
od 14 do 17 kwietnia 2020 r. 

Zagadnienie: Święto Miłosierdzia Bożego 

Boże Miłosierdzie 

Materiały do zajęć: 

 

przeczytaj: 

II niedziela wielkanocna nazywana jest: 

➢ Przewodnia 

➢ Biała 

➢ Miłosierdzia 

 

Pierwszy tydzień po Wielkanocy ma szczególnie uroczysty charakter.  

Wielkanoc obchodzimy przez osiem dni. Jest to oktawa wielkanocna. 

 Oktawa – z j. łacińskiego, od słowa  octo – osiem 

 

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa w Wigilię Paschalną, w Wielką Noc 

katechumeni (osoby dorosłe) przyjmowali chrzest (i pozostałe sakramenty 

wtajemniczenia chrześcijańskiego: bierzmowanie i Eucharystię). Otrzymywali 

wówczas białe szaty jako symbol wolności od grzechu, jaką otrzymali na chrzcie. 

Ubrani w te szaty, szli z kaplicy chrzcielnej do kościoła, by uczestniczyć w 

Ofierze Mszy Świętej wraz z całą wspólnotą chrześcijańską, czyli Kościołem, już 

jako pełnoprawni chrześcijanie. W tych szatach przychodzili codziennie przez 

cały tydzień do kościoła, by uczestniczyć w Najświętszej Eucharystii. Tak było 

aż do soboty, w którą zwracali białe szaty biskupowi. 

 

W Niedzielę Przewodnią, czyli pierwszą po Wielkanocy, nowo ochrzczeni w 

Rzymie w uroczystej procesji udawali się do kościoła św. Pankracego, by 

uczestniczyć we Mszy Świętej. Uczestniczyli w niej już w swoim zwykłym 

ubraniu świątecznym. 



II Niedziela Wielkanocna nazywana jest Niedzielą Miłosierdzia: 

W jednym z objawień, jakie otrzymała święta siostra Faustyna Kowalska, Pan 

Jezus wyraził życzenie, aby Niedziela Biała była obchodzona również jako 

Niedziela Miłosierdzia Bożego. 

 

II Niedziela Wielkanocna  zamyka faktycznie proces naszego Odkupienia.  

Pan Jezus przez swoje zmartwychwstanie zamyka swoją działalność zbawczą na 

ziemi w sensie historycznego wydarzenia, ale dalej jest z nami w świętych 

sakramentach, szczególnie Eucharystii. 

 

Niedziela Miłosierdzia Bożego, jako Święto Miłosierdzia Bożego – zostało 

ustanowione w 2000 roku przez św. Jana Pawła II. 

 

Apostołowie Bożego Miłosierdzia: 

 św. Siostra Faustyna Kowalska 

 błg. ks. Michał Sopoćko   

 św. Jan Paweł II 

 

Modlitwa Jana Pawła II do Miłosiernego Boga: 

Boże, Ojcze Miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie 

Chrystusie i wylałeś ją na nas 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 Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata! 

Modlitwa św. Jana Pawła II w czasie homilii podczas konsekracji sanktuarium Miłosierdzia 

Bożego w Łagiewnikach (2002 r.). 

 



 

Koronka do Miłosierdzia Bożego 

Na początku: 

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę w Boga... 

Na dużych paciorkach różańca (1 raz): 

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego,  

a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. 

Na małych paciorkach różańca (10 razy): 

Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. 

Na zakończenie (3 razy): 

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem. 

 

 

 


