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Nowenna przed Świętem 
Bożego Miłosierdzia

Nowennę tę kazał Pan Jezus siostrze Faustynie zapisać 
w sierpniu 1937 roku, polecając odprawianie jej przed Świę-
tem Miłosierdzia, począwszy od Wielkiego Piątku.

Pragnę, abyś przez te dziewięć dni sprowadzała dusze do 
zdroju mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i ochłody, 
i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, a szczegól-
nie w śmierci godzinie. W każdym dniu przyprowadzisz do 
serca mego odmienną grupę dusz i zanurzysz je w tym mo-
rzu miłosierdzia mojego. A ja te wszystkie dusze wprowadzę 
w dom Ojca mojego. Czynić to będziesz w tym życiu i w przy-
szłym. I nie odmówię żadnej duszy niczego, którą wprowa-
dzisz do źródła miłosierdzia mojego. W każdym dniu prosić 
będziesz Ojca mojego przez gorzką mękę moją o łaski dla 
tych dusz.

Odpowiedziałam: Jezu, nie wiem, jak tę nowennę odpra-
wiać i jakie dusze wpierw wprowadzić w najlitościwsze Serce 
Twoje. - I odpowiedział mi Jezus, że powie mi na każdy dzień, 
jakie mam dusze wprowadzić w Serce Jego. (1209)

Wielki Piątek
Dzień pierwszy: Dusze grzeszników i cała ludzkość

Dziś sprowadź mi ludzkość całą, i zanurzaj ją w morzu mi-
łosierdzia Mojego. A tym pocieszysz mnie w gorzkim smut-
ku, w jaki mnie pogrąża utrata dusz.

Jezu najmiłosierniejszy, którego właściwością jest litować 
się nad nami i przebaczać nam, nie patrz na grzechy nasze, ale 
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na ufność naszą, jaką mamy w nieskończoną dobroć Twoją, 
i przyjmij nas do mieszkania najlitościwszego Serca swego, 
i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. Błagamy Cię przez mi-
łość 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 miłosierdzia na ludz-
kość całą - a szczególnie na biednych grzeszników - która 
jest zamknięta w najlitościwszym Sercu Jezusa, i dla Jego 
bolesnej męki okaż nam miłosierdzie swoje, abyśmy wszech-
moc miłosierdzia Twego wysławiali na wieki wieków. Amen. 
(1210-1211)

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Wielka Sobota
Dzień drugi: Dusze kapłańskie i zakonne

Dziś sprowadź mi dusze kapłańskie i dusze zakonne, i za-
nurz je w niezgłębionym miłosierdziu Moim. One dały mi 
moc przetrwania gorzkiej męki, przez nich jak przez kanały 
spływa na ludzkość miłosierdzie moje.

Jezu najmiłosierniejszy, od którego wszystko, co do-
bre 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,



4

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 dusze 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 niezgłębione-
mu miłosierdziu Twemu na wieki wieczne. Amen. (1212-1213) 

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Wielka Niedziela
Dzień trzeci: Dusze pobożne i wierne

Dziś sprowadź mi wszystkie dusze pobożne i wierne, i za-
nurz je w morzu miłosierdzia Mojego; dusze te pocieszyły 
mnie w drodze krzyżowej, były tą kroplą pociech wśród go-
ryczy morza.

Jezu najmiłosierniejszy, który wszystkim udzielasz łask 
swych nadobfi cie ze skarbca swego, przyjmij nas do mieszka-
nia najlitościwszego Serca swego 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.
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Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze 
wierne jak na dziedzictwo Syna swego i dla Jego bolesnej 
męki, udziel im swego błogosławieństwa i otaczaj ich swą 
nieustanną opieką, aby nie utraciły miłości i skarbu wiary 
świętej, ale aby z całą rzeszą aniołów i świętych wysławiały 
niezmierzone miłosierdzie Twoje na wieki wieczne. Amen. 
(1214-1215)

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Poniedziałek Wielkanocny
Dzień czwarty: Dusze pogan i nieznających jeszcze Jezusa

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 mi-
łosierdzia Mojego.

Jezu najlitościwszy, który jesteś światłością świata całego, 
przyjmij do mieszkania najlitościwszego Serca swego du-
sze pogan, które Cię nie znają; niechaj promienie Twej łaski 
oświecają ich, aby oni wraz z nami wysławiali dziwy miłosier-
dzia Twego, i nie wypuszczaj ich z mieszkania najlitościwsze-
go 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 zamknię-
te w najlitościwszym Sercu Jezusa. Pociągnij ich do światła 
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Ewangelii. Dusze te nie wiedzą, jak wielkim jest szczęściem 
Ciebie miłować; spraw, aby i one wysławiały hojność miło-
sierdzia Twego na wieki wieczne. Amen. (1216-1217)

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Wtorek Wielkanocny
Dzień piąty: Dusze heretyków i odszczepieńców

Dziś sprowadź mi dusze heretyków i odszczepieńców, 
i zanurz ich w morzu miłosierdzia Mojego; w gorzkiej męce 
rozdzierali mi ciało i serce, to jest Kościół mój. Kiedy wracają 
do jedności z Kościołem, goją się rany Moje i tym sposobem 
ulżą mi męki.

Jezu najmiłosierniejszy, który jesteś dobrocią samą, Ty nie 
odmawiasz światła proszącym Ciebie, przyjmij do mieszka-
nia najlitościwszego Serca swego dusze heretyków i dusze 
odszczepieńców, i pociągnij ich swym światłem do jedności 
z Kościołem, i nie wypuszczaj ich z mieszkania najlitościwsze-
go Serca swego, ale spraw, aby i oni uwielbili hojność miło-
sierdzia 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 roztrwonili dobra Twoje 
i nadużyli łask Twoich, trwając uporczywie w swych błędach. 
Nie patrz na ich błędy, ale na miłość Syna swego i na gorzką 
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mękę Jego, którą podjął dla nich, gdyż i oni są zamknięci 
w najlitościwszym Sercu Jezusa. Spraw, niech i oni wysławia-
ją wielkie miłosierdzie Twoje na wieki wieczne. Amen. (1218-
1219) 

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Środa Wielkanocna
Dzień szósty: Dusze ciche i pokorne i dusze małych dzieci

Dziś sprowadź mi dusze ciche i pokorne, i dusze małych 
dzieci, i zanurz je w miłosierdziu moim. Dusze te są najwię-
cej podobne do serca mojego, one krzepiły mnie w gorzkiej 
konania męce; widziałem je, jako ziemskich aniołów, które 
będą czuwać u moich ołtarzy, na nie zlewam całymi strumie-
niami łaski. Łaskę moją jest zdolna przyjąć tylko dusza pokor-
na, dusze pokorne obdarzam swoim zaufaniem.

Jezu najmiłosierniejszy, któryś sam powiedział: uczcie się 
ode mnie, żem cichy i pokornego serca - przyjm do miesz-
kania najlitościwszego Serca swego dusze ciche i pokorne, 
i dusze małych dzieci. Dusze te wprowadzają w zachwyt nie-
bo całe i są szczególnym upodobaniem Ojca niebieskiego, są 
bukietem przed tronem Bożym, którego zapachem sam Bóg 
się napawa. Dusze te mają stałe mieszkanie w najlitościw-
szym Sercu Jezusa i nieustannie 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.
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Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia, na dusze 
ciche, pokorne i dusze małych dzieci, które są zamknięte 
w mieszkaniu najlitościwszego Serca Jezusa. Dusze te są naj-
więcej 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 upodobanie, jakie 
masz w tych duszach, błogosław światu całemu, aby wszyst-
kie dusze razem wyśpiewywały cześć miłosierdziu Twemu 
na wieki wieczne. Amen. (1220-1223)

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Czwartek Wielkanocny
Dzień siódmy: Dusze szczególnie czczące i wysławiające 

miłosierdzie Jezusa

Dziś sprowadź mi dusze, które szczególnie czczą i wysła-
wiają miłosierdzie Moje, i zanurz je w miłosierdziu Moim. Te 
dusze najwięcej bolały nad moją męką i najgłębiej wniknęły 
w ducha Mojego. One są żywym odbiciem Mojego litości-
wego Serca. Dusze jaśnieć będą szczególną jasnością w życiu 
przyszłym, żadna nie dostanie się do ognia piekielnego, każ-
dej szczególnie bronić będę w jej śmierci godzinie.

Jezu najmiłosierniejszy, którego Serce jest miłością samą, 
przyjmij do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze, 
które szczególnie czczą i wysławiają wielkość miłosierdzia 
Twego. Dusze te są mocarne siłą Boga samego; wśród wszel-
kich udręczeń i przeciwności idą naprzód ufne w miłosier-
dzie Twoje, dusze te są zjednoczone z Jezusem i dźwigają 
ludzkość całą na barkach swoich. Te dusze nie będą sądzone 
surowo, ale miłosierdzie Twoje ogarnie je w chwili zgonu.
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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 naj-
litościwszym Sercu Jezusa. Dusze te są żywą Ewangelią, ręce 
ich pełne uczynków miłosierdzia, a dusza ich przepełniona 
weselem śpiewa pieśń miłosierdzia Najwyższemu. Błagam 
Cię, Boże, okaż im miłosierdzie swoje według nadziei i uf-
ności, 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. 
(1224-1225)

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Piątek Wielkanocny
Dzień ósmy: Dusze czyśćcowe

Dziś sprowadź mi dusze, które są w więzieniu czyśćcowym 
i zanurz je w przepaści miłosierdzia mojego, niechaj strumie-
nie krwi mojej ochłodzą ich upalenie. Wszystkie te dusze są 
bardzo przeze mnie umiłowane, odpłacają się mojej spra-
wiedliwości; w twojej mocy jest im przynieść ulgę. Bierz ze 
skarbca mojego Kościoła wszystkie odpusty i ofi aruj za nie... 
O, gdybyś znała ich mękę, ustawicznie byś ofi arowała za nie 
jałmużnę ducha i spłacała ich długi mojej sprawiedliwości.
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Jezu najmiłosierniejszy, któryś sam powiedział, że miło-
sierdzia chcesz, otóż wprowadzam do mieszkania Twego 
najlitościwszego Serca dusze czyśćcowe - dusze, które Ci są 
bardzo miłe, a które jednak wypłacać się muszą Twej spra-
wiedliwości - 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 najlitościw-
szym Sercu Jezusa. Błagam Cię przez bolesną mękę Jezusa, 
Syna Twego, i przez całą gorycz, jaką była zalana Jego prze-
najświętsza dusza, okaż miłosierdzie swoje duszom, które 
są pod sprawiedliwym wejrzeniem Twoim; nie patrz na nie 
inaczej, jak tylko przez rany Jezusa, Syna Twego najmilszego, 
bo my wierzymy, że dobroci Twojej i litości liczby nie masz. 
(1226-1227)

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Sobota przed Świętem Miłosierdzia Bożego
Dzień dziewiąty: Dusze oziębłe

Dziś sprowadź mi dusze oziębłe i zanurz je w przepaści mi-
łosierdzia Mojego. Dusze te najboleśniej ranią Serce Moje. 
Największej obrazy doznała dusza Moja w Ogrójcu od duszy 
oziębłej. One były powodem, iż wypowiedziałem: Ojcze, 
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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 miłości Twojej rozgrzeją się te 
zlodowaciałe dusze, które podobne są do trupów i takim Cię 
wstrętem napawają. O Jezu najlitościwszy, użyj wszechmocy 
miłosierdzia 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 najlitościwszym Sercu Jezu-
sa. Ojcze miłosierdzia, błagam Cię przez gorzkość męki Syna 
Twego i przez trzygodzinne konanie Jego na krzyżu, pozwól, 
aby i one wysławiały przepaść miłosierdzia Twego... (1228-
1229) 

Koronka do Miłosierdzia Bożego
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KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO
(Do odmawiania na zwykłej cząstce różańca – 5 dziesiątków)

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 powszedniego daj nam dzisiaj 
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym wi-
nowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode 
złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś 
Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Two-
jego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami 
grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nie-
ba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana na-
szego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi 
Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł 
i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwych-
wstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca 
wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umar-
łych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, 
świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmar-
twychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Na dużych paciorkach (1 raz)

Ojcze Przedwieczny, ofi aruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bó-
stwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chry-
stusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
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Na małych paciorkach (10 razy)

Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego 
świata.

Na zakończenie (3 razy)

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj 
się nad nami i nad całym światem.

Święto Bożego Miłosierdzia
„Jezus mówi o uroczystym obchodzeniu tego wielkiego 

dnia”

(z tekstu poniżej).

Bł. ks. Michał Sopoćko, jako pierwszy podjął się całościo-
wej refl eksji teologicznej nad orędziem przekazanym św. 
Faustynie. Dokonał gigantycznej pracy, aby w życie Kościoła 
wprowadzić Święto Bożego Miłosierdzia. Możemy się na po-
czątku tej refl eksji nad tym świętem zastanowić, jaki ono ma 
charakter, jaki plan Boga przez nie się realizuje.

Jest to szczególny dzień tryumfu Bożego przebaczenia. 
Dzień duchowej amnes  i i szansy dla biednych grzeszników, 
którzy stracili łaskę uświęcającą i są w niebezpieczeństwie 
kary wiecznej. Ludzie, jak widzimy po statystykach rozwo-
dów nie dają sobie kolejnej szansy. Na szczęście Bóg, jeśli 
żałujemy za grzechy wciąż daje nam możliwość poprawy. 
Tą kolejną szansą dla nas jest właśnie Święto Bożego Miło-
sierdzia. Tego dnia Bóg nie tylko nam chce wybaczyć nasze 
grzechy i darować kary za nie, ale udziela łask szczególnych 
do trwałego wyzwolenia nas z mocy złego ducha. Wzmacnia 
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w sakramencie pokuty i Eucharys  i nasz rozum i wolę oraz 
udziela trwałej dyspozycji do wytrwania w dobrych posta-
nowieniach. Jest to zależne od naszej postawy wewnętrznej, 
jak również świadczeniu miłosierdzia bliźnim. Bóg tego dnia 
po prostu przychodzi z odsieczą, aby z ludzi przegranych 
uczynić zwycięzców, z okupowanych wolnych. Tego dnia 
chce wydobyć z niewoli złego ducha rzesze ludzi. 

Lecz niestety świadomość ogromu łask, jakie są udziela-
ne tego dnia ludziom jest wciąż niska albo żadna mimo, że 
w tym roku jest już 90 rocznica od pierwszych objawień św. 
Faustyny. 

Święto o Bożym Miłosierdziu ilustruje przypowieść 
o miłosiernym Ojcu i Synu marnotrawnym. Wiemy, że 
ten młodszy syn roztrwonił majątek rodziny. Był bez gro-
sza i upokorzony. Wrócił, a pierwszą osobą, którą spo-
tkał w okolicach swego domu był ojciec, który każdego 
dnia wychodził, aby go zobaczyć, przypomnieć sobie mo-
ment rozstania. Wychodził co dnia, aby swego syna przy-
garnąć. Święto Bożego Miłosierdzia to dzień powrotu 
i zakończenie rozłąki z Miłością Boga Ojca Miłosierdzia. To 
dzień odnalezienia siebie w Jego silnych ramionach oraz 
odzyskanie Jego dziedzictwa, którym jest królestwo niebie-
skie. Jest to dzień wydobycia człowieka z otchłani nieprawo-
ści, jaka zalewa obecnie świat. To dzień przejścia ze śmierci 
do życia to dzień, w którym zwieńczają się wszystkie wysiłki 
Bożego Serca, aby nas zbawić. 

W tym dniu otwiera się brama miłosierdzia, aby wszyscy 
wierzący przyszli do Jezusa i odziedziczyli królestwo Ojca nie-
bieskiego. Lecz ludzie nie znają ani czasu, ani miejsca gdzie 
się to dokonuje. Jest to niewiedza wynikająca z pomijania 
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rangi tego święta w liturgii i niezwiązanych z tematem tego 
dnia homilii. Dobrze jest pamiętać, że ustanowił je św. Jan 
Paweł II w 2000 roku na zakończenie kanonizacji św. Fau-
styny w Rzymie dla całego świata. Wcześniej, jako pierwsza 
obchodziła je Polska.

Jakie łaski tego dnia możemy otrzymać?
• Łaska Odpuszczenia win i kar. 
Jezus powiedział, że kto tego dnia przystąpi do spowie-

dzi i Komunii świętej otrzyma odpuszczenie win i kar za 
grzechy. Oznacza to całkowite anulowanie skutków grze-
chu. Każdy grzech pociąga za sobą winę. Jest obrazą Bo-
żego majestatu, dowodem niewierności oblubienicy – 
ochrzczonego wobec oblubieńca – Chrystusa. Wina pociąga 
za sobą karę doczesną. Jest ona wymierzona przez Boga 
albo za życia lub po śmierci w czyśćcu. Jeśli przyjmujemy 
łaskę odpustu zupełnego w to Święto  wina i kara jest nam 
anulowana. Ktoś może powiedzieć, że każdego dnia możemy 
otrzymać taką łaskę Odpustu Zupełnego pod zwykłymi wa-
runkami (spowiedź – stan łaski uświęcającej, Komunia świę-
ta, modlitwa w intencji Ojca Świętego oraz wyrzeczenie się 
przywiązania do grzechu, za np. odmówienie w kościele ko-
ronki do Bożego Miłosierdzia lub inne praktyki). Tak, ale tego 
dnia mamy do spełnienia tylko dwa warunki oraz większą 
pewność, że Odpust Zupełny uzyskamy zgodnie ze słowami 
Zbawiciela. Jest to największa łaska Bożego miłosierdzia. Po-
trzebna jest tylko nasza świadomość i zaangażowanie, aby ją 
przyjąć dla siebie lub osoby zmarłej.
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 • Łaska trwałego nawrócenia
Jeśli człowiek otrzymał dar odpuszczenia win i kar za grze-

chy zostaje on wewnętrznie odrodzony. Przez łaskę uświę-
cającą otrzymuje też trwałe dyspozycje do dobra. Człowiek 
nie tylko zostaje oczyszczony z grzechu w sakramencie po-
kuty i Eucharys  i, ale zostaje wyposażony arsenałem łask do 
walki z diabłem. Staje się bardziej odporny na pokusy, łatwiej 
je odrzuca, a wybiera to, co przeciwne do nich, czyli rozwój 
wewnętrzny. O własnych wysiłkach wciąż będziemy upadać. 
W Święto Bożego Miłosierdzia warto prosić o łaskę trwałego 
uzdrowienia z grzechu, który pozbawia nas jedności z Bogiem.   

• Łaska świętości
Łaska odpuszczenia win i kar daje nam możliwość odzy-

skania utraconej świętości. Podczas śmierci św. Jana Pawła 
II wołano Sancto Subito – od razu Święty. Te słowa możemy 
odnieść do tych wszystkich ludzi, którzy skorzystali z łaski 
spowiedzi i Komunii świętej tego dnia. Świętość odzyskują 
przez przyjęcie pełni odkupienia uzyskanego dla nas przez 
Jezusa Chrystusa, a udzielonego przez Kościół Święty. Nikt 
z nas nie jest w stanie wynagrodzić sam z siebie za ogrom 
niewierności i długów naszych wobec miłości Boga.

Warto zauważyć, że święty Jan Paweł II umarł w wigilię 
Święta Bożego Miłosierdzia. Nawet swoją śmiercią wskazuje 
nam ziemię obiecaną, jaką jest szczególna możliwość zjed-
noczenia z Bogiem tego dnia.

• Łaska nowego życia
Łaska odzyskanej świętości, prowadzi nas do nowego życia. 

Jeśli przyjęliśmy Boże miłosierdzie staliśmy się mieszkaniem 
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Boga. Więcej czasu powinniśmy przeznaczać odtąd na 
modlitwę i bycie z Nim. Powinniśmy podejmować modlitwę 
błagalną, aby inni przyjęli też Boże miłosierdzie i otworzyli 
się na nie. Bóg, który pochylił się nad nami jak dobry 
samarytanin zachęca nas również, aby się pochylać nad 
tymi, którzy potrzebują miłosierdzia. Dlatego według 
wskazań bł. ks. Michała Sopoćki Święto Bożego Miłosierdzia 
otwierać powinno Tydzień miłosierdzia w czynie, słowie 
i modlitwie. Powinniśmy tą łaskę Bożej miłości przekazywać 
dalej, powinien uruchomić się schemat domina. Bóg 
przekazuje ci przebaczenie, potem ty przekazujesz je swoim 
najbliższym uzupełniając to jeszcze większą wrażliwością 
na potrzeby innych ludzi. Uwalnia to nas z powszechnego 
skłócenia, jakie dziś przeżywają Polacy oraz daje możliwość 
odzyskania jedności z Bogiem, rodziną, osobami, z którymi 
współpracujemy. Łaska nowego życia polega na tym, aby 
całym sobą uwielbiać Boże Miłosierdzie, na wszelkie możliwe 
sposoby, przy użyciu wszystkich talentów, jakie dał nam Bóg.

Jak świętować?
Bł. ks. Michał Sopoćko zwracał uwagę, aby przygotować 

się do tego święta. Powinno odprawić się nowennę rozpo-
czynającą się w wielki Piątek. Przez dziewięć dni wprowadza 
się do Miłosiernego Serca Jezusa poszczególne grupy dusz, 
grzeszników, kapłanów… (pełny tekst Nowenny znajduje się 
w tej pozycji książkowej).

Nabożeństwo nowenny odprawiane w kościele może być 
ubogacone katechezą kapłana dotyczącą charakteru dnia 
danej nowenny. Można stworzyć cykl rozważań i wspomóc 
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się np. tekstami bł. ks. Michała Sopoćki. Dobrze by było 
w ogłoszeniach parafi alnych w Wielkanoc przybliżyć, czym 
jest Święto Bożego miłosierdzia i jakie łaski można tego dnia 
uzyskać.

Warto też pomyśleć, aby w wigilię Święta Bożego 
Miłosierdzia zorganizować adorację Najświętszego Sakra-
mentu z modlitwą, aby jak najwięcej osób przyjęło łaski 
obiecane na drugą niedzielę wielkanocną. Można zgromadzić 
wszystkie grupy parafi alne na modlitwie o charakterze 
przebłagalnym, błagalnym, dziękczynnym. Zwieńczać tę 
adorację może uwielbienie Bożego miłosierdzia. Adoracja 
Najświętszego Sakramentu mogłaby być ponowiona w samo 
Święto Miłosierdzia Bożego z możliwością spowiedzi.      

Na święto powinno się zadbać, aby w kościele był wysta-
wiony duży obraz Jezusa Miłosiernego. On opowiada o ła-
skach, jakie tego dnia możemy uzyskać i jest ilustracją ewan-
gelii czytanej tego dnia. Słowo Boże pokazuje św. Tomasza, 
dla którego specjalnie przychodzi Zbawiciel. Nie był on obec-
ny wśród uczniów Jezusa w wieczerniku w dniu Zmartwych-
wstania. Chrystus przychodzi do tego spóźnialskiego i mają-
cego trudności w wierze apostoła. Św. Tomasz staje się przez 
to patronem tych ostatnich i zagubionych, którzy zostają wy-
różnieni przez Boże miłosierdzie. Obraz Jezusa Miłosiernego 
pokazuje więc Zbawiciela przychodzącego przez zamknięte 
drzwi, który przekazuje dar pokoju i przebaczenia, dar sakra-
mentu pokuty, przed którym padamy na kolana i mówimy 
jak św. Tomasz Pan mój i Bóg mój (J 20, 28). 

Bardzo ważne, aby homilie łączyły się z mówieniem 
o tym, czym jest Święto Bożego Miłosierdzia i zachęcały do 
spowiedzi. Aby wszyscy uzyskali łaskę odpuszczenia win i kar 
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za grzechy. Naprawdę nie powinno się tego dnia czytać listów 
pasterskich, które pomijają główny temat odpuszczenia win 
i kar za grzechy i nie głoszą Bożego miłosierdzia w duchu ob-
jawień św. Faustyny. Można to zrobić w następną niedzielę. 

W homilii nie można sprowadzić tak wielkiego orędzia 
wzywającego do świętości wierzących np. tylko do uczyn-
ków miłosierdzia. Byłoby to mówienie o miłosierdziu ludz-
kim, bez odniesienia do miłosierdzia Bożego, a przecież to 
o nim chcą usłyszeć ludzie. To Ono chce tego dnia przeba-
czać ludzkie grzechy! Jest to również zanegowanie objawie-
nia, które ukazuje nam drogę przyjęcia odkupienia danego 
w Chrystusie poprzez Jego mękę, krzyż i zmartwychwstanie.  
Nie można również pomijać uczynków i mówić tylko o rze-
czywistości duchowej, pomijając moralność. Ważne są wła-
ściwe proporcje poruszanych wątków w kazaniu. 

 Kapłan w homilii powinien tego dnia objawiać wielkie Mi-
łosierdzie w odniesieniu do nieprawości ludzkiego grzechu, 
jak również mówić o karach za nie. Czyli przepowiadanie 
Bożego Miłosierdzia powinno dokonywać się w odniesieniu 
do Bożej Sprawiedliwości. Inaczej słuchacze mogą być wpro-
wadzeni w błąd i nabędą fałszywego przekonania, które 
może skłonić do zuchwałości względem tego największego 
przymiotu Boga. Mówienie o Bożym Miłosierdziu bez spra-
wiedliwości rodzi lekceważenie grzechów, a człowiek prze-
staje pojmować ile kosztowało Jezusa Chrystusa nasze Od-
kupienie.  Ludzie powinni usłyszeć o wyjątkowej możliwości 
uzyskania odpustu zupełnego, by w pełni korzystać z posługi 
zbawczej Kościoła Świętego. Również homiletyk powinien 
uwielbić Boże Miłosierdzie w przekonywujący sposób ukazu-
jąc Jego działanie w życiu ludzkim na przykładach. 
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   Żywe Słowo Boże buduje Kościół i skłania ludzi do nawró-
cenia. Czytanie z kartki nie własnego tekstu i nie związanego 
z tematem dnia jest zmarnowaniem możliwości skłonienia 
ludzi do nawrócenia i przemiany ich życia. Byłoby to wielkie 
zaniedbanie kapłańskie, którego celem jest ratowanie dusz. 
Ksiądz powinien przygotować homilię sięgając do źródła 
Dzienniczka św. Faustyny lub pism bł. ks. Michała Sopoćki. 
Jeśli natomiast nie zna tych tekstów lub sam do nich nie jest 
przekonany, czy wręcz nie wierzy sam w Miłosierdzie Boże 
nie pociągnie za sobą ludzi. Zlekceważy też swój obowiązek 
właściwego przygotowania homilii na tę niedzielę.   

Jezus mówi o uroczystym obchodzeniu tego wielkiego 
dnia. Dotyczy to parafi i, ale i diecezji. Każda diecezja na cze-
le z Biskupem ordynariuszem wspólnie powinna uwielbiać 
Boga w Jego miłosierdziu przez pokorne proszenie o prze-
baczenie grzechów i dziękowanie za łaski udzielone tego 
dnia. Może być po liturgii lub przed nią recytacja tekstów np. 
z Dzienniczka św. Faustyny, które głoszą wielkie miłosierdzia 
Boga lub koncert pieśni religijnych, jako podziękowanie mi-
łosierdziu Bożemu za łaski tego dnia.

Czas Święta
Ks. Sopoćko naucza, że Święto Miłosierdzia Bożego znaj-

duje się w wyjątkowym czasie liturgicznym Kościoła. Przypo-
mniał, że zgodnie ze wskazaniami Zbawiciela, przekazanymi 
św. Faustynie, ma ono być obchodzone w pierwszą niedzielę 
po Wielkanocy. Stwierdza, że święto przypada na wyjątko-
wy dzień, w którym Kościół przeżywa zwieńczenie uroczy-
stości Zmartwychwstania Pańskiego, gdyż kończy się oktawa 
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wielkanocna. Jest to tzw. Niedziela Przewodnia, przypomi-
nająca nadto o ustanowieniu sakramentu chrztu, pokuty, 
kapłaństwa i wszelkich odpustów. Błogosławiony nazywa tę 
niedzielę dniem uwieńczenia najmiłosierniejszych łask Od-
kupienia, które człowiek może w tym dniu obfi cie przyjąć. 
Przypomniał, że ta niedziela w liturgii była określana również 
jako biała ,,Dominica in albis”, ponieważ w pierwszych wie-
kach chrześcijaństwa neofi ci przez cały tydzień (od Wielkiej 
Soboty) nosili białe szaty otrzymane na chrzcie świętym. 
W tę niedzielę przybywali po raz ostatni w tych strojach do 
świątyni, wprowadzani w podniosłym nastroju przez rodzinę 
i znajomych. Sopoćko stwierdza, że ten dzień w liturgii przy-
pomina chrześcijanom o ich godności i powołaniu do świę-
tości, a więc stanu, w którym dusza była czysta, nieskalana 
grzechem i wypełniona łaską Bożą. 

Trzy główne wskazania pastoralne dla kapłanów według 
ks. Michała Sopoćki.

W tekstach Błogosławionego, dotyczących omawianego 
Święta Miłosierdzia Bożego, można wyróżnić trzy główne 
wskazania pastoralne dla kapłanów. Pierwszym jest zachęta, 
aby duszpasterze ukazywali wiernym tego dnia obraz Jezu-
sa Miłosiernego, który przekona ich o Bożych obietnicach 
udzielanych tego dnia. Jest on najlepszą ilustracją miłosier-
dzia Zbawiciela względem grzeszników. Patrząc na niego 
zdobędą się na przystąpienie do sakramentu pokuty. Poko-
nają wszelkie trudności wewnętrzne, bo zaufają dzięki nie-
mu Bogu. To ostatecznie przyczyni się tego dnia do tryumfu 
miłosierdzia Bożego w ich życiu. 

Drugim wskazaniem jest potrzeba, aby kapłani głosili 
w homiliach prawdę o tym miłosierdziu, a wszystko po to, by 
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zachęcać ludzi do przyjęcia łask przypisanych do tego dnia 
(odpust zupełny). Jest to ważne gdyż wierni rozważają to, co 
kapłani mówią w kazaniach. Nie mogą tego dnia zaniedbać 
tak ważnego wiodącego tematu Niedzieli Przewodniej, jakim 
jest miłosierdzie Boże. 

Trzecią suges  ą Autora jest stworzenie tego dnia wiernym 
swobodnej możliwości przystąpienia do sakramentu pokuty. 
Nakłania do tego Ewangelia ukazująca moment przekazania 
władzy rozgrzeszania apostołom przez Jezusa (J 20, 22-23). 
Poza tym Sopoćko uznaje ten sakrament jako deskę ratunku, 
którą trzeba podać tego dnia grzesznikom. To zadanie całko-
wicie spoczywa na sumieniu kapłanów, którzy tego dnia po-
winni być zdaniem Autora szczególnie dyspozycyjni i otwarci 
na dobro duchowe wiernych. Ks. Ignacy Różycki pisze: „Jezus 
żąda, aby święto, było obchodzone uroczyście, jednak nie 
określił szczegółowo sposobu jego celebrowania. Wyszcze-
gólnił jednak dwa punkty: po pierwsze, obraz, uroczyście po-
święcony powinien być publicznie adorowany w tę niedzielę. 
Po drugie, kapłani mają w dniu tym mówić duszom o tym 
wielkim i niezgłębionym miłosierdziu…” .

Osobiście polecam odprawienie nowenny na Święto Bo-
żego Miłosierdzia, co daje nam większą możliwość przyjęcia 
obiecanych łask na ten dzień. Również zachęcam do odpra-
wiania tej nowenny w innym czasie. Jest to modlitwa bardzo 
skuteczna. Te dziewięć dni modlitwy ma też symboliczne od-
niesienie do 9 miesięcy, kiedy człowiek jest w łonie matki. 
Przez modlitwy wstępne i koronkę do Bożego miłosierdzia 
swoje intencje wprowadzamy we wnętrzności Boga Ojca 
przez Syna Bożego, co daje niesamowitą możliwość ich wy-
słuchania.



Postanowienie:
• Nie przegapić Święta Bożego Miłosierdzia

• Odprawić nowennę na Święto Bożego Miłosierdzia 
zaczynając od Wielkiego Piątku 

• Odprawić Nowennę do Bożego Miłosierdzia w dowol-
nym innym czasie.



  
Wszechmogący Boże, Ty zawsze przygarniasz 

z ojcowską dobrocią tych, którzy ze skruchą 
i nadzieją zbliżają się do Ciebie, by doznać 
Twojego miłosierdzia i sprawiasz, że przez 
wstawiennictwo błogosławionego Michała, 
prezbitera spływają obfi te łaski na wzywających 
jego orędownictwa.

Racz włączyć do grona świętych Kościoła, 
błogosławionego, który słowem, czynem 
i świadectwem życia głosił i przybliżał światu 
tajemnicę niezgłębionego Miłosierdzia, 
objawionego najpełniej w Synu Twoim 
Jezusie Chrystusie, który z Tobą żyje i króluje 
przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Modlitwa o kanonizację 
błogosławionego ks. Michała Sopoćko
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