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Nabożeństwo kwietniowe - ku czci Miłosierdzia Bożego  
Kapliczka Matki Bożej Niepokalanej na Równej Górce 

 

      Zostały one wprowadzone w 1993 roku (po beatyfikacji Siostry Faustyny) na wzór nabożeństw majowych, czerwcowych  
   czy październikowych. W nabożeństwach wrześniowych odmawiana lub śpiewana jest Koronka do Miłosierdzia Bożego w 

intencji: o miłosierdzie dla naszej Ojczyzny i całego świata. Jest to miesiąc objawienia przez Pana Jezusa Koronki do 
Miłosierdzia Bożego i wybuchu drugiej wojny światowej. Te okoliczności, a także sytuacja we współczesnym świecie, 
szczególnie przynaglają do wołania o miłosierdzie Boga dla nas i całego świata. 
 

Siostra Faustyna podaje pięć środków w praktykowaniu Miłosierdzia Bożego: 

 Obraz 

 Koronka do Miłosierdzia Bożego 

 Nowenna do Miłosierdzia Bożego 

 Litania 

 Święto Miłosierdzia Bożego 
 

Obietnica 
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. 
Nie w piękności farby, ani pędzla jest wielkość tego obrazu, ale w łasce Mojej. Spojrzenie Moje z tego obrazu jest takie, 
 jako spojrzenie z krzyża. 
Podaję ludziom naczynie, z którym mają przychodzić po łaski do Źródła Miłosierdzia. Tym naczyniem jest ten obraz z 
podpisem: Jezu, ufam Tobie. 
 

Litania 
Posłuszna nakazom spowiednika, siostra Faustyna spisywała również teksty własnych modlitw. Dzięki temu 
wyświadczyła nam prawdziwe dobrodziejstwo, przeplatając wspomnienia i opisy aktami strzelistymi, formułami 
modlitewnymi lub aktami uwielbienia Boga Trzykroć Świętego. Inwokacje, czyli wezwania uwielbienia na cześć 
przymiotu Bożego Miłosierdzia, przekazane nam prawie na końcu drugiego zeszytu Dzienniczka, zostały opublikowane 
jeszcze za życia siostry Faustyny, pod nieścisłą nazwą Litanii do Miłosierdzia Bożego. Poszczególne akty uwielbienia 

Miłosierdzia całej Trójcy Przenajświętszej, z jakich powyższe inwokacje się składają, nie są ścisłymi tego słowa znaczeniu 
modlitwą błagalną, do której zwykliśmy zaliczać litanie. Ks. Sopoćko, wydając modlitwy do Miłosierdzia Bożego, porobił z 

konieczności różne streszczenia i poprawki w celu zbliżenia tych wezwań i uwielbień do formy litanijnej. W związku z tym siostra Faustyna pisze: "Miłość Boża 
jest kwiatem, a miłosierdzie (Jego) owoce. Niech dusza wątpiąca czyta te wywody miłosierdzia i stanie się ufająca" (12.02.1937r.). 
 

Litania do Bożego Miłosierdzia 
Litania pochodzi z Dzienniczka św. Siostry Faustyny  

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. 
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. 
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. 

 
Miłosierdzie Boże, wytryskujące z łona Ojca, ufamy Tobie 
Miłosierdzie Boże, największy przymiocie Boga, ufamy Tobie 
Miłosierdzie Boże, tajemnico niepojęta, ufamy Tobie 
Miłosierdzie Boże, źródło tryskające z Trójcy Przenajświętszej, 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, ufamy Tobie 
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały, ufamy Tobie 
Miłosierdzie Boże, zstępujące na świat w Osobie Słowa Wcielonego, ufamy Tobie 
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 świętego, 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 nieśmiertelnym, ufamy Tobie 
Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam w każdym momencie życia, ufamy Tobie 
Miłosierdzie Boże, chroniące nas od ognia piekielnego, ufamy Tobie 
Miłosierdzie Boże, w nawróceniu grzeszników zatwardziałych, ufamy Tobie  
Miłosierdzie Boże, zdziwienie dla aniołów, niepojęte dla świętych, ufamy Tobie 
Miłosierdzie Boże, niezgłębione we wszystkich tajemnicach Bożych, ufamy Tobie  
Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z wszelkiej nędzy, ufamy Tobie 
Miłosierdzie Boże, źródło naszego szczęścia i wesela, 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 zanurzeni, ufamy Tobie  
Miłosierdzie Boże, słodkie ukojenie dla serc udręczonych, ufamy Tobie 
Miłosierdzie Boże, jedyna nadziejo dusz zrozpaczonych, ufamy Tobie  

 

http://www.arkaocalenia.pl/


Arka Ocalenia Stowarzyszenie - "Błogosław, duszo moja, Pana, i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach! On 
odpuszcza wszystkie twoje winy, On leczy wszystkie twe choroby" (Ps.103) Bóg chce uleczyć każdego człowieka z każdej choroby 

czy to duchowej, czy psychicznej, czy też fizycznej. 

KRS: 0000 881 903    NIP: 6322027781   REGON: 38825479000000 
Konto Stowarzyszenia Bank Spółdzielczy w Jaworznie 73 8445 0007 0000 0000 3548 0001 

http://www.arkaocalenia.pl/ 

Miłosierdzie Boże, odpocznienie serc i pokoju wśród trwogi, ufamy Tobie 
Miłosierdzie Boże, rozkoszy i zachwycie dusz świętych, ufamy Tobie  
Miłosierdzie Boże, budzące ufność wbrew nadziei, ufamy Tobie 
  

Baranku Boży, który okazałeś największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu - przepuść nam Panie  
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 wychwalać będę. 
 

Módlmy się: Boże, którego Miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż 
w nas ufność w Miłosierdzie Swoje, byśmy nigdy w największych nawet 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 Duchem Św. okazuje nam Miłosierdzie na wieki wieków. Amen. 
 

Akt Zawierzenia Świata Bożemu Miłosierdziu  
Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją 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 Twego Syna, miej 
miłosierdzie dla nas i całego świata! Amen. 
 

Koronka do Miłosierdzia Bożego - odmawia się na różańcu w następujący sposób: 

† Znak krzyża:  W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

† 1x Ojcze nasz:  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 winowajcom; i 
niewódź nas na pokuszenie, ale baw nas ode Złego. Amen 

† 1x Zdrowaś Maryjo:  Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc 

żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. 

†Wierzę w Boga:  Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, 

Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem ukrzyżowan, umarł i 
pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego. 
Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów 
odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. 

† 1x Ojcze Przedwieczny,  ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na 

przebłaganie za grzechy nasze i świata całego. 

† 10x Dla Jezusa bolesnej Męki,  miej miłosierdzie dla nas i świata całego. 

† 3x Święty Boże,  Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.. 

† 3x O, Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Serca Jezusowego, jako zdrój Miłosierdzia dla nas – Ufam Tobie. 

†3x Jezu, ufam Tobie.    

† Święta siostro Faustyno módl się za nami i całym światem 

† Znak krzyża:  W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen 
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O koronce do Bożego Miłosierdzia. 

 
Podczas jednej z moich wizyt u ojca Eugeniusza czekaliśmy na korytarzu, a on odprawiał egzorcyzm. Przejęci niewiarygodnymi krzykami 
dochodzącymi z jego celi zaczęliśmy odmawiać Koronkę do Bożego Miłosierdzia. W pewnym momencie otwierają się drzwi, z których wychodzi 
mocno zdenerwowany egzorcysta. Tonem nieznoszącym sprzeciwu nakazuje nam natychmiast przerwać modlitwę. Na korytarzu było ok 10 osób i 
wszyscy jak jeden oczy jak pięć złoty, bo nie wiedzieliśmy, o co mu chodzi. Gdy skończył egzorcyzm wyszedł do nas i spokojnym tonem mówi:, „Gdy 
odmawialiście koronkę inną niż Pan Jezus podyktował siostrze Faustynie to diabeł śmiał mi się prosto w twarz. Nie wolno niczego zmieniać, bo w 
przeciwnym razie taka modlitwa nie jest Bogu miła".  
Chodziło mu o zbitkę słów - Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata, a powinno być: Dla Jezusa bolesnej męki miej 
miłosierdzie dla nas i świata całego. (Prawidłowa wersja jest w pierwszej wersji Dzienniczka).  
 
Po powrocie do domu zaczęłam obserwować jak ją ludzie odmawiają i ku mojemu zaskoczeniu było, że w mojej parafii proboszcz odmawia w 
sposób niewłaściwy. Pokazałam mu Dzienniczek i mówię żeby zobaczył jak jest prawidłowo, a on na to ze był w Łagiewnikach i słyszał jak tam 
odmawiają, a siostry na pewno wiedzą, co robią. Ze względu na moją dociekliwość napisałam zapytanie do biskupa, jaka jest oficjalna wersja, 
którą zatwierdził KK i jeśli zaszły zmiany to chciałabym dowiedzieć się, kto i kiedy tych zmian dokonał. Biskup w odpowiedzi napisał, że zmiany 
zapoczątkowało Radio Maryja i wszyscy to przyjęli (Sanktuarium MB w Łagiewnikach również!). Tego faktu na chwilę obecną nie da się tak łatwo 
odwrócić, ponieważ ludzie nie dają sobie nic powiedzieć, a diabeł na tym korzysta odbierając nam łaski...  

 
Bezprawne zmiany w Koronce do Miłosierdzia Bożego > link 
https://przeciwherezjom.wordpress.com/2020/10/01/2207/ 
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