
Święto Miłosierdzia Bożego 

Pragnę przypomnieć, że w naszej wspólnocie od 13 grudnia 2015 roku do 29 

stycznia 2017 roku miała miejsce tygodniowa peregrynacja obrazu „Jezu ufam 

Tobie”. Prawie 60 rodzin czy osób samotnych przyjęło ten obraz do swojego 

domu. Warto w tę Niedzielę Miłosierdzia Bożego przywołać to wydarzenie, 

które wielu z was przeżyło. Był to czas modlitwy, refleksji i oddania się Bożemu 

Miłosierdziu. Niech to głębokie przeżywanie Święta Bożego Miłosierdzia, będzie 

waszym osobistym i rodzinnym zawierzeniem się Bożemu Miłosierdziu. Niech z 

waszych ust i serc popłyną słowa: „Jezu ufam Tobie”.  

„Pragnę, aby pierwsza niedziela po Wielkanocy była Świętem Miłosierdzia, aby 

święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a 

szczególnie dla biednych grzeszników” - to Słowa, które Pan Jezus skierował do 

Siostry Faustyny.  

Wybór pierwszej niedzieli po Wielkanocy, która kończy oktawę 

Zmartwychwstania Pańskiego, wskazuje na ścisły związek między wielkanocną 

tajemnicą Odkupienia a Świętem Miłosierdzia. Męka, śmierć i zmartwychwstanie 

Chrystusa są bowiem szczytowym objawieniem miłości miłosiernej Boga. Dzieło 

odkupienia owocuje i aktualizuje się w sakramentach świętych, o których mówi 

liturgia Święta Miłosierdzia. Chrzest, sakrament pokuty, Eucharystia są 

niewyczerpanymi źródłami Miłosierdzia Bożego. Dlatego liturgia tej niedzieli jest 

punktem kulminacyjnym uwielbienia Boga w tajemnicy Miłosierdzia. 

Święto Miłosierdzia Bożego ma być dniem łaski dla wszystkich ludzi, a zwłaszcza 

dla grzeszników. „Pragnę - powiedział Pan Jezus - aby Święto Miłosierdzia było 

ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych 

grzeszników. Kto w dniu tym przystąpi do Źródła Życia, ten dostąpi zupełnego 

odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które 

płyną łaski, niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej 

były jak szkarłat”.  

Aby skorzystać z tych wielkich darów, trzeba wypełnić warunki nabożeństwa do 

Miłosierdzia Bożego, tzn.: pokładać ufność w Panu Bogu, pełnić uczynki 

miłosierdzia, być w stanie łaski uświęcającej i przystąpić do Komunii św. (w 

tym roku, jeżeli nie będzie takiej możliwości, przyjąć komunie świętą duchowo).  

„Nie znajdzie żadna dusza uspokojenia - powiedział Pan Jezus - dopóki się nie 

zwróci z ufnością do miłosierdzia mojego i dlatego pierwsza niedziela po 

Wielkanocy ma być Świętem Miłosierdzia”. 

Przygotowaniem do Święta Miłosierdzia jest Nowenna, którą realizujemy od 

Wielkiego Piątku. „W tej nowennie - obiecał Pan Jezus - udzielę duszom wszelkich 



łask”. Sam Pan Jezus podyktował siostrze Faustynie przykład takiej Nowenny. 

Znaczącym elementem tego święta jest uroczyste uczczenie obrazu „Jezu, ufam 

Tobie”. Obraz ten ma przypominać ludziom, że „naszym zadaniem - jak mówi 

Ojciec Święty Jan Paweł II w „Dives in misericordia” - jest wyznawanie Bożego 

Miłosierdzia, głoszenie go, praktykowanie miłosierdzia względem bliźnich oraz 

w tej godzinie dziejów i zagrożeń - modlenie się o Miłosierdzie Boże. Jest to 

nieodzowny warunek zabiegów o lepszy, bardziej ludzki świat”. 

Niech tegoroczne Święto Bożego Miłosierdzia, przeżywane - ze względu na 

pandemię koronawirusa - w „kościołach domowych”, przyczyni się jeszcze 

bardziej do zaangażowania się w modlitwę oraz dzieła miłosierdzia.  

Postarajcie się, aby w to Święto Miłosierdzia umieścić obraz Jezusa 

Miłosiernego w centralnym miejscu (może to być kącik modlitwy lub miejsce, 

w którym gromadzicie się na przeżywanie Mszy św. online). 

Obok obrazu ustawcie świece, krzyż, wielkanocnego baranka oraz bukiet 

kwiatów czy zielonych gałązek. We wspólnej modlitwie (najlepiej wieczornej 

lub po odmówionej koronce do Bożego Miłosierdzia), odmówcie akt 

zawierzenia 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 człowieka. 

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. 
    Jan Paweł II, Kraków-Łagiewniki, 17.08.2002 

 

 



Niech słowa Pana Jezusa wypowiedziane do Siostry Faustyny: „Ile razy usłyszysz, 

jak zegar bije trzecią godzinę, zanurzaj się cała w miłosierdziu Moim, 

uwielbiając i wysławiając je; wzywaj jego wszechmocy dla świata całego, a 

szczególnie dla biednych grzeszników (Dz. 1572), będą dla nas inspiracja do 

odmawiania Koronki do Bożego Miłosierdzia o godz.15.00. lub w innym 

dogodnym dla nas czasie w ciągu dnia.  

Pamiętajmy o tym, aby w naszym życiu odpowiadać miłosierdziem na 

miłosierdzie, którego Bóg nam udziela, i wychodzić naprzeciw drugiego 

człowieka z wyciągniętą dłonią i radosną twarzą. Niech realizacja uczynków 

miłosiernych co do ciała i co do duszy, będzie praktyczną drogą do realizacji 

miłosierdzia wobec bliźniego.  

Poniżej przypominam uczynki miłosierne co do ciała i co do duszy 

Względem ciała 

1. Głodnych nakarmić. 

2. Spragnionych napoić. 

3. Nagich przyodziać. 

4. Podróżnych w dom przyjąć. 

5. Więźniów pocieszać. 

6. Chorych nawiedzać. 

7. Umarłych pogrzebać. 

 

Względem duszy 

1. Grzeszących upominać. 

2. Nieumiejących pouczać. 

3. Wątpiącym dobrze radzić. 

4. Strapionych pocieszać. 

5. Krzywdy cierpliwie znosić. 

6. Urazy chętnie darować. 

7. Modlić się za żywych i umarłych. 

Zapraszamy do uczestnictwa w Święcie Miłosierdzia dzięki przekazowi 

medialnemu: W niedzielę 19.04.2020 r. o godz. 10.00 w TVP1 i TVP POLONIA. 

Możecie również brać udział w Mszach świętych transmitowanych z waszych 

rodzinnych parafii czy też poprzez media francuskie (KTO, France 2 „Jour du 

Seigneur”, radio „Maria” i inne).   

 


