i ochłody, i wszelkiej łaski, jakiej potrzebu-
ją na trudy życia, a szczególnie w śmierci godzinie. 
W każdym dniu przyprowadzisz do serca mego od-
mienną grupę dusz i zanurzysz je w tym morzu mi-
łosierdzia mojego. A ja te wszystkie dusze wprowa-
dzę w dom Ojca mojego. Czynić to będziesz w tym 
życiu i  w  przyszłym. I  nie odmówię żadnej duszy 
niczego, którą wprowadzisz do źródła miłosierdzia 
mojego. W każdym dniu prosić będziesz Ojca mo-
jego przez gorzką mękę moją o łaski dla tych dusz.

Odpowiedziałam: Jezu, nie wiem, jak tę nowen-
nę odprawiać i  jakie dusze wpierw wprowadzić 
w najlitościwsze Serce Twoje. – I odpowiedział mi 
Jezus, że powie mi na każdy dzień, jakie mam du-
sze wprowadzić w Serce Jego (Dz. 1209).

modlitewnik

hymn do ducha Świętego

O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.

Pocieszycielem jesteś zwan
I najwyższego Boga dar.
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
Zdrój żywy, miłość, ognia żar.

Ty darzysz łaską siedemkroć,
Bo moc z prawicy Ojca masz,
Przez Boga obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.
Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej
I wątłą słabość naszych ciał
Pokrzep stałością mocy Twej.

Nieprzyjaciela odpędź w dal
I Twym pokojem obdarz wraz.
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Dzień drugi 

Dziś sprowadź mi dusze kapłańskie i dusze za-
konne i  zanurz je w  niezgłębionym miłosierdziu 
moim. One dały mi moc przetrwania gorzkiej 
męki, przez nich jak przez kanały spływa na ludz-
kość miłosierdzie moje. 

Jezu najmiłosierniejszy, od którego wszystko, co 
jest dobre, pochodzi, pomnóż w nas łaskę, abyśmy 
godne uczynki miłosierdzia spełniali, aby ci, co na nas 
patrzą, chwalili Ojca miłosierdzia, który jest w niebie.

Zdrój Bożej miłości,
W sercach czystych gości,
Skąpane w miłosierdzia morzu,
Promienne jak gwiazdy, jasne jak zorza.
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia 

swego na grono wybrane w winnicy swojej, na du-
sze kapłanów i dusze zakonne, i obdarz ich mocą 
błogosławieństwa swego, a  dla uczuć Serca Syna 
swego, w którym to Sercu są zamknięte, udziel im 
mocy światła swego, aby mogli przewodzić innym 
na drogach zbawienia, by wspólnie śpiewać cześć 
niezgłębionemu miłosierdziu Twemu na wieki 
wieczne. Amen (Dz. 1212-1213). 

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Dzień pierwszy 

Dziś sprowadź mi ludzkość całą, a szczególnie 
wszystkich grzeszników, i zanurzaj ją w morzu mi-
łosierdzia mojego. A tym pocieszysz mnie w gorz-
kim smutku, w jaki mnie pogrąża utrata dusz. 

Jezu najmiłosierniejszy, którego właściwością jest 
litować się nad nami i przebaczać nam, nie patrz na 
grzechy nasze, ale na ufność naszą, jaką mamy w nie-
skończoną dobroć Twoją, i przyjmij nas do mieszka-
nia najlitościwszego Serca swego, i nie wypuszczaj 
nas z  niego na wieki. Błagamy Cię przez miłość 
Twoją, która Cię łączy z Ojcem i Duchem Świętym. 

O wszechmocy miłosierdzia Bożego,
Ratunku dla człowieka grzesznego,
Tyś miłosierdziem i litości morze,
Wspomagasz tego, kto Cię uprasza w pokorze.
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosier-

dzia na ludzkość całą – a szczególnie na biednych 
grzeszników – która jest zamknięta w najlitościw-
szym Sercu Jezusa, i dla Jego bolesnej męki okaż 
nam miłosierdzie swoje, abyśmy wszechmoc miło-
sierdzia Twego wysławiali na wieki wieków. Amen 
(Dz. 1210-1211).

Koronka do Miłosierdzia Bożego
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Dzień czwarty 

Dziś sprowadź mi dusze pogan i  tych, którzy 
mnie jeszcze nie znają, i o nich myślałem w gorzkiej 
swej męce, a przyszła ich gorliwość pocieszyła serce 
moje. Zanurz ich w morzu miłosierdzia mojego. 

Jezu najlitościwszy, który jesteś światłością 
świata całego, przyjmij do mieszkania najlitościw-
szego Serca swego dusze pogan, które Cię nie znają; 
niechaj promienie Twej łaski oświecają ich, aby oni 
wraz z nami wysławiali dziwy miłosierdzia Twego, 
i nie wypuszczaj ich z mieszkania najlitościwszego 
Serca swego.

Niech światło Twej miłości,
Oświeci dusz ciemności,
Spraw, aby Cię dusze poznały
I razem z nami miłosierdzie Twe wysławiały.
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia 

na dusze pogan i  tych, co Cię jeszcze nie znają, 
a które są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezu-
sa. Pociągnij ich do światła Ewangelii. Dusze te nie 
wiedzą, jak wielkim jest szczęściem Ciebie miłować; 
spraw, aby i  one wysławiały hojność miłosierdzia 
Twego na wieki wieczne. Amen (Dz. 1216-1217).

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Dzień trzeci 

Dziś sprowadź mi wszystkie dusze pobożne 
i wierne i zanurz je w morzu miłosierdzia mojego; 
dusze te pocieszyły mnie w drodze krzyżowej, były 
tą kroplą pociech wśród goryczy morza. 

Jezu najmiłosierniejszy, który wszystkim udzie-
lasz łask swych nadobficie ze skarbca swego, przyj-
mij nas do mieszkania najlitościwszego Serca swe-
go i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. Błagamy 
Cię o  to przez niepojętą miłość Twoją, jaką pała 
Twe Serce ku Ojcu Niebieskiemu.

Są niezbadane miłosierdzia dziwy,
Nie zgłębi ich ni grzesznik, ni sprawiedliwy,
Na wszystkich patrzysz okiem litości,
I wszystkich pociągasz do swej miłości.
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia 

na dusze wierne jak na dziedzictwo Syna swego 
i dla Jego bolesnej męki udziel im swego błogosła-
wieństwa i otaczaj ich swą nieustanną opieką, aby 
nie utraciły miłości i skarbu wiary świętej, ale aby 
z  całą rzeszą aniołów i  świętych wysławiały nie-
zmierzone miłosierdzie Twoje na wieki wieczne. 
Amen (Dz. 1214-1215).

Koronka do Miłosierdzia Bożego
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w najlitościwszym Sercu Jezusa. Spraw, niech i oni 
wysławiają wielkie miłosierdzie Twoje na wieki 
wieczne. Amen (Dz. 1218-1219). 

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Dzień szósty 

Dziś sprowadź mi dusze ciche i pokorne, i dusze 
małych dzieci, i  zanurz je w  miłosierdziu moim. 
Dusze te są najwięcej podobne do serca mojego, 
one krzepiły mnie w  gorzkiej konania męce; wi-
działem je jako ziemskich aniołów, które będą 
czuwać u  moich ołtarzy, na nie zlewam całymi 
strumieniami łaski. Łaskę moją jest zdolna przy-
jąć tylko dusza pokorna, dusze pokorne obdarzam 
swoim zaufaniem. 

Jezu najmiłosierniejszy, któryś sam powiedział: 
uczcie się ode mnie, żem cichy i pokornego serca – 
przyjm do mieszkania najlitościwszego Serca swe-
go dusze ciche i  pokorne, i  dusze małych dzieci. 
Dusze te wprowadzają w zachwyt niebo całe i  są 
szczególnym upodobaniem Ojca Niebieskiego, są 
bukietem przed tronem Bożym, którego zapachem 
sam Bóg się napawa. Dusze te mają stałe miesz-
kanie w najlitościwszym Sercu Jezusa i nieustan-

Dzień piąty 

Dziś sprowadź mi dusze heretyków i odszcze-
pieńców i zanurz ich w morzu miłosierdzia moje-
go; w gorzkiej męce rozdzierali mi ciało i serce, to 
jest Kościół mój. Kiedy wracają do jedności z Ko-
ściołem, goją się rany moje i  tym sposobem ulżą 
mi męki. 

Jezu najmiłosierniejszy, który jesteś dobrocią 
samą, Ty nie odmawiasz światła proszącym Cie-
bie, przyjm do mieszkania najlitościwszego Serca 
swego dusze heretyków i  dusze odszczepieńców, 
i pociągnij ich swym światłem do jedności z Ko-
ściołem, i nie wypuszczaj ich z mieszkania najlito-
ściwszego Serca swego, ale spraw, aby i oni uwiel-
bili hojność miłosierdzia Twego.

I dla tych, co podarli szatę Twej jedności,
Płynie z Serca Twego zdrój litości.
Wszechmoc miłosierdzia Twego, o Boże,
I te dusze z błędu wyprowadzić może.
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia 

na dusze heretyków i odszczepieńców, którzy roz-
trwonili dobra Twoje i nadużyli łask Twoich, trwa-
jąc uporczywie w swych błędach. Nie patrz na ich 
błędy, ale na miłość Syna swego i na gorzką mękę 
Jego, którą podjął dla nich, gdyż i oni są zamknięci 
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męką i najgłębiej wniknęły w ducha mojego. One są 
żywym odbiciem mojego litościwego serca. Dusze 
jaśnieć będą szczególną jasnością w życiu przyszłym, 
żadna nie dostanie się do ognia piekielnego, każdej 
szczególnie bronić będę w jej śmierci godzinie.

Jezu najmiłosierniejszy, którego Serce jest mi-
łością samą, przyjmij do mieszkania najlitościw-
szego Serca swego dusze, które szczególnie czczą 
i  wysławiają wielkość miłosierdzia Twego. Dusze 
te są mocarne siłą Boga samego; wśród wszelkich 
udręczeń i  przeciwności idą naprzód ufne w  mi-
łosierdzie Twoje, dusze te są zjednoczone z  Jezu-
sem i dźwigają ludzkość całą na barkach swoich. 
Te dusze nie będą sądzone surowo, ale miłosierdzie 
Twoje ogarnie je w chwili zgonu.

Dusza, która wysławia dobroć swego Pana,
Jest przez Niego szczególnie umiłowana.
Jest zawsze bliską zdroju żywego
I czerpie łaski z miłosierdzia Bożego.
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na 

dusze, które wysławiają i czczą największy przymiot 
Twój, to jest niezgłębione miłosierdzie Twoje – które 
są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Dusze 
te są żywą Ewangelią, ręce ich pełne uczynków mi-
łosierdzia, a dusza ich przepełniona weselem śpiewa 
pieśń miłosierdzia Najwyższemu. Błagam Cię, Boże, 

nie wyśpiewują hymn miłości i  miłosierdzia na  
wieki.

Prawdziwie dusza pokorna i cicha
Już tu na ziemi rajem oddycha,
A wonią pokornego jej serca
Zachwyca się sam Stwórca.
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia, 

na dusze ciche, pokorne i  dusze małych dzieci, 
które są zamknięte w mieszkaniu najlitościwszego 
Serca Jezusa. Dusze te są najwięcej upodobnione 
do Syna Twego, woń tych dusz wznosi się z ziemi 
i dosięga tronu Twego. Ojcze miłosierdzia i wszel-
kiej dobroci, błagam Cię przez miłość i upodoba-
nie, jakie masz w tych duszach, błogosław światu 
całemu, aby wszystkie dusze razem wyśpiewywa-
ły cześć miłosierdziu Twemu na wieki wieczne. 
Amen (Dz. 1220-1223).

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Dzień siódmy 

Dziś sprowadź mi dusze, które szczególnie czczą 
i wysławiają miłosierdzie moje, i zanurz je w miło-
sierdziu moim. Te dusze najwięcej bolały nad moją 
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niech strumienie krwi i wody, które wyszły z Serca 
Twego, ugaszą płomienie ognia czyśćcowego, aby 
się i tam stawiła moc miłosierdzia Twego.

Ze strasznych upałów ognia czyśćcowego
Wznosi się jęk do miłosierdzia Twego.
I doznają pocieszenia, ulgi i ochłody
W strumieniu wylanym krwi i wody.
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia 

na dusze w czyśćcu cierpiące, a które są zamknięte 
w najlitościwszym Sercu Jezusa. Błagam Cię przez 
bolesną mękę Jezusa, Syna Twego, i  przez całą 
gorycz, jaką była zalana Jego przenajświętsza du-
sza, okaż miłosierdzie swoje duszom, które są pod 
sprawiedliwym wejrzeniem Twoim; nie patrz na 
nie inaczej, jak tylko przez rany Jezusa, Syna Twe-
go najmilszego, bo my wierzymy, że dobroci Two-
jej i litości liczby nie masz (Dz. 1226-1227).

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Dzień dziewiąty

Dziś sprowadź mi dusze oziębłe i  zanurz je 
w przepaści miłosierdzia mojego. Dusze te najbole-
śniej ranią serce moje. Największej obrazy doznała 

okaż im miłosierdzie swoje według nadziei i ufności, 
jaką w Tobie położyli, niech się spełni na nich obiet-
nica Jezusa, który im powiedział, że: „Dusze, które 
czcić będą to niezgłębione miłosierdzie moje – ja 
sam bronić je będę w życiu, a szczególnie w śmierci 
godzinie, jako swej chwały” (Dz. 1224-1225).

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Dzień ósmy

Dziś sprowadź mi dusze, które są w więzieniu 
czyśćcowym i zanurz je w przepaści miłosierdzia 
mojego, niechaj strumienie krwi mojej ochłodzą 
ich upalenie. Wszystkie te dusze są bardzo prze-
ze mnie umiłowane, odpłacają się mojej sprawie-
dliwości; w  twojej mocy jest im przynieść ulgę. 
Bierz ze skarbca mojego Kościoła wszystkie od-
pusty i ofiaruj za nie... O, gdybyś znała ich mękę, 
ustawicznie byś ofiarowała za nie jałmużnę ducha 
i spłacała ich długi mojej sprawiedliwości. 

Jezu najmiłosierniejszy, któryś sam powie-
dział, że miłosierdzia chcesz, otóż wprowadzam 
do mieszkania Twego najlitościwszego Serca dusze 
czyśćcowe – dusze, które Ci są bardzo miłe, a które 
jednak wypłacać się muszą Twej sprawiedliwości – 
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litania do bożego miłosierdzia

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Miłosierdzie Boże, wtryskujące z łona Ojca – ufa-

my Tobie.
Miłosierdzie Boże, największy przymiocie Boga – 

ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, tajemnico niepojęta – ufamy 

Tobie.
Miłosierdzie Boże, źródło tryskające z Trójcy Prze-

najświętszej – ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, niezgłębione przez żaden umysł 

ludzki ni anielski – ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, z którego tryska wszelkie życie 

i szczęście – ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, ponad niebiosa – ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, źródło cudów i dziwów – ufa-

my Tobie.
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały – 

ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, zstępujące na świat w  Osobie 

Słowa Wcielonego – ufamy Tobie.

dusza moja w Ogrójcu od duszy oziębłej. One były 
powodem, iż wypowiedziałem: Ojcze, oddal ten 
kielich, jeżeli jest taka wola Twoja. – Dla nich jest 
ostateczna deska ratunku uciec się do miłosierdzia 
mojego.

Jezu najlitościwszy, któryś jest litością samą, 
wprowadzam do mieszkania najlitościwszego Serca 
Twego dusze oziębłe, niechaj w tym ogniu czystej mi-
łości Twojej rozgrzeją się te zlodowaciałe dusze, które 
podobne są do trupów i takim Cię wstrętem napawa-
ją. O Jezu najlitościwszy, użyj wszechmocy miłosier-
dzia swego i pociągnij je w sam żar miłości swojej, 
i obdarz je miłością świętą, bo Ty wszystko możesz.

Ogień i lód razem nie może być złączony,
Bo albo ogień zgaśnie, albo lód będzie roztopiony.
Lecz miłosierdzie Twe, o Boże,
Jeszcze większe nędze wspomóc może.
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia 

na dusze oziębłe, a które są zamknięte w najlito-
ściwszym Sercu Jezusa. Ojcze miłosierdzia, bła-
gam Cię przez gorzkość męki Syna Twego i przez 
trzygodzinne konanie Jego na krzyżu, pozwól, aby 
i  one wysławiały przepaść miłosierdzia Twego... 
(Dz. 1228-1229).

Koronka do Miłosierdzia Bożego
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jemnicach Bożych – ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z wszelkiej nę-

dzy – ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, źródło naszego szczęścia i we-

sela – ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas z nicości do 

bytu – ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszystkie dzieła 

rąk Jego – ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, korono wszystkich dzieł Boga 

– ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, w którym wszyscy jesteśmy za-

nurzeni – ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, słodkie ukojenie dla serc udrę-

czonych – ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, jedyna nadziejo dusz zrozpa-

czonych – ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, odpocznienie serc i  pokoju 

wśród trwogi – ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, rozkoszy i zachwycie dusz świę-

tych – ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, budzące ufność wbrew nadziei 

– ufamy Tobie.

Baranku Boży, który okazałeś największe miło-
sierdzie w odkupieniu świata na krzyżu – prze-
puść nam, Panie.

Miłosierdzie Boże, które wypłynęło z  otwartej 
rany Serca Jezusowego – ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, zawarte w Sercu Jezusa dla nas, 
a szczególnie dla grzeszników – ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, niezgłębione w  ustanowieniu 
Hostii Świętej – ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła świę-
tego – ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, w sakramencie chrztu świętego 
– ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, w usprawiedliwieniu nas przez 
Jezusa Chrystusa – ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam przez całe 
życie – ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, ogarniające nas szczególnie 
w godzinie śmierci – ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmier-
telnym – ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam w  każdym 
momencie życia – ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, chroniące nas od ognia piekiel-
nego – ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, w nawróceniu grzeszników za-
twardziałych – ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, zdziwienie dla aniołów, niepo-
jęte dla świętych – ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, niezgłębione we wszystkich ta-
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Synu Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad 
nami.

Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo – módl się za nami.
Święta Faustyno, żywy świadku miłosierdzia Ojca 

Niebieskiego – módl się za nami.
Święta Faustyno, pokorna służebnico Jezusa – 

Wcielonego Miłosierdzia
Święta Faustyno, posłuszne narzędzie Ducha Po-

cieszyciela
Święta Faustyno, ufna córko Matki Miłosierdzia
Święta Faustyno, powiernico orędzia o  miłosier-

dziu Bożym
Święta Faustyno, wierna sekretarko słów Jezusa 

Miłosiernego
Święta Faustyno, wielka apostołko miłosierdzia 

Bożego
Święta Faustyno, szafarko Boga bogatego w miło-

sierdzie
Święta Faustyno, darze Boga dla całego świata
Święta Faustyno, dostrzegająca dobroć Stwórcy 

w każdym stworzeniu
Święta Faustyno, wielbiąca Boga w  tajemnicy 

Wcielenia
Święta Faustyno, uczestniczko męki i zmartwych-

wstania Pana

Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za 
nas w każdej Mszy św. – wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia 
gładzisz grzechy nasze – zmiłuj się nad nami.

k:  Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła 
Jego.

w:  Przeto Miłosierdzie Pańskie na wieki wy-
chwalać będę.

módlmy się: Boże, którego miłosierdzie jest 
niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj 
na nas łaskawie i  pomnóż w  nas ufność w  miło-
sierdzie swoje, byśmy nigdy w  największych na-
wet trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz 
zawsze ufnie zgadzali się z wolą Twoją, która jest 
samym miłosierdziem. Przez naszego Pana Jezusa 
Chrystusa, Króla miłosierdzia, który z Tobą i Du-
chem Świętym okazuje nam miłosierdzie na wieki 
wieków. Amen.

litania do Świętej Faustyny

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.



50 51

Święta Faustyno, ofiarująca się za grzeszników
Święta Faustyno, zatroskana o  zbawienie wszyst-

kich ludzi
Święta Faustyno, orędowniczko cierpiących 

w czyśćcu
Święta Faustyno, prosząca o miłosierdzie Boga dla 

całego świata

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – 
przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wy-
słuchaj nas. Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – 
zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami Święta Faustyno.
Abyśmy życiem i słowem głosili światu orędzie 

Miłosierdzia. 

Módlmy się: Miłosierny Boże, przyjmij nasze 
dziękczynienie za dar życia i  posłannictwa świę-
tej Faustyny i za jej wstawiennictwem pomóż nam 
wzrastać w postawie ufności wobec Ciebie i miło-
sierdzia względem bliźnich. Przez Chrystusa, Pana 
naszego.

Amen.

Święta Faustyno, przewodniczko na drodze Jezu-
sowego krzyża

Święta Faustyno, spotykająca się z  Jezusem w sa-
kramentach świętych

Święta Faustyno, zjednoczona z  Oblubieńcem 
w swej duszy

Święta Faustyno, olśniona miłosierdziem Boga 
w życiu Maryi

Święta Faustyno, miłująca Kościół – Mistyczne 
Ciało Chrystusa

Święta Faustyno, mocna prawdziwą wiarą
Święta Faustyno, wytrwała niezłomną nadzieją
Święta Faustyno, płonąca gorącą miłością
Święta Faustyno, piękna prawdziwą pokorą
Święta Faustyno, prosta dziecięcą ufnością
Święta Faustyno, wzorze pełnienia woli Bożej
Święta Faustyno, przykładzie ofiarnej służby
Święta Faustyno, opiekunko troskliwa dusz ka-

płańskich i zakonnych
Święta Faustyno, ochrono przed złem ludzi mło-

dych i dzieci
Święta Faustyno, nadziejo upadających i  zrozpa-

czonych
Święta Faustyno, umocnienie chorych i  cierpią-

cych
Święta Faustyno, wspierająca ufność w sercach ko-

nających
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Powołałeś Ojczyznę naszą Polskę
do przekazywania światu iskry  

Bożego Miłosierdzia
na powtórne przyjście Twoje.
Nie opuszczaj nas
mimo naszych grzechów, waśni,
słabości i niewierności,
pychy i egoizmu.
Pozostań z nami.
Pragniemy cię przebłagać,
zatrzymać naszą modlitwą,
byś dokonał zmartwychwstania serc naszych.
Boże, który jesteś Miłosierdziem  

i Sprawiedliwością,
Nie pozwól nam zmarnować
dziedzictwa posługi Jana Pawła II
i naszych świętych rodaków.
Tobie powierzamy losy naszej Ojczyzny,
jej teraźniejszość i przyszłość.

Przed obliczem miłosiernego zbawiciela
Adoracja przy obrazie Bożego Miłosierdzia

(10 minut dla uzdrowienia duchowego)

Zbawiciel polecił Świętej Faustynie, by ludzie 
czcili obraz Bożego Miłosierdzia. Dał obietnicę 

akt zawierzenia świata bożemu miłosierdziu

Boże, Ojcze miłosierny, 
który objawiłeś swoją miłość 
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, 
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, 
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego czło-

wieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego 

Syna, 
miej miłosierdzie dla nas i całego świata!
Amen.

akt zawierzenia
losów Polski bożemu miłosierdziu

Boże, który jesteś Stwórcą, wszystkiego co istnieje,
Ty dałeś nam tchnienie życia.
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3.  Zobacz oblicze Jezusa Miłosiernego. Jest ono 
obliczem Boga-Człowieka.

4.  Skoncentruj teraz swoją uwagę na Sercu Je-
zusa Chrystusa, na które wskazuje Jego lewa 
dłoń.

II. Przyjęcie Słowa
 
5.  Pomyśl, czy jest coś, co odgradza ciebie od 

Jego Miłości. Jeśli tak, powiedz następującą 
modlitwę, patrząc na promienie wychodzące 
z Serca Jezusa, i wyrzeknij się tego: „O Krwi  
i Wodo,  któraś wytrysnęła z Serca Jezusowe-
go, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufam Tobie” 
(3x). Uświadom sobie, , że jesteś naczyniem wy-
branym dla oblubieńczej miłości Zbawiciela.

6.  Zacznij rozmyślać nad jednym z podanych 
cytatów, są to słowa Jezusa z Ewangelii:

     „Pokój wam!” (J 20,19-21 lub J 20,24-29); „Czy 
kochasz Mnie” (J 21,17) albo Łk 5,27; J 7, 37- 
-39; J 8, 21-30 oraz Dzienniczka: „Jesteś w ser-
cu moim” (14);  „Zrób mi przyjemność, że mi 
oddasz wszystkie swe biedy i całą nędzę, a ja 
cię napełnię skarbami łask” (1485) albo 367, 
718, 921, 1385, 1485, 1728.

Usłysz te słowa sercem.

wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób spełnią 
następujące Jego pragnienie:

„Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten  
obraz, nie zginie.

Obiecuję także, już tu na ziemi, zwycięstwo nad 
nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę śmierci. 
Ja sam bronić ją będę jako swej chwały” (Dz. 48).

By spełnić Jezusowe polecenie zachęcamy was 
do 10 minutowej lub dłuższej adoracji przy obrazie 
Bożego Miłosierdzia. Obraz jest ikoną. Tradycja 
malarstwa wschodniego mówi, że ikony się pisze.

Odczytajmy więc nieskończone miłosierdzie 
Boga, które dla każdego z nas zostało zapisane 
przez Niego samego w tym obrazie.

Proponowany plan rozmyślania:

I. Poznanie oblicza Miłosiernego Zbawiciela

1.  Rozpocznij modlitwę od znaku krzyża. Spójrz 
na całą postać Jezusa Chrystusa na tym obra-
zie i nic nie mów. Patrz w milczeniu, bojaźni 
i radości.  Przypomnij sobie prawdę, że Bóg 
Ojciec posłał do nas swojego Syna, aby nas 
zbawił (J 3,14-21).

2.  Spróbuj zrozumieć, co widzisz, zaangażuj 
swój rozum.
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niech ten największy przymiot Boga, to jest nie-
zgłębione miłosierdzie Jego, przejdzie przez serce 
i duszę moją do bliźnich.

Dopomóż mi, Panie, aby oczy moje były miło-
sierne, bym nigdy nie podejrzewała i  nie sądziła 
według zewnętrznych pozorów, ale upatrywała to, 
co piękne w  duszach bliźnich, i  przychodziła im  
z pomocą.

Dopomóż mi, Panie, aby słuch mój był miło-
sierny, bym skłaniała się do potrzeb bliźnich, by 
uszy moje nie były obojętne na bóle i jęki bliźnich. 

Dopomóż mi, Panie, aby język mój był miło-
sierny, bym nigdy nie mówiła ujemnie o bliźnich, 
ale dla każdego miała słowo pociechy i  przeba- 
czenia.

Dopomóż mi, Panie, aby ręce moje były miło-
sierne i pełne dobrych uczynków, bym tylko umia-
ła czynić dobrze bliźniemu, a na siebie przyjmować 
cięższe, mozolniejsze prace.

Dopomóż mi, Panie, aby nogi moje były miło-
sierne, bym zawsze spieszyła z  pomocą bliźnim, 
opanowując swoje własne znużenie i  zmęczenie. 
Prawdziwe moje odpocznienie jest w  usłużności 
bliźnim.

Dopomóż mi, Panie, aby serce moje było miło-
sierne, bym czuła ze wszystkimi cierpieniami bliź-
nich. Nikomu nie odmówię swego serca. Obcować 

III. Odpowiedź człowieka

7.  Teraz porozmawiaj z Jezusem jak z najlep-
szym przyjacielem.

     Możesz  powiedzieć o wszystkim. On chce 
ciebie słuchać. Bądź w tym prosty i szczery. 

     Przedstaw np. prośbę. Modlitwę taką można 
zacząć lub zakończyć psalmem (do wyboru): 
13, 23, 42, 25, 51, 56, 57, 62, 91, 121, 130, 131, 
139, 142, 145, 146, 148.

     Z tej modlitwy może zrodzić się jakieś po-
stanowienie, pamiętaj o nim!

8.  Po chwili  milczenia wypowiedz całą swoją 
istotą słowa: „Jezu, ufam Tobie”. Możesz je 
powtarzać wiele razy.

9.  Odmów Magnificat lub uwielbij Boga wła-
snymi słowami.

10.  Spójrz na prawą dłoń Zbawiciela i uczyń 
świadomy znak krzyża, tak jakbyś przyjmo-
wał błogosławieństwo.

modlitwa o łaskę pełnienia uczynków 
miłosierdzia

„Pragnę się cała przemienić w  miłosierdzie 
Twoje i być żywym odbiciem Ciebie, o Panie;
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Proszę wzmocnij mój rozum, abym już na za-
wsze zapomniał o  tym złu, które nas dzieli, a wi-
dział to, co jest dobre w naszej rodzinie.

Proszę wzmocnij moje serce, abym myślał 
o tym, co przed nami, i Twoim miłosierdziu, które 
kolejny raz zwyciężyło.

Chwała Ojcu i  Synowi, i  Duchowi Świętemu, 
jak była na początku teraz i zawsze, i na wieki wie-
ków. Amen.

modlitwa za polskich kapłanów

Jezu mój, proszę Cię za Kościół cały, udziel mu 
miłości i  światła Ducha swego; daj moc słowom 
kapłańskim, aby serca zatwardziałe kruszyły się 
i wróciły do Ciebie, Panie.

Panie, daj nam świętych kapłanów, Ty sam ich 
utrzymuj w świętości.

O Boski i Najwyższy Kapłanie,
Niech moc miłosierdzia Twego towarzyszy im 

wszędzie i  chroni ich od zasadzek i  sideł diabel-
skich ustawicznie zastawianych na dusze kapłana. 
Niech moc miłosierdzia Twego, o  Panie, kruszy 
i wniwecz obraca wszystko to, co by mogło przy-
ćmić świętość kapłana, bo Ty wszystko możesz 
(Dz. 1052).

będę szczerze nawet z  tymi, o  których wiem, że 
nadużywać będą dobroci mojej, a sama zamknę się 
w  najmiłosierniejszym Sercu Jezusa. O  własnych 
cierpieniach będę milczeć. Niech odpocznie miło-
sierdzie Twoje we mnie, o Panie mój (...).

O  Jezu mój, przemień mnie w  siebie, bo Ty 
wszystko możesz” (Dz. 163).

modlitwa o łaskę przebaczenia w rodzinie

Jezu, Ty wybaczasz moje grzechy każdego dnia 
i w każdej chwili, kiedy za nie żałuję. Wiem, że je-
stem dłużnikiem Twego Miłosierdzia. Modlę się 
również tak często słowami modlitwy Pańskiej: 
„odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy 
naszym winowajcom”, a  jest mi tak trudno prze- 
baczyć.

Wiem jednak, że bez twej pomocy nie potrafię 
tego uczynić. Wciąż powracam do moich urazów 
i krzywd doznanych w rodzinie. Przypominam so-
bie złe słowa i czyny moich bliskich.

Jezu, uzdrów mnie. Moją chorą pamięć, wolę, 
rozum, serce.

Proszę wzmocnij moją wolę, abym zdecydował 
się przebaczyć i z tej mojej krzywdy uczynił ofiarę, 
którą złożę przy najbliższej Mszy Świętej.
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tąd przyjdzie sądzić żywych i  umarłych. Wierzę 
w  Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, 
świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ży-
wot wieczny. Amen.

Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo... (3 x)
Chwała Ojcu...

Po zapowiedzeniu każdej tajemnicy, należy 
odmówić: Ojcze nasz, dziesięć Zdrowaś Maryjo 
i Chwała Ojcu.

Część pierwsza – tajemnice radosne
poniedziałki, soboty
1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny
2. Nawiedzenie św. Elżbiety
3. Narodzenie Pana Jezusa
4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
5. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni

Część druga – tajemnice światła
czwartki
1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
2. Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej
3.  Głoszenie królestwa Bożego i  wzywanie do 

nawrócenia

modlitwa o uzdrowienie
przed obrazem bożego miłosierdzia

Panie Jezu, przynoszę w  pokorze przed obraz 
Bożego Miłosierdzia brata i  siostrę chorego na... 
Spójrz na jego(jej) biedę i cierpienie. Ufam wszech-
mocy Twojego Miłosierdzia, wierzę, że możesz go 
(ją) uzdrowić i dać mu(jej) nowe życie w wolno-
ści dziecka Bożego. Niech strumienie Twojej krwi 
i  wody oczyszczą duszę i  ciało tej osoby. Daj je-
mu(jej) siłę, aby wstała i mogła pójść dalej, byśmy 
wszyscy mogli wspólnie wielbić Boże Miłosierdzie. 
Amen.

różaniec święty

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Wierzę w  Boga, Ojca wszechmogącego, Stwo-
rzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, syna 
Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł 
z  Ducha Świętego, narodził się z  Maryi Dziewi-
cy. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, 
umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego 
dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi 
po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego. Stam-
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magnificat

 Uwielbiaj, duszo moja, sławę Pana mego, – 
Chwal Boga Stworzyciela tak bardzo dobrego.
 Bóg mój, zba wie nie mo je, je dy na otu cha, – Bóg 
mi roz ko szą ser ca i we se lem du cha.
 Bo mile przyjąć raczył swej sługi pokorę, – 
Łaskawym okiem wejrzał na Dawida Córę.
 Prze to wszyst kie na ro dy, co zie mię osię dą, – 
Od tąd bło go sła wio ną Mnie na zy wać bę dą.
 Bo wielkimi darami uczczonam od Tego, – 
Którego moc przedziwna, święte Imię Jego.
 Któ rzy się Pa na bo ją, szczę śli wi na wie ki, –  
Bo z ni mi mi ło sier dzie z ro du w ród da le ki.
 Na ca ły świat po ka zał moc swych ra mion świę-
tych, – Roz pro szył dum ne my śli głów py chą na dę-
tych.
 Wy nio słych zło żył z  tro nu, znik czem nił wiel-
moż ne, – Wy wyż szył, uwiel moż nił w  po ko rę 
za moż ne.
 Głodnych nasycił hojnie i w dobra spa no szył, 
– Bo ga czów z tor bą pu ścił i nędz nie roz pro szył.
 Przy jął do ła ski słu gę, Izra ela cne go, –  
Wspo mniał nań, uży czył mu mi ło sier dzia Swe go.
 Wy peł nił, co był przy rzekł nie gdyś oj com 
na szym, – Abra ha mo wi z po tom stwem je go, wiecz-
nym cza sem.

4. Przemienienie na górze Tabor
5. Ustanowienie Eucharystii

Część trzecia – tajemnice bolesne
wtorki i piątki
1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
2. Biczowanie Pana Jezusa
3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
4. Droga krzyżowa Pana Jezusa na Kalwarię
5. Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa

Część czwarta – tajemnice chwalebne
środy i niedziele
1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
3. Zesłanie Ducha Świętego na apostołów
4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
5. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny

Po każdej tajemnicy odmawia się:
O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy;
zachowaj nas od ognia piekielnego;
zaprowadź wszystkie dusze do nieba
i dopomóż szczególnie tym,
 którzy najbardziej potrzebują twojego 
miłosierdzia.
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3. Ty mi podasz rękę w godzinę śmierci mej,
 Jezu miłosierny, Tobie ufać chcę.

 na sze pla ny i na dzie je coś ni we czy raz po raz 
– Tyl ko Bo że mi ło sier dzie nie za wo dzi ni gdy nas.
 Je zu, ufam To bie od dzie cię cych lat. – Je zu, 
ufam To bie, choć by zwąt pił świat. – Strzeż mnie, 
do bry Je zu, jak wła sno ści swej – I w opie ce swo jej 
du szę mo ją miej.
 Uf ność w  mi ło sier dzie Bo że za pew nie nie da je 
nam, –Że w  go dzi nę na szej śmier ci przyj dzie po 
nas Je zus sam. – Je zu, ufam To bie...
 W  trud nych chwi lach swe go ży cia nie roz pa-
czaj, nie roń łez, – Uf ność w  Bo że mi ło sier dzie 
tro skom swym po ło ży kres. – Je zu, ufam To bie...
 Pra gnę od dać się dziś To bie, ca łym ży ciem słu-
żyć Ci. – Pra gnę Bo że mi ło sier dzie gło sić lu dziom 
w smut ne dni. – Je zu, ufam To bie...

 z daw na Pol ski tyś kró lo wą, Ma ry jo, – Ty za 
na mi prze mów sło wo, Ma ry jo! – Ociem nia łym 
po daj rę kę, – Nie wy trwa łym skra caj mę kę, – Twe 
Kró le stwo weź w po rę kę, – Ma ry jo.
 Gdyś pod krzy żem Sy na sta ła, Ma ry jo! – Ty leś, 
Mat ko, wy cier pia ła, Ma ry jo! – Przez Twe go Sy na 
ko na nie – Uproś ser com zmar twych wsta nie, – 
W oj ców wie rze daj wy trwa nie, – Ma ry jo.

 Wszy scy śpie waj my Bo gu w Trój cy Je dy ne mu: 
– Chwa ła Oj cu, Sy no wi, Du cho wi Świę te mu.
 Jak była na początku, tak zawsze niech będzie, 
– Teraz i na wieki wieków niechaj słynie wszędzie.

PieŚni

 witaj królowo, Matko miło sier dzia, życie, sło-
dyczy i nadziejo nasza, witaj. – Do Ciebie wołamy 
wy gnań cy, synowie Ewy, – Do Ciebie wzdy cha my, 
jęcząc i płacząc na tym łez padole.
 Przeto Orędowniczko nasza, one miło sierne 
oczy Twoje na nas zwróć, – A Jezusa błogosławiony 
owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. 
– O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.

Przed twym miłosierdziem otworzę głębię swą
bo ty jezu czekasz, by zbawić duszę mą.

1. Jezu, ufam Tobie całe życie swe,
 nigdy nie przestanę – mówi serce me.

2.  W ranach Twoich, Chryste, proszę ukryj mnie,
 niech Twa miłość otrze każdą ludzką łzę.
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Ty bowiem jesteś dla mnie skałą i twierdzą;
przez wzgląd na imię Twoje kieruj mną i prowadź 

mnie!
Wydobądź mnie z sieci zastawionej na mnie,
bo Ty jesteś moją ucieczką.

W ręce Twoje powierzam ducha mojego:
Ty mnie wybawiłeś, Panie, Boże wierny!

Nienawidzisz tych, którzy czczą marne bóstwa, 
ja natomiast pokładam ufność w Panu.

Weselę się i cieszę z Twojej łaski,
boś wejrzał na moją nędzę,
uznałeś udręki mej duszy

i nie oddałeś mnie w ręce nieprzyjaciela,
postawiłeś me stopy na miejscu przestronnym.

Zmiłuj się nade mną, Panie, bo jestem w ucisku,
od smutku słabnie me oko,
a także moja siła i wnętrzności.

Bo zgryzota trawi me życie,
a wzdychanie – moje lata.
Siłę moją zachwiał ucisk
i kości moje osłabły.

Stałem się znakiem hańby dla wszystkich mych 
wrogów,

dla moich sąsiadów przedmiotem odrazy,
dla moich znajomych – postrachem;
kto mnie ujrzy na ulicy,
ucieka ode mnie.

 Z dawna Polski Tyś Królową, Ma  ry jo! – Ty za 
na mi prze mów sło wo, Ma ry jo! – Miej w  opie ce 
Na ród ca ły, – Któ ry ży je dla Twej chwa ły, – Niech 
roz wi ja się wspa nia ły, – Ma ry jo.

1. Święty boże! Święty Mocny! Święty 
 a Nieśmiertelny! – Zmiłuj się nad nami.
2. Od powietrza, głodu, ognia i wojny, 
 – Wybaw nas Panie.
3. Od nagłej i niespodzianej śmierci, 
 – Zachowaj nas Panie.
4. My grzeszni Ciebie Boga prosimy, 
 – Wysłuchaj nas Panie.

Psalm 31(30)

błaganie w ucisku i dziękczynienie

Panie, do Ciebie się uciekam,
niech nigdy nie doznam zawodu;
wybaw mnie w Twojej sprawiedliwości!

Skłoń ku mnie ucho,
pośpiesz, aby mnie ocalić.
Bądź dla mnie skałą mocną,
warownią, aby mnie ocalić.
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Błogosławiony niech będzie Pan, który okazał
cuda swoje i łaski w mieście warownym.

Ja zaś powiedziałem przerażony:
«Odcięty jestem od Twoich oczu»,
lecz Tyś wysłuchał głos mego błagania,
gdy do Ciebie wołałem.  

Miłujcie Pana, wszyscy, co Go czcicie!
Pan zachowuje wiernych,
a odpłaca z nawiązką tym,
którzy wyniośle postępują.

Bądźcie mocni i mężnego serca,
wszyscy, którzy pokładacie ufność w Panu!

Psalm 51

wezwanie i prośba pokutnika

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej,
W ogromie swej litości zgładź nieprawość moją.

Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego.

Uznaję bowiem nieprawość moją,
a grzech mój jest zawsze przede mną.

Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem
i uczyniłem, co złe jest przed Tobą,

Zapomniano w sercach o mnie jak o zmarłym:
stałem się jak sprzęt wyrzucony.

Słyszę bowiem złorzeczenia wielu:
«Trwoga dokoła»,
gdy przeciw mnie się zbierają,
zamyślają odebrać mi życie.

Ja zaś pokładam ufność w Tobie, Panie,
mówię: «Ty jesteś moim Bogiem».

W Twoim ręku są moje losy: wyrwij mnie
z ręki mych wrogów i prześladowców!

Niech zajaśnieje Twoje oblicze nad Twym sługą: 
wybaw mnie w swej łaskawości!

Panie, niech nie doznam zawodu, skoro Cię 
wzywam;

niech się zawiodą występni, niech zamilkną  
w Szeolu!
Niech zaniemówią wargi kłamliwe,
co zuchwale wygadują na sprawiedliwego
z pychą i ze wzgardą.

Jakże jest wielka, o Panie, Twoja dobroć,
którą zachowujesz dla tych, co się boją Ciebie,
i okazujesz tym, co w Tobie szukają ucieczki
na oczach synów ludzkich.

Ukrywasz ich pod osłoną Twojej obecności
od spisku mężów,
a w swoim namiocie ich kryjesz
przed sporem języków.
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Boże, moją ofiarą duch skruszony,
 pokornym i  skruszonym sercem Ty, Boże, nie 
gardzisz.

Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci,
odbuduj mury Jeruzalem.

 Wtedy przyjmiesz prawe ofiary: dary i całopa-
lenia,
wtedy składać będą cielce na Twoim ołtarzu.

Psalm 70(69)

błaganie o pomoc bożą

Racz mnie wybawić, o Boże;
Panie, pospiesz mi na pomoc!

Niech się zawstydzą i okryją rumieńcem
ci, którzy godzą na moje życie.
Niech się cofną okryci wstydem
ci, którzy z nieszczęść moich się weselą.

Niechaj odstąpią okryci hańbą,
którzy [mi] mówią: «Ha, ha».

Niech się radują i weselą w Tobie
wszyscy, co Ciebie szukają.
Niech zawsze mówią: «Bóg jest wielki!»
ci, którzy pragną Twojej pomocy.

Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku
i prawy w swoim sądzie.

Oto urodziłem się obciążony winą
i jako grzesznika poczęła mnie matka.

A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie,
naucz mnie tajemnic mądrości.

Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty,
obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.

Spraw, abym usłyszał radość i wesele,
niech się radują kości, które skruszyłeś.

Odwróć swe oblicze od moich grzechów
i zmaż wszystkie moje przewinienia.

Stwórz, Boże, we mnie serce czyste
i odnów we mnie moc ducha.

Nie odrzucaj mnie od swego oblicza
i nie odbieraj mi świętego ducha swego.

Przywróć mi radość Twojego zbawienia
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.

Będę nieprawych nauczał dróg Twoich
i wrócą do Ciebie grzesznicy.

Uwolnij mnie, Boże, od kary za krew przelaną,
o Boże, mój Zbawco,
niech sławi mój język sprawiedliwość Twoją.

Panie, otwórz wargi moje,
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz,
a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz.
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Ty ujrzysz na własne oczy:
będziesz widział odpłatę daną grzesznikom.

Albowiem Pan jest twoją ucieczką,
jako obrońcę wziąłeś sobie Najwyższego.

Niedola nie przystąpi do ciebie,
a cios nie spotka twojego namiotu,

bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie,
aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.

Na rękach będą cię nosili,
abyś nie uraził swej stopy o kamień.

Będziesz stąpał po wężach i żmijach,
a lwa i smoka będziesz mógł podeptać.

Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie;
osłonię go, bo uznał moje imię.

Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham
i będę z nim w utrapieniu,
wyzwolę go i sławą obdarzę.

Nasycę go długim życiem
i ukażę mu moje zbawienie.

Psalm 97(96)

bóg królem i sędzią świata

Pan króluje: wesel się, ziemio, 
radujcie się, mnogie wyspy! 

Ja zaś ubogi jestem i nędzny,
Boże, szybko przyjdź mi z pomocą!
Tyś wspomożyciel mój i wybawca:
nie zwlekaj, o Panie!

Psalm 91(90)

o bożej opiece

Kto przebywa w pieczy Najwyższego
i w cieniu Wszechmocnego mieszka,

mówi do Pana: «Ucieczko moja i Twierdzo,
mój Boże, któremu ufam».

Bo On sam cię wyzwoli
z sideł myśliwego
i od zgubnego słowa.

Okryje cię swymi piórami
i schronisz się pod Jego skrzydła:
Jego wierność to puklerz i tarcza.

W nocy nie ulękniesz się strachu
ani za dnia – lecącej strzały,

ani zarazy, co idzie w mroku,
ni moru, co niszczy w południe.

Choć tysiąc padnie u twego boku,
a dziesięć tysięcy po twojej prawicy:
ciebie to nie spotka.
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Psalm 103(102)

błogosław, duszo moja, Pana!

Błogosław, duszo moja, Pana, 
i całe moje wnętrze – święte imię Jego! 

Błogosław, duszo moja, Pana, 
 i nie zapominaj o wszystkich Jego 
dobrodziejstwach! 

On odpuszcza wszystkie twoje winy, 
On leczy wszystkie twe niemoce, 

On życie twoje wybawia od zguby, 
On wieńczy cię łaską i zmiłowaniem, 

On twoje dni nasyca dobrami: 
odnawia się młodość twoja jak orła. 

Pan czyni dzieła sprawiedliwe, 
bierze w opiekę wszystkich uciśnionych. 

Drogi swoje objawił Mojżeszowi, 
dzieła swoje synom Izraela. 

Miłosierny jest Pan i łaskawy, 
nieskory do gniewu i bardzo łagodny. 

Nie wiedzie sporu do końca 
i nie płonie gniewem na wieki. 

Nie postępuje z nami według naszych 
grzechów 
ani według win naszych nam nie odpłaca. 

Obłok i ciemność wokoło Niego, 
sprawiedliwość i prawo podstawą Jego tronu. 

Ogień idzie przed Jego obliczem 
i pożera dokoła Jego nieprzyjaciół. 

Jego błyskawice świat rozświecają, 
a ziemia patrzy i drży. 

Góry topnieją jak wosk przed obliczem Pana, 
przed obliczem Władcy wszystkiej ziemi. 

Niebiosa głoszą Jego sprawiedliwość, 
a wszystkie ludy widzą Jego chwałę. 

Muszą się wstydzić wszyscy, którzy czczą posągi 
i chlubią się bożkami; 
wszyscy bogowie hołd Mu oddają. 

Słyszy o tym i cieszy się Syjon 
i radują się córki Judy 
z Twoich wyroków, o Panie! 

Tyś bowiem, Panie, wywyższony – ponad całą 
ziemię 

i niezmiernie wzniosły pośród wszystkich bogów. 
Pan miłuje tych, co zła nienawidzą, 
On strzeże życia swoich świętych, 
wyrywa ich z ręki grzeszników. 

Światło wschodzi dla sprawiedliwego 
i radość dla ludzi prawego serca. 

Sprawiedliwi, weselcie się w Panu 
i wysławiajcie Jego święte imię! 



76 77

Błogosławcie Pana, wszystkie Jego dzieła,
na każdym miejscu Jego panowania:
błogosław, duszo moja, Pana!

Psalm 127(126)

Pomyślność pochodzi od boga

Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą 
ci, którzy go wznoszą.
Jeżeli Pan miasta nie ustrzeże,
strażnik czuwa daremnie.

Daremnym jest dla was
wstawać przed świtem,
wysiadywać do późna –
dla was, którzy jecie chleb zapracowany ciężko; 
tyle daje On i we śnie tym, których miłuje.

Oto synowie są darem Pana,
a owoc łona nagrodą.

Jak strzały w ręku wojownika,
tak synowie za młodu zrodzeni.

Szczęśliwy mąż,
który napełnił
nimi swój kołczan.
Nie zawstydzi się, gdy będzie rozprawiał
z nieprzyjaciółmi w bramie.

Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią,
tak można jest Jego łaskawość dla tych, co się Go 
boją. 

Jak jest odległy wschód od zachodu,
tak daleko odsuwa od nas nasze występki.

Jak się lituje ojciec nad synami,
tak Pan się lituje nad tymi, co się Go boją.

Wie On, z czego jesteśmy utworzeni,
pamięta, że jesteśmy prochem.

Dni człowieka są jak trawa;
kwitnie jak kwiat na polu.

ledwie muśnie go wiatr, a już go nie ma,
i miejsce, gdzie był, już go nie poznaje.

A łaskawość Pańska na wieki wobec Jego czcicieli,
a Jego sprawiedliwość nad synami synów,  

nad tymi, którzy strzegą Jego przymierza
i pamiętają, by pełnić Jego przykazania.

Pan w niebie tron swój ustawił,  
a swoim panowaniem obejmuje wszechświat.

Błogosławcie Pana, wszyscy Jego aniołowie,
pełni mocy bohaterowie, wykonujący Jego 
rozkazy,
<by słuchać głosu Jego słowa>.

Błogosławcie Pana, wszystkie Jego zastępy,
słudzy Jego, pełniący Jego wolę!



78 79

sPis  treŚci

Przyszło do ciebie Niebieskie Jeruzalem  . . . . . . .  5
Misja świętej Faustyny  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
Krótka historia obrazu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
Nadprzyrodzona siła obrazu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
Symbolika  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
Program peregrynacji obrazu Miłosierdzia
 Bożego  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18
Spotkanie modlitewne dla czcicieli Bożego   
 Miłosierdzia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26
Modlitewnik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32

Psalm 130(129)

z otchłani grzechu ku bożemu miłosierdziu

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie,
o Panie, słuchaj głosu mego!
Nakłoń swoich uszu
ku głośnemu błaganiu mojemu!

Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie,
Panie, któż się ostoi?

Ale Ty udzielasz przebaczenia,
aby Cię otaczano bojaźnią.

W Panu pokładam nadzieję,
nadzieję żywi moja dusza:
oczekuję na Twe słowo.

Dusza moja oczekuje Pana
bardziej niż strażnicy świtu,
<bardziej niż strażnicy świtu>.

Niech Izrael wygląda Pana.
U Pana bowiem jest łaskawość
i obfite u Niego odkupienie.

On odkupi Izraela
ze wszystkich jego grzechów.
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