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CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ! 
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Temat: 
Modlę się koronką do Bożego Miłosierdzia! 

 

Cel lekcji Uczę się koronki do Bożego Miłosierdzia   
Na co będę  

zwracał uwagę 
Pomódl się mocno w tych dniach – WARTO! 

 

WSTĘP 

Trwamy w Oktawie Wielkiej Nocy. Ostatni dzień tej oktawy, czyli najbliższa nie-

dziela od 2000 roku w całym kościele jest obchodzony jako Święto Bożego Miło-

sierdzia. Na kult Bożego Miłosierdzia składa się przede wszystkim obraz Jezusa 

Miłosiernego oraz koronka do Bożego Miłosierdzia.  
 

Notatka do  

zeszytu  

(razem  

z tematem) 

1. Koronka do Bożego Miłosierdzia to modlitwa, którą podyktował Pan Jezus  

siostrze Faustynie w trakcie prywatnych objawień. 

2. Pomimo początkowych trudności, kult Miłosierdzia Bożego szybko rozprze-

strzenił się na cały świat, tak że obraz Jezus Miłosiernego, czy słowa koronki 

są znane przez ludzi na wszystkich kontynentach. 
 

JAK  

ODMAWIAĆ 

KORONKĘ? 

[KTO CHCE – MOŻE PRZEPISAĆ DO ZESZYTU [jak się spotkamy, to dam obrazki]] 

Jak odmawiać Koronkę? (robi się to przy pomocy różańca) 
a. Wstęp: Znak krzyża, Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga. 

[Punkt b. powtarza się 5 razy]  

b. - 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. Następnie /x 1 

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

W ten sposób robimy 5x, aż dojdziemy do końca różańca / x 10 

c. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny – zmiłuj się nad nami i 

nad całym światem / x 3 

d. O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego 

jako zdrój Miłosierdzia dla nas – Ufamy Tobie.  

Jezu, ufam Tobie / x 3 
 

POMODLĘ 

SIĘ 

Pomódl się Koronką do Bożego Miłosierdzia: 

- odmówi sam/sama 

- zapis mówiony: https://www.youtube.com/watch?v=CBQThvaCYIA  

- koronka z melodią: https://www.youtube.com/watch?v=0Yt8ykKB-zI  
 

INFO 

W najbliższą niedzielę o godz. 10.30 będziemy transmitować  
Mszę świętą z kościoła pw. św. Kazimierza w Koszalinie. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LjDsiWEX5uU  
 

ZAPRASZAM!! 
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