
R6 VI-VII 

Religia klasa VI_VII tydzieo 7 

Temat: Jezu, ufam Tobie – w obliczu miłosierdzia 

Serce Jezusa jest dla nas źródłem Jego miłosiernej miłości. Przypomina o tym jedna z modlitw z 

liturgii uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa. „Z Jego przebitego boku wypłynęła krew i 

woda, i tam wzięły początek sakramenty Kościoła, aby wszyscy ludzie, pociągnięci do otwartego Serca 

Zbawiciela, z radością czerpali ze źródeł zbawienia”. (Prefacja o Najświętszym Sercu Pana Jezusa) 

 

 

 

Obraz Jezusa Miłosiernego jest jak naczynie, z którego możemy czerpad dar Bożego miłosierdzia. 

Każdemu, kto się będzie z ufnością modlił przed tym obrazem oraz będzie miłosierny względem 

bliźnich, Jezus obiecał wyproszenie wielu łask zgodnych z wolą Bożą. On pomoże nam w pracy nad 

naszymi wadami i w zbliżaniu się do Pana Boga przez miłośd. Wyjątkową łaską jest dar szczęśliwej 

śmierci, czyli śmierci w stanie łaski uświęcającej. 

 



KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO 

  (do odmawiania na zwykłej cząstce różaoca – 5 dziesiątków) 

        Na początku 

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święd się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako 

w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuśd nam nasze winy jako i 

my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. 

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony 

owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w 

godzinę śmierci naszej. Amen. 

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego 

jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod 

Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. 

Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzid żywych i 

umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów 

odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. 

        Na dużych paciorkach (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 (10 razy) 

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

Na zakooczenie (3 razy) 

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

 

 

Zapoznaj się z historia powyższej Koronki do Miłosierdzia Bożego w podręczniku i wykonaj polecenia 

w zeszycie dwiczeo.  


