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Wstęp

W niektórych diecezjach polskich peregrynuje 
od parafii do parafii Obraz Chrystusa Miłosiernego. 
Wierni tłumnie gromadzą się przed nim na modlitwę, 
w parafiach obserwuje się ożywienie życia religijnego.

Powstała samorzutna praktyka, że po odejściu Ob-
razu Miłosierdzia z parafii, wierni adorują Miłosier-
dzie Boże, modląc się przed małym Obrazem Miło-
sierdzia wędrującym od rodziny do rodziny.

Na modlitwach porannych i wieczornych przed 
Obrazem zbiera się, jeśli to możliwe, cała rodzina, ale 
wytworzył się też zwyczaj, że wieczorem na pożegna-
nie Obrazu i przeniesienie go do następnego domu 
czy mieszkania gromadzą się również krewni, znajo-
mi i sąsiedzi.

Wierni uczestniczący w tych spotkaniach modli-
tewnych wiele razy zwracali się do swoich duszpasterzy  
o dostarczenie im zbioru modlitw i pieśni, które ubo-
gaciłyby te spotkania.

Niniejsza książeczka wychodzi naprzeciw temu za-
potrzebowaniu. Modlitwy w niej zawarte nawiązują 
do słów Pana Jezusa spisanych przez siostrę Faustynę. 
Podane pieśni, które mają towarzyszyć modlitwom, 
są ogólnie znane.

W przypadku gdyby melodie proponowanych 
śpiewów nie były znane w jakiejś rodzinie, można re-
cytować ich treść  w formie modlitwy.

Książeczka ta będzie również pomocna tym ro-
dzinom, które nabyły „na stałe” obraz Miłosierdzia 
Bożego do swojego mieszkania i chcą się przed nim 
indywidualnie lub wspólnie modlić.



Chrystus Miłosierny powiedział siostrze Faustynie: 
„Podaję ludziom naczynie, z którym mają przychodzić 
do źródła miłosierdzia. Tym naczyniem jest ten obraz 
z podpisem: Jezu ufam tobie” (327). Oby każdy czciciel 
Miłosierdzia Bożego ożywił w swoim sercu zaufanie do 
kochającego nas Zbawiciela i zaczerpnął siły do walki  
o szczęśliwą wieczność.

Ks. Mieczysław Głowacki
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WSKAZANIA DLA RODZINY, KTÓRA CZCI 
MIŁOSIERDZIE BOŻE

Jezus Chrystus powiedział do siostry Faustyny: „Du-
sze, które czcić będą niezgłębione Miłosierdzie Moje, 
Ja sam bronić ich będę w życiu, a szczególnie w śmierci 
godzinie, jako swej chwały” (1225). „Dusza, która zaufa 
Mojemu Miłosierdziu jest najszczęśliwsza, bo Ja sam 
mam w niej staranie” (1273).

Rodzina, która gościła u siebie Obraz Miłosierdzia, 
powinna mieć w domu na stałe mały obraz Miłosier-
nego Zbawiciela i przed tym obrazem często się mo-
dlić. Najpiękniejszą modlitwą dla uczczenia Miłosier-
dzia Bożego są słowa Koronki, gdyż takie było życzenie 
Chrystusa. Należy również pamiętać o Godzinie Mi-
łosierdzia, czyli o godzinie 15. Gdziekolwiek jesteśmy, 
zwróćmy się choćby myślą do konającego Zbawiciela, 
dziękując Mu za Ofiarę Krzyża.

„W godzinie tej uprosisz wszystko dla siebie i dla in-
nych, bo w tej godzinie stała się łaska dla świata całego” 
(1572) – mówi Pan Jezus.

Czciciele Miłosierdzia Bożego uczestniczą również 
w święcie Miłosierdzia, które obchodzone jest zawsze  
w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. „Pragnę, aby świę-
to miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszyst-
kich dusz – mówi Pan Jezus. – W dniu tym otwarte są 
wnętrzności miłosierdzia Mego (...); dusza, która w tym 
dniu przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej dostąpi 
zupełnego odpuszczenia win i kar; w dniu tym, otwar-
te są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; 
niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociaż-
by grzechy jej były jak szkarłat. Miłosierdzie Moje jest 
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tak wielkie, że przez całą wieczność nie zgłębi go żaden 
umysł, ani ludzki, ani anielski. (...) Nie zazna ludzkość 
spokoju dopóki nie zwróci się do źródła Miłosierdzia 
Mojego” (699).

„Dusze giną mimo Mojej gorzkiej męki. Daję im 
ostatnią deskę ratunku, to jest święto Miłosierdzia Mo-
jego. Jeżeli nie uwielbią miłosierdzia Mojego, zginą na 
wieki” (965).

Czy to wystarczy? Czy wystarczy mieć i czcić Obraz 
Miłosierdzia, łączyć się z Męką Pana o godzinie 15, od-
mawiać Koronkę i brać udział w święcie Miłosierdzia? 
Czy to wystarczy, by spełnić pragnienie Zbawiciela?

Nie. To nie wystarczy! Konieczne są jeszcze czyny 
miłosierdzia. Nie można bowiem kogoś prawdziwie 
kochać i być obojętnym na jego los. Same słowa o mi-
łości nie wystarczą, jeżeli nie towarzyszy im postawa 
miłosierdzia. W dniu sądu Bożego usłyszymy od Chry-
stusa słowa:

 „Byłem głodny, a daliście Mi jeść.
 Byłem spragniony, a daliście Mi pić.
 Byłem nagi, a przyodzialiście Mnie.
 Byłem chory, a odwiedziliście Mnie.
 Cokolwiek uczyniliście bliźnim swoim,
 to tak jakbyście Mnie uczynili”.

Nie jest więc prawdziwym czcicielem Miłosierdzia 
Bożego ten, kto wyrządza krzywdę bliźniemu lub obo-
jętnie przechodzi obok ludzkiej biedy.

W rozmowie z siostrą Faustyną Pan Jezus przekazał 
mocne słowa ostrzeżenia: „Jeżeli dusza nie czyni miło-
sierdzia w jakikolwiek sposób, nie dostąpi Miłosierdzia 
Mojego w dzień sądu” (1317). „Nawet wiara najsilniej-
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sza nic nie pomoże bez uczynków” (742). „Cokolwiek 
czynisz bliźniemu, Mnie czynisz” (1029).

Kto życie swoje, zgodne z wolą Bożą, połączy z nabo-
żeństwem do Miłosiernego Zbawcy, kto Jezusowi zaufa 
na dobre i na złe, ten nie dozna nigdy zawodu. Chrystus 
dotrzymuje obietnic! W godzinę śmierci przybędzie do 
nas, by ukazać swoim czcicielom wieczną chwałę nieba.

O Krwi i Wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego 
Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufa-
my Tobie.

„Wszystkim duszom – mówi Pan Jezus – które uwiel-
biać będą to Moje Miłosierdzie i szerzyć jego cześć, za-
chęcając inne dusze do ufności w Moje Miłosierdzie, 
dusze te w godzinę śmierci nie doznają przerażenia. Mi-
łosierdzie moje osłoni je w tej ostatniej walce" (1540).

„Dusze, które szerzą cześć Miłosierdzia Mojego, osła-
niam przez całe życie jak czuła matka swe niemowlę,  
a w godzinę śmierci nie będę im Sędzią, ale miłosiernym 
Zbawicielem” (1075).
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