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Witam Szanownych Rodziców i Drogich Uczniów! 

Temat: Koronka do Miłosierdzia Bożego 

 
Przeczytajcie historię „Koronki do miłosierdzia Bożego”  
 
13 września 1935 r. w Wilnie, s. Faustyna miała wizję anioła, który przyszedł ukarać ziemię za 
grzechy. Gdy to zobaczyła, zaczęła prosić anioła, aby się wstrzymał kilka chwil, 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 te słowa i 
dokładnie pouczył, jak należy odmawiać tę modlitwę na różańcu. 
Początkowo s. Faustyna odmawiała koronkę indywidualnie, przede wszystkim w trudnych 
sytuacjach np. przy konających, prosząc o deszcz czy uciszenie burzy. 
W 1937 r. jej spowiednik, bł. ks. Michał Sopoćko, postarał się o zezwolenie władzy duchownej na 
wydrukowanie tej modlitwy na obrazkach Jezusa Miłosiernego oraz w książeczce Chrystus, Król 
Miłosierdzia. Po II wojnie światowej tekst koronki bardzo szybko się upowszechniał. Tłumaczono ją 
na inne języki i wydawano w wielu krajach na obrazkach, w broszurkach i modlitewnikach. 
 Dzisiaj „Koronka do miłosierdzia Bożego” jest najbardziej znaną modlitwą do Bożego miłosierdzia, 
którą odmawiają wierni na całym świecie, wypraszając miłosierdzie dla siebie i świata. 
 
Stolicą kultu miłosierdzia Bożego jest sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie- 
Łagiewnikach, gdzie znajduje się grób s. Faustyny. Przy sanktuarium powstaje wiele grup i 
inicjatyw, których celem jest rozpowszechnianie m.in. modlitwy „Koronką do miłosierdzia Bożego”. 
  

   
 
 



Obejrzyj film: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach  
 
https://www.youtube.com/watch?v=bAGMDcOG9xs 

ZAPISZ POD TEMATEM NOTATKĘ: 

WAŻNE DATY ! 

Do dat i godzin dopisz wydarzenia  

  24 grudnia, godz. 24.00 – ………………… 

 31 grudnia, godz. 24.00 – ………………… 

 każdego dnia, godz. 12.00 – ……………… 

 2 kwietnia, godz. 21.37 – …………………. 

 każdego dnia, godz. 21.00 – ………………….. 

 każdego dnia, godz. 15.00 – ………………….. 

Jedną z wymienionych godzin była 15.00 – godzina miłosierdzia. Upamiętnia ona konanie i śmierć 
Pana Jezusa na krzyżu. W tym czasie wielu ludzi w Polsce i na całym świecie modli się „Koronką do 
miłosierdzia Bożego”. Sposób przeżywania tej godziny określił sam Pan Jezus podczas spotkań ze 
św. s. Faustyną. 
 
KORONKĘ DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO ODMAWIAMY UŻYWAJĄC RÓŻAŃCA 

 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bAGMDcOG9xs


 Z dzisiejszej lekcji nie odsyłamy żadnych notatek ani zadań, będą one do wglądu np. na Teamsach 

W razie wątpliwości i pytań proszę o kontakt :  509 907 117,  

 

                                                                                                         

   Pozdrawiam  

                                                                                                                         mgr Andżelika Konderak 

 

 

 


