
 

 

 

 

    
 

 

 

 

Miłosierdzie - to miłość, 

która przeżywa nędzę kogoś drugiego jak swoją. 

(bł. Charles de Foucauld) 

Boski Zbawiciel uznaje za uczynione  

Jemu samemu każde miłosierdzie  

okazane nieszczęśliwym… 

(św. Jan Bosko) 

…święci słynęli z miłosierdzia i wielkiej dobroci. 

Tak było przez całe wieki aż do dnia dzisiejszego. 

(o. Dominik Wider OCD) 



    
 

 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=t8glLw4m3hI 

 

    
 

 

 

 

 

 

Miłosierdzie ważniejsze niż przepisy! 

                     (św. Albert Chmielowski) 

 

Miłosierdzie nie tylko wybacza, 

ale i baczy na potrzeby. 

(Teofil Janicki) 

Źródła miłosierdzia Bożego 

nie wysychają nigdy. 

 (św. Rafał Kalinowski) 

O, jakże mało znana jest dobroć 

i miłosierna miłość Jezusa! 

(św. Teresa z Lisieux)) 

https://www.youtube.com/watch?v=t8glLw4m3hI


    
 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=TobxRX4GwUQ 

Człowiek miłosierny zatopi się 

w oceanie Miłosierdzia Bożego na wieki! 

(Władysław Kluz OCD) 

Bóg jest samą Miłością i Miłosierdziem. 

 (św. Elżbieta Catez z Dijon) 

Bóg przejawia swą moc szczególnie 

we współczuciu i przebaczaniu. 

(św. Jan Bosko) 

Patrz w Moje miłości i pełne miłosierdzia 

Serce, jakie mam dla grzeszników. 

(Słowa Jezusa z objawień św. Faustyny 

Kowalskiej) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TobxRX4GwUQ


 
 

 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=OvRgQollxEo 

 

    
 

 

 

 

 

 

Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. 

W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, 

 a człowiek szczęście 

(św. Jan Paweł II) 

Nasze grzechy są ziarenkami piasku  

wobec ogromnej góry miłosierdzia Bożego. 

(św. Jan Maria Vianney) 

W miłosierdziu i pokorze serca 

odzwierciedlają się kształt i kolory 

chrześcijańskiej miłości. 

(św. Jan XXIII) 

https://www.youtube.com/watch?v=OvRgQollxEo


 
 

 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=q70sQX4SkEw 

 

 
 

 

 

 

 

 

Jezus Chrystus nie przestaje być miłosierny w swoim Kościele. 

Dlatego Kościół służy chorym, ubogim, spychanym na margines. 

(Andrzej Madej OMI) 

Miłosierdzie bez sprawiedliwości jest matką bałaganu. 

Sprawiedliwość bez miłosierdzia jest okrucieństwem. 

                         (św. Tomasz z Akwinu) 

 

Godzina Miłosierdzia - odprawiana o godzinie 15:00 - 

upamiętnia konanie Jezusa na krzyżu za grzechy całej ludzkości. 

Jest ona wezwaniem do wdzięcznego zwrócenia  

swych myśli i serca w stronę Boga - Człowieka,  

który ofiarował się i umarł za nasze niewierności.  

Święta Siostra Faustyna została poproszona przez samego Jezusa, 

aby ta Godzina w szczególny sposób czczona była na ziemi. 

 

"O trzeciej godzinie błagaj Mojego Miłosierdzia,  

przede wszystkim dla grzeszników i choć przez krótki moment 

zagłębiaj się w Mojej męce, w Moim opuszczeniu  

i w chwili konania.  

Jest to wielka godzina dla świata całego"./Dz. 1320/  

 

Pan Jezus z niepojętą miłością zwraca się do każdego człowieka.  

Z wyjątkową wrażliwością otwiera Swoje Serce dla tych,  

którzy w Godzinie Miłosierdzia łączą się z Nim  

w ufnej i żarliwej modlitwie.  

Zaprasza, by w tym świętym czasie z miłością zatopić się  

w Jego Miłosiernym Sercu i trwać przy Nim upraszając 

miłosierdzia dla całego świata, zapewniając, iż:  

Nie odmówi duszy niczego, o co Go prosi /por. Dz/ 

https://www.youtube.com/watch?v=q70sQX4SkEw


 
 

 

 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=M-iTIRgUbM0 

 

    
 

 

 

 

 

Miłosierdzie jest bezpiecznikiem 

naszego okrucieństwa. 

(ks. Antoni Regulski TChr) 

Możemy rozszerzyć nasze przyzywanie 

Bożego miłosierdzia przez odmawianie 

Koronki do Miłosierdzia. 

(George W. Kosicki CSB) 

 

Większe jest miłosierdzie Moje, 

aniżeli nędze twoje i świata całego. 

(Słowa Jezusa z objawień  

św. Faustyny Kowalskiej) 

 

Bóg nieustannie poszukuje takich ludzi,  

którzy ulżą Jego osamotnieniu,  

które przenikało Go podczas męki  

i konania na Górze Kalwarii.  

Zaś jeszcze milsi stają Mu się ci,  

którzy łagodzą Jego ból czułą i gorliwą modlitwą –  

prosząc Go  

o miłosierdzie dla najbardziej grzesznych i oziębłych dusz.  

Na kartach dzienniczka s. Faustyna zapisała słowa Jezusa,  

w których wyraził w jaki sposób mamy przeżywać  

Godzinę Miłosierdzia,  

określił jej cel i przekazał  

obietnice związane z jej odprawianiem. 

 

Syn Człowieczy nieustannie zachęca nas do praktyki  

Godziny Miłosierdzia.  

Podkreśla jej znaczenie i nieopisaną wartość.  

W niej to wykonało się dzieło odkupienia,  

przez które Jezus zadośćuczynił Bogu za nasze grzechy  

i grzechy całego świata.  

Najpiękniejszą pieśnią wypełniającą całe nasze życie  

winna stać się dla apostołów Bożego Miłosierdzia  

antyfona powtarzana w słowach Koronki:  

Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. 

https://www.youtube.com/watch?v=M-iTIRgUbM0


 

 

 

LITANIA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

pochodzi z Dzienniczka św. Siostry Faustyny 

 

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 

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. 



 
 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

Nie mogę karać, choćby ktoś był największym grzesznikiem, 

jeżeli on odwołuje się do Mej litości, 

ale usprawiedliwiam go  w niezgłębionym i niezbadanym miłosierdziu swoim. 

                 (Słowa Jezusa z objawień św. Faustyny Kowalskiej) 

…sąd nieubłagany dla tego, 

który nie czynił Miłosierdzia: 

miłosierdzie odnosi triumf nad sądem. 

(Jk 2, 13- św. Jakub) 

Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka 

niesprawiedliwość na świecie  

znalazła kres w blasku prawdy. 

(św. Jan Paweł II) 



 
 

 

 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=F19J8lh4H28 

 

 
kolaż: tsw 

 

 

 

Radość serca to bezsprzeczny dowód Bożego Miłosierdzia. 

(św. Grzegorz Wielki) 

Jak wschodzi słońce na codziennym niebie, 

tak Miłosierdzie Boże stale pochodzi od Ciebie. 

(pw) 

https://www.youtube.com/watch?v=F19J8lh4H28


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PSALM 50 

 

Deus deorum Dominus locutus est 

  

Bóg wieczny, który wszytkim rozkazuje 

Ziemskim tyranom, mówić się gotuje; 

Pozowie ziemię od wschodniej granice 

Aż do słonecznej późnej łożnice. 

  

Twarz jasną swoję na syjońskiej skale 

Jawnie pokaże; będziem doskonale 

Głos Jego słyszeć; idzie Bóg prawdziwy, 

Grom wkoło Niego i ogień żywy. 

  

Przyzuwie nieba i ziemie przyzowie 

Chcąc, aby byli przy Jego rozmowie, 

Którą natenczas chce mieć z ludem swoim. 

"Dajcie plac - rzecze - wybranym- moim, 

  

Którzy przymierze wieczne ze mną mają 

I pewny sposób, jako mię błagają." 

Sąd Jego święty sławić będą nieba, 

Bo gdzie Ten sądzi, wątpić nie trzeba. 

  

"Słuchaj, potomstwo cnego Izraela, 

Któremu łaska i moja chęć z wiela 

Wieków nietajna, ani potrzebujesz 

Świadectwa na to, jeśli się czujesz. 

  

Nie będę cię stąd karał ani winił, 

Żebyś mi ofiar umownych nie czynił; 

Zawżdy się kurzą, zawżdy są oblane 

Ołtarze moje i krwią pijane. 

  

Nie chcę ja, nie chcę z twej obory wolu, 

Nic chcę i kozła z twojego okołu; 

Wszytek zwierz mój jest: i co w lesiech tyje, 

I co po górach skalistych żyje. 

  

Ptak oku memu żaden nie uleżę, 

Gdziekolwiek jedno nachytrzej się leże; 

Bestyje dzikie i doma mnożone 

Mam jako palce swoje zliczone. 

  

Będę li głodzien, nie rzekę nic tobie; 

Mój jest krąg ziemski i co zamknął w sobie. 

Jaz bych to mięso miał wołowe jadać 

Albo nad czaszą krwie koźlej siadać? 

 
Ofiaruj ty mnie chwałę, mnie wyznawaj, 

Mnie dzięki wedle winności oddawaj; 

Wzów'że mię w trosce, a ja dźwignę ciebie, 

A ty mnie będziesz ważył u siebie." 

  

A złego Bóg zaś potkał tymi słowy: 

"Jako ty wspomnieć Pańskie śmiesz umowy? 

Jako w plugawe śmiesz brać usta swoje 

Naświętobliwsze przymierze moje? 

  

A ty wycierpieć nie możesz karania 

Ani przyjmować chcesz napominania: 

Nauka moja i święte ustawy 

W śmieciach u ciebie, Zakon śmiech prawy. 

  

U ciebie rady szukać złodziejowi, 

Z tobą się znaszać cudzołożnikowi; 

Bluźnierstwo szczere w uściech twych panuje, 

Język zdradliwy fortele knuje. 

  

Powinowactwo żadne, bliskość żadna 

W twej uszczypliwej mowie nie jest władna: 

Czci nic zostawisz na bracie, niecnota, 

Choć z tegoż poszedł z tobą żywota. 

  

Toś czynił, a jam nic nie mówił tobie 

I tyś mię stąd już kładł podobnym sobie; 

Zleś mię rozumiał; obliczę-ć się z tobą, 

I ujźrzysz wrychle swój grzech przed sobą." 

  

Rozumiejcież to, wy, co pospolicie 

Na Boga w swoich sprawach nie pomnicie, 

Aby więc kogo Pan nie porwał srogi, 

A poratować nie będzie drogi. 

  

"Ofiara u mnie nawdzięczniejsza: chwała; 

Ta mnie za wszytki woły będzie stała; 

A kto pobożnie swój żywot sprawuje, 

Ten moje łaskę zawżdy uczuje." 

 

Jan Kochanowski 



    
 

 

 

 

 

https://youtu.be/PpjBOmJUahs 

 

 
 

 

 

 

 

Miłosierdzia Twego nie powstrzymuj, proszę: 

Boś Ty naszym Ojcem!  

(Iz 63, 15-16) 

 

Najwyższy stopień Miłosierdzia Boga jest ten,  

że czyni dobrze tym, przez których został obrażony. 

(Sł. B. Anzelm Gądek OCD) 

 

Pan Bóg szybciej przebaczy skruszonemu 

grzesznikowi, niż matka zdąży wyciągnąć swe 

dziecko z pożogi. (św. Jan Maria Vianney) 

 

https://youtu.be/PpjBOmJUahs


 
 

 

 

 

 

https://youtu.be/MZKKeKTa-cU 

 

 
 

 

 

 

 

Bóg w swym wielkim miłosierdziu nawet swą sprawiedliwość  

obraca w miłość i sprawia, że przez niejeden grzech, przez niejedną 

słabość lepiej poznajemy dobroć i godność Boga. 

(bł. Stefan kard. Wyszyński) 

…święci słynęli z miłosierdzia i wielkiej dobroci. 

Tak było przez całe wieki aż do dnia dzisiejszego. 

(o. Dominik Wider OCD) 

https://youtu.be/MZKKeKTa-cU


 
 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

Obyśmy w poszukiwaniu sprawiedliwości nie spodleli!  

A można spodleć za cenę dochodzenia swego za wszelką cenę.  

Okazujmy raczej miłosierdzie, które przewyższa wszelką sprawiedliwość.  

(bł. kard. Stefan Wyszyński) 

 

Nie przeciągajmy strun Bożego miłosierdzia 

i nie wygrywajmy na nich kołysanek  

dla własnej nieprawości. 

(Teofil Janicki) 

Nic tak nie obraża Boga  

jak zwątpienie w Jego miłosierdzie. 

(św. Jan Maria Vianney) 
 



    
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

W Miłosierdziu Boga nie ma potępienia.  

(Sł. B. Anzelm Gądek OCD) 
Wierzymy, że przez Polskę spełni się 

miłosierdzie Boże nad chorym kontynentem. 

(Sł. B. kard. August Hlond) 

Ojciec Święty (Jan Paweł II) mówi, że Maryja jest szczególnie predysponowana w objawianiu Bożego 

miłosierdzia „z pokolenia i pokolenia” (Łk 1, 50). Jest Ona Matką Miłosierdzia, co znaczy, że jest 

jednocześnie Matką Miłosiernego Boga i miłosierną Matką Boga (Theotokos), Matką Miłosierdzia.  

(George W. Kosicki CSB) 

 



    
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Miłosierdzie otwiera drzwi do Serca 

Bożego. Miłosierdzie jest siłą, która 

obezwładnia gniew Boży.  

(Władysław Kluz OCD) 

 
 

Kto choć raz odczuł radość odpłacenia 

dobrem za zło, ten nigdy już nie 

pominie okazji do takiej radości.  

(Lew Tołstoj) 

 
 

Żaden akt miłosierdzia czy dobroci 

dokonanej w Bożym imieniu  

nie zostanie pominięty, ani zapomniany. 

(Ellen G. White) 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi, jak miłosierdzie Boże –  

owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego 

słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.  

(św. Jan Paweł II) 

 

 

…Panie, jesteś Bogiem miłosiernym i łaskawym, 

nieskorym do gniewu, bardzo łagodnym i wiernym.  

(Ps 86 (85), 15) 
 



    
zdj. pw 

 

 

 

 

 

    
zdj. pw 

Pragnę, aby poznał świat cały miłosierdzie moje; 

niepojętych łask pragnę udzielać duszom,  

które ufają mojemu miłosierdziu.  

 

(Słowa Jezusa do św. Faustyny, Dz.687) 

 

 

Święto Miłosierdzia 

(1. niedziela po Wielkanocy -  JN) 

wyszło z wnętrzności moich 

dla pociechy świata całego. 

 

(Słowa Jezusa do św. Faustyny, Dz.1517) 

 

W tej godzinie (godz. 15-ta - J.N.)  

nie odmówię duszy niczego,  

która mnie prosi przez mękę moją.  

 

(Słowa Jezusa do św. Faustyny, Dz.1320) 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, to zdjęcia i dobór cytatów: Jan Nitecki 

 
 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ IKONOGRAFII 

 

Wyrażam uznanie i błogosławię wszystkim tym, którzy opiekują się chorymi w szpitalach, 

w domach, w ośrodkach opieki nad umierającymi...  

pragnę powiedzieć: Wasze powołanie jest szlachetne,  

pamiętajcie, że służycie samemu Chrystusowi w waszych cierpiących braciach i siostrach. 

(św. Jan Paweł II) 

http://nitecki.wietrzykowski.net/
http://nitecki.wietrzykowski.net/

