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58 Koronka do miłosierdzia Bożego

Największą tragedią człowieka są jego grzechy, ponieważ mogą do-
prowadzić do wiecznego potępienia. Dlatego Bóg zesłał swojego Syna, 
aby uratował grzeszników, i pragnie, byśmy uwierzyli w Jego nieskoń-
czone miłosierdzie. 

„Już w Starym Testamencie Bóg powie przez proroka Ezechiela: «Nie 
mam upodobania w śmierci bezbożnego, ale chcę, aby bezbożny porzu-

cił swoje niegodziwe postępowanie i ocalił życie» (Ez 33,11). Jezus został 
posłany do «owiec, które zginęły z domu Izraela» (Mt 15,24) i wie, że 
«lekarz nie jest potrzebny zdrowym, lecz chorym» (Mt 9,12). Dlatego jada 
z celnikami i grzesznikami, a pod koniec swojego ziemskiego życia nawet 
swoją Mękę wyjaśnia jako inicjatywę miłosiernej miłości Boga: «To jest 
bowiem moja krew przymierza, która za wielu jest wylewana na odpusz-
czenie grzechów» (Mt 26,28)”.

(Youcat, p. 314)

O swoim miłosierdziu Pan Jezus 
przypomniał przez skromną za-

konnicę – siostrę Faustynę Ko-
walską. Za jej pośrednictwem 
przekazał nam cztery sposoby 
zwracania się do Bożego mi-
łosierdzia: godzinę miłosier-

dzia, obraz miłosierdzia Bożego, 
święto Miłosierdzia Bożego, które 

obchodzimy w pierwszą niedzielę po 
Wielkanocy, oraz „Koronkę do miło-
sierdzia Bożego”. 

Siostra Faustyna 13 września 1935 r. 
w Wilnie miała wizję anioła, który 
przyszedł ukarać ziemię za grzechy. 
Gdy to zobaczyła, zaczęła prosić anioła, 
aby się wstrzymał, a świat będzie czynił 
pokutę. Po chwili stanęła przed Trójcą 

Świętą, ale nie miała odwagi powtórzyć swego błagania. Wtedy zaczęła 
się modlić słowami słyszanymi w głębi serca i zobaczyła, że kara od ziemi 
została odsunięta. Na drugi dzień, kiedy była w kaplicy, Pan Jezus jeszcze 
raz przypomniał jej słowa modlitwy i dokładnie pouczył, jak należy ją 
odmawiać na różańcu.

Najpierw s. Faustyna odmawiała koronkę sama, w różnych sytuacjach: 
przy konających, z prośbą o deszcz czy uciszenie burzy. W 1937 r. jej 
spowiednik, ks. Michał Sopoćko, postarał się o zezwolenie władzy du-
chownej na wydrukowanie tej modlitwy na obrazkach Jezusa Miłosier-

odkryć tajemnice
„Dusze, które odmawiać będą tę 
koronkę, miłosierdzie Moje ogarnie 
ich w życiu, a szczególnie w śmierci 
godzinie”. 

(s. Faustyna, Dzienniczek, n. 754)
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nego oraz w książeczce „Chrystus, Król 
Miłosierdzia”. Tekst koronki bardzo szybko 
się upowszechniał. Tłumaczono ją na inne 
języki i wydawano w wielu krajach na obraz-
kach, w broszurkach i modlitewnikach. Jest 
to najbardziej znana modlitwa do miłosier-
dzia Bożego. Odmawiają ją wierni na ca-
łym świecie, w godzinie miłosierdzia,  czyli 
o 15.00. Godzina ta upamiętnia konanie 
i śmierć Pana Jezusa na krzyżu. 

Słowami „miej miłosierdzie dla nas” pro-
simy za nas samych oraz za wszystkich, za 
których pragniemy lub jesteśmy zobowią-
zani się modlić. Natomiast „cały świat” 
to wszyscy ludzie żyjący na ziemi i dusze 
w czyśćcu cierpiące.

Z odmawianiem koronki związane są 
obietnice, które Pan Jezus przekazał sio-
strze Faustynie.

„(…) usłyszałam te słowa: każdą duszę 
bronię w godzinie śmierci jako swej chwa-
ły, która odmawiać będzie tę koronkę, albo przy konającym 
inni odmówią, jednak odpustu tego samego dostępują. Kiedy przy ko-
nającym odmawiają tę koronkę, uśmierza się gniew Boży, a miłosierdzie 
niezgłębione ogarnia duszę i poruszą się 
wnętrzności miłosierdzia mojego, dla 
bolesnej męki Syna mojego”.

(s. Faustyna, Dzienniczek, n. 811)

Koronka 
do miłosierdzia Bożego
Na początku: Ojcze nasz…, Zdro-
waś Maryjo…, Wierzę w Boga… 
Na dużych paciorkach (1 raz): 
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci 
Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo naj-
milszego Syna Twojego, a Pana 
naszego Jezusa Chrystusa na 
przebłaganie za grzechy nasze 
i całego świata.
Na małych paciorkach (10 razy):  
Dla Jego bolesnej męki miej miło-
sierdzie dla nas i całego świata.
Na zakończenie (3 razy):  
Święty Boże, Święty Mocny, 
Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się 
nad nami i nad całym światem.

Czy wiesz, że...
Stolicą kultu Bożego miłosier
dzia jest Sanktuarium Miło
sierdzia Bożego w Krakowie 
Łagiewnikach, gdzie znajduje 
się grób św. siostry Faustyny. Rękopis „Dzienniczka” s. Faustyny

Módl się
„Boże, Ojcze Miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim 
Synu Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Po-
cieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
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Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż 
wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć 
Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnaj-
dywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twoje-
go Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata! Amen”.

(Akt zawierzenia świata miłosierdziu Bożemu)

Zaśpiewaj
Duchu Miłości wylewaj się na nas 
z przebitego serca Jezusa, Jezusa. 

Zastanów się
– Czy potrafisz się modlić „Koronką do miłosierdzia Bożego”?
– Za kogo z osób żyjących chcesz się nią pomodlić?
– Z kim możesz się modlić tą modlitwą?

Zapamiętaj
„Koronka do miłosierdzia Bożego” to 
modlitwa pełna ufności, w której prosimy 
o wybaczenie grzechów własnych i innych 
ludzi. Jezus przyrzekł łaskę szczęśliwej 
i spokojnej śmierci tym, którzy będą ją od-
mawiać, oraz umierającym, przy których 
inni będą się modlić jej słowami. Chrystus 
spełni obietnice, gdy modlitwa ta będzie 
wypływać z ufności do Boga oraz czynnej 
miłości bliźniego.

Zadanie 
1.  Odszukaj w Internecie nazwę kraju, 

w którym można kupić zegarek z wize-
runkiem Jezusa Miłosiernego w tarczy, 
fabrycznie ustawiony na dzwonienie 
o godz. 15.00.

2.  Ułóż krótkie hasło, którym zareklamu-
jesz Boże miłosierdzie.

3.  Przez najbliższy tydzień pomódl się 
„Koronką do miłosierdzia Bożego” 
w intencji nawrócenia grzeszników.

Sprawdź  
swoją wiedzę
1.  Pan Jezus prosi, abyśmy 

modlili się o godz. 15.00:

 a)  Nowenną do Ducha 
Świętego,

 b) Litanią loretańską,

 c)  Koronką do miłosierdzia 
Bożego.

2.  Osoby, które będą się 
modlić Koronką do 
miłosierdzia Bożego:

 a)  dostąpią Bożego 
miłosierdzia,

 b)  będą miały wybaczone 
wszystkie grzechy,

 c)  dostąpią łaski 
szczęśliwej i spokojnej 
śmierci.


