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7 – 13 sierpnia 2022 roku 



NOWENNA TYGODNI  
PRZED 20-LECIEM ZAWIERZENIA ŚWIATA 

BOŻEMU MIŁOSIERDZIU 

 
 

W niedzielę, 22 sierpnia 2021 roku w czasie VIII Ogólnopolskiej Pielgrzymki 

Czcicieli Bożego Miłosierdzia do Łagiewnik Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski 

rozpoczynając przygotowanie do 20-lecia zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu mówił: 

„inaugurujemy tę niezwykłą nowennę, aby iskra, która stąd – zgodnie z wolą Pana 

Jezusa – ma iść na cały świat sprawiała, że coraz to nowi ludzie, w nowych 

zakątkach naszego globu będą mogli z coraz większym zaufaniem i z coraz 

bardziej głęboką wiarą powtarzać Jezu, ufam Tobie!”.  

Przez kolejne miesiące zgłębialiśmy treść poszczególnych fragmentów papieskiego 

Aktu zawierzenia korzystając z rozważań Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. 

Od niedzieli 12 czerwca rozpoczynamy w Bazylice Bożego Miłosierdzia nowennę tygodni 

przed 20. rocznicą zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Zakończy się ona 13 

sierpnia, w przededniu głównych uroczystości 20-lecia, które będziemy przeżywać w 

Łagiewnikach. Zapraszamy do włączenia się w nowennę Sanktuaria i Parafie Bożego 

Miłosierdzia w Polsce i na świecie oraz wszystkich Czcicieli Bożego Miłosierdzia. 

Pragniemy zachęcić do wspólnej modlitwy zarówno tych, którzy uczestniczyli w 

comiesięcznym przygotowaniu, jak również tych, którzy dołączyli później lub teraz 

pragną je rozpocząć. Materiały zawierają: temat tygodnia, fragment „Dzienniczka” św. 

Siostry Faustyny, krótkie rozważanie na każdy dzień Księdza Arcybiskupa Marka 

Jędraszewskiego – powtórzenie najważniejszych myśli z wcześniejszych comiesięcznych 

opracowań  oraz tekst Aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Tekst nowenny na 

poszczególne tygodnie będzie dostępny w kolejne piątki na stronie Archidiecezji 

Krakowskiej www.diecezja.pl oraz na stronie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 

www.misericordia.eu.   

 

 

Ks. Zbigniew Bielas | Kustosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie  

 
 
 
 
 
 

https://www.milosierdzie.pl/index.php/pl/
http://www.diecezja.pl/
http://www.misericordia.eu/


             NIEDZIELA, 7 SIERPNIA 2022 r. 

Fragment z Dzienniczka św. siostry Faustyny:  

Córko Moja, pragnę, aby serce twoje było kształtowane na wzór miłosiernego serca 
Mojego. Miłosierdziem Moim musisz być przesiąknięta cała. (Dzienniczek, 167) 

Rozważanie Abp. Marka Jędraszewskiego: Bóg bogaty w miłosierdzie. 

Święty Jan Paweł II Wielki w czasie swego długiego pontyfikatu odbył osiem podróży 
apostolskich do Polski. Za każdym razem, aż po VII Pielgrzymkę z 1999 roku, której hasłem 
były słowa zawarte w Pierwszym Liście św. Jana Apostoła „Bóg jest miłością” (1 J 4, 8), Ojciec 
Święty głosił w Polsce prawdy, które wynikały wprost lub pośrednio z Bożego Objawienia  
i poprzez które wskazywał, jak Polacy w danym momencie swoich narodowych dziejów powinni 
żyć chrześcijańską wiarą. Natomiast kiedy w 2002 roku po raz ostatni przybył on do swojej 
Ojczyzny, hasło jego VIII Pielgrzymki brzmiało: „Bóg bogaty w miłosierdzie”. Swoim 
sformułowaniem nawiązywało ono do Listu św. Pawła do Efezjan (por. Ef  2, 4), swoją treścią 
wyrażało samą istotę Bożego działania wobec ludzi od pierwszej chwili ich stworzenia, natomiast 
swoim przesłaniem nawiązywało do tego, co Chrystus objawiał siostrze Faustynie Kowalskiej ze 
Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w wizjach, które miały miejsce w Polsce. 

Módlmy się̨ teraz słowami Aktu zawierzenia świata Bożemu 
miłosierdziu, którego dokonał w Bazylice Bożego Miłosierdzia  
w krakowskich Łagiewnikach 17 sierpnia 2002 roku św. Jan Paweł II:  

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! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               PONIEDZIAŁEK, 8 SIERPNIA 2022 r. 

Fragment z Dzienniczka św. siostry Faustyny:  

O Jezu utajony w Najświętszym Sakramencie Ołtarza, Miłości i Miłosierdzie jedyne moje, 
polecam Ci wszystkie potrzeby duszy i ciała mojego. Ty możesz mnie wspomóc, bo jesteś 
miłosierdziem samym, w Tobie cała moja nadzieja. (Dzienniczek, 1751) 

Rozważanie Abp. Marka Jędraszewskiego: Przesłanie nadziei.  

Mimo polskich akcentów, przesłanie VIII Pielgrzymki było skierowane przede wszystkim 
do całego świata, a nie tylko do Polski i do Polaków. Miało i po dzień dzisiejszy ma ono 
charakter prawdziwie uniwersalny, tak jak całkowicie uniwersalne są słowa, którymi Jan Paweł II 
witał swoją Ojczyznę w dniu 16 sierpnia 2002 roku, chociaż bezpośrednio kierował je do swoich 
rodaków: „Przynoszę dziś przesłanie nadziei płynące z Dobrej Nowiny, że Bóg bogaty  
w miłosierdzie w Chrystusie objawia każdego dnia swoją miłość. To On, zmartwychwstały 
Chrystus, mówi dziś do każdego i każdej z was: «Przestań się lękać! Jam jest Pierwszy i Ostatni, 
i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków» (Ap 1,17-18). Oto przesłanie 
Bożego miłosierdzia, które przynoszę dziś mojej Ojczyźnie i moim rodakom: «Przestań się 
lękać!». Zaufaj Bogu, który bogaty jest w miłosierdzie. Jest z tobą Chrystus, niezawodny Dawca 
nadziei”.  

Módlmy się̨ teraz słowami Aktu zawierzenia świata Bożemu 
miłosierdziu, którego dokonał w Bazylice Bożego Miłosierdzia  
w krakowskich Łagiewnikach 17 sierpnia 2002 roku św. Jan Paweł II:  

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! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               WTOREK, 9 SIERPNIA 2022 r. 

Fragment z Dzienniczka św. siostry Faustyny:  

O życie szare i monotonne, ile w tobie skarbów. Żadna godzina nie jest podobna do siebie,  
a więc szarzyzna i monotonia znikają, kiedy patrzę na wszystko okiem wiary. Łaska, która jest dla 
mnie w tej godzinie, nie powtórzy się w godzinie drugiej. Będzie mi dana w godzinie drugiej, ale 
już nie ta sama. Czas przechodzi, a nigdy nie wraca. Co w sobie zawiera, nie zmieni się nigdy, 
pieczętuje pieczęcią na wieki. (Dzienniczek, 62) 

Rozważanie Abp. Marka Jędraszewskiego: Szczególne miejsce, które obrał 
Bóg, aby wylewać łaskę swego miłosierdzia. 

Dnia 17 sierpnia 2002 roku Jan Paweł II dokonał konsekracji dopiero co wzniesionej 
monumentalnej Świątyni Bożego Miłosierdzia. W wygłoszonej wówczas homilii podkreślił 
wyjątkowość tego świętego miejsca dla całego świata, mówiąc: „Choć każdy czas i cały świat 
można uważać za Jego «świątynię», to jednak są czasy i są miejsca, które Bóg obiera, aby w nich 
w sposób szczególny ludzie doświadczali Jego obecności i Jego łaski. I ludzie wiedzeni zmysłem 
wiary przychodzą do tych miejsc, bo mają pewność, że rzeczywiście stają przed Bogiem, który 
jest tam obecny. W tym samym duchu wiary przybyłem do Łagiewnik, aby konsekrować tę nową 
świątynię. Jestem bowiem przekonany, że jest to takie szczególne miejsce, które Bóg obrał sobie, 
aby tu wylewać łaskę swego miłosierdzia. Modlę się, by ten kościół był zawsze miejscem 
głoszenia orędzia o miłosiernej miłości Boga; miejscem nawrócenia i pokuty; miejscem 
sprawowania ofiary eucharystycznej – źródła miłosierdzia; miejscem modlitwy – wytrwałego 
błagania o miłosierdzie Boże dla nas i całego świata”.  

Módlmy się̨ teraz słowami Aktu zawierzenia świata Bożemu 
miłosierdziu, którego dokonał w Bazylice Bożego Miłosierdzia  
w krakowskich Łagiewnikach 17 sierpnia 2002 roku św. Jan Paweł II:  

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! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                ŚRODA, 10 SIERPNIA 2022 r. 

Fragment z Dzienniczka św. siostry Faustyny:  

Jezu, który się przyrównujesz w Ewangelii świętej do matki najczulszej, ufam słowom Twoim, 
boś Ty jest prawda i żywot. Jezu, ufam Tobie wbrew wszelkiej nadziei, wbrew wszelkiemu 
uczuciu, które mam wewnątrz, sprzeciwiającemu się nadziei. Czyń ze mną, co chcesz, nie 
odstąpię od Ciebie, bo Ty jesteś źródłem mojego życia. A jak straszne jest to udręczenie duszy, 
ten może zrozumieć, kto sam przeżywał podobne chwile. (Dzienniczek, 24) 

Rozważanie Abp. Marka Jędraszewskiego: Łagiewnicki Akt zawierzenia. 

Na zakończenie homilii św. Jan Paweł II Wielki wypowiedział uroczyste słowa Aktu 
zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Dotknięty ciężką chorobą i cierpieniem Ojciec Święty 
mówił wtedy z wielką żarliwością: „Dziś w tym sanktuarium chcę dokonać uroczystego aktu 
zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu. Czynię to z gorącym pragnieniem, aby orędzie  
o miłosiernej miłości Boga, które tutaj zostało ogłoszone za pośrednictwem Siostry Faustyny, 
dotarło do wszystkich mieszkańców ziemi i napełniało ich serca nadzieją”.  

Módlmy się̨ teraz słowami Aktu zawierzenia świata Bożemu 
miłosierdziu, którego dokonał w Bazylice Bożego Miłosierdzia  
w krakowskich Łagiewnikach 17 sierpnia 2002 roku św. Jan Paweł II:  

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! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               CZWARTEK, 11 SIERPNIA 2022 r. 

Fragment z Dzienniczka św. siostry Faustyny:  

Miłość wypędza z duszy bojaźń. Odkąd umiłowałam Boga całą istotą swoją, całą mocą swego 
serca, od tej chwili ustąpiła bojaźń, i chociażby mi nie wiem już jak mówiono o Jego 
sprawiedliwości, to nie lękam się Go wcale, bo poznałam Go dobrze: Bóg jest Miłość, a Duch 
Jego - jest spokój. I widzę teraz, że czyny moje, które wypłynęły z miłości, doskonalsze są niż 
czyny, które spełniam z bojaźni. Zaufałam Bogu i nie lękam się niczego, zdana jestem na Jego 
świętą wolę; niech czyni ze mną, co chce, a ja Go i tak kochać będę. (Dzienniczek, 589) 

Rozważanie Abp. Marka Jędraszewskiego: Papież Bożego Miłosierdzia. 

Według opinii wielu osób, właśnie dzięki temu Aktowi św. Jan Paweł II Wielki zasłużył 
sobie na miano „Papieża Bożego Miłosierdzia”. Wydaje się jednak, że Akt zawierzenia świata 
Bożemu Miłosierdziu jest tylko pewnym ukoronowaniem drogi, którą Karol Wojtyła 
zapoczątkował jako robotnik w fabryce „Solvay”, a następnie kontynuował jako arcybiskup 
metropolita krakowski, dalej jako kardynał i na koniec jako papież. W tę jego drogę jako 
kamienie milowe przed ogłoszeniem Aktu wpisują się: podjęcie dnia 1 października 1965 roku  
w Krakowie procesu informacyjnego na poziomie diecezjalnym odnośnie do życia i cnót 
Faustyny, zakończenie tego procesu dnia 20 września 1967 roku, ogłoszenie dnia 30 listopada 
1980 roku encykliki Dives in misericordia, beatyfikacja Siostry Faustyny (1993), nawiedzenie 
sanktuarium w Łagiewnikach (1997), kanonizacja Siostry Faustyny (2000) oraz konsekracja 
Świątyni Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach 17 sierpnia 2002 roku. 

Módlmy się̨ teraz słowami Aktu zawierzenia świata Bożemu 
miłosierdziu, którego dokonał w Bazylice Bożego Miłosierdzia  
w krakowskich Łagiewnikach 17 sierpnia 2002 roku św. Jan Paweł II:  

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! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               PIĄTEK, 12 SIERPNIA 2022 r. 

Fragment z Dzienniczka św. siostry Faustyny:  

Powiedz, że żadna dusza, która wzywała miłosierdzia Mojego, nie zawiodła się ani nie doznała 
zawstydzenia. Mam szczególne upodobanie w duszy, która zaufała dobroci Mojej. 
(Dzienniczek, 1541) 

Rozważanie Abp. Marka Jędraszewskiego: Bazylika Bożego Miłosierdzia. 

Na tym jednak nie zakończyła się jego droga szlakami Bożego Miłosierdzia. Ona trwała 
nadal, także po ogłoszeniu Aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Chcąc jeszcze bardziej 
podkreślić wagę tego miejsca, jakim jest dla całego świata konsekrowana przez niego Świątynia 
Bożego Miłosierdzia, Listem apostolskim Cum postremum z dnia 6 marca 2003 roku podniósł ją 
do godności Bazyliki Mniejszej. Do końca swoich dni Jan Paweł II potwierdzał swą głęboką 
wiarę w tajemnicę Bożego Miłosierdzia. W pamięci wszystkich pozostało, jak w Wieki Piątek 
2005 roku żarliwie wtulał się w krucyfiks, gdy ze swej kaplicy papieskiej jednoczył się duchowo  
z Drogą Krzyżową, tradycyjnie odprawianą przy rzymskim Koloseum. Prawdziwie symboliczna 
stała się także jego chwila przejścia z tego świata do Domu Ojca – w sobotę wieczorem  
2 kwietnia 2005 roku, gdy w Liturgii Kościoła zaczęto już obchodzić Święto Bożego 
Miłosierdzia. 

Módlmy się̨ teraz słowami Aktu zawierzenia świata Bożemu 
miłosierdziu, którego dokonał w Bazylice Bożego Miłosierdzia  
w krakowskich Łagiewnikach 17 sierpnia 2002 roku św. Jan Paweł II:  

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! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              SOBOTA, 13 SIERPNIA 2022 r. 

Fragment z Dzienniczka św. siostry Faustyny:  

W pewnej chwili powiedział mi Pan: Postępuj jak żebrak, który nie wymawia się, jak dostanie 
większą jałmużnę, ale raczej dziękuje serdeczniej; i ty, jeżeli ci udzielam większych łask, to nie 
wymawiaj się, żeś niegodna ich. Ja wiem o tym, ale raczej ciesz się i raduj, i bierz tyle skarbów  
z serca Mojego, ile udźwignąć możesz, bo wtenczas lepiej Mi się podobasz. I jeszcze ci coś 
powiem - nie tylko bierz te łaski dla siebie, ale i dla bliźnich, to jest zachęcaj dusze, z którymi się 
stykasz, do ufności w nieskończone miłosierdzie Moje. O, jak bardzo kocham dusze, które Mi 
zupełnie zaufały - wszystko im uczynię. (Dzienniczek, 294) 

Rozważanie Abp. Marka Jędraszewskiego: Ponownie zawierzyć świat 
Bożemu Miłosierdziu. 

Od czasu konsekracji Świątyni Bożego Miłosierdzia każdego dnia, w czasie każdej Mszy 
świętej odmawia się [tutaj] Akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Miłosiernemu Bogu poleca 
się wtedy wszystkie cierpienia, niepokoje i zagrożenia współczesnego świata, a także wszystkie 
jego nadzieje. Dlatego też osoby związane z tą łagiewnicką Świątynią, które czują się 
zobowiązane i powołane do tego, by zgodnie ze słowami św. Jana Pawła II Wielkiego rozniecać 
iskrę Bożej łaski i być świadkami miłosierdzia, serdecznie zapraszają wszystkich Czcicieli Bożego 
Miłosierdzia, aby przez kolejne miesiące – aż do sierpnia 2022 roku – rozważać słowa zawarte  
w Akcie zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Ich największym pragnieniem jest bowiem to, aby 
w dwudziestą rocznicę ogłoszenia tego Aktu, jak najwięcej ludzi na całym świecie, patrząc 
wprost w oczy Chrystusa Miłosiernego, samą głębią swych serc i umysłów mogło powiedzieć: 
„Jezu, ufam Tobie!”. 

Módlmy się̨ teraz słowami Aktu zawierzenia świata Bożemu 
miłosierdziu, którego dokonał w Bazylice Bożego Miłosierdzia  
w krakowskich Łagiewnikach 17 sierpnia 2002 roku św. Jan Paweł II:  

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! 

 
 


