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 (J 10, 27 - 30  - Biblia Tysiąclecia) 

 

(27) Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną (28) i Ja 

daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej 

ręki. (29) Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie 

może ich wyrwać z ręki mego Ojca. (30) Ja i Ojciec jedno jesteśmy. 
 

 

 

 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 Św. Augustyn 
 

Owce idą za pasterzem 
 

Żydzi chcieli Go za to oczernić, że nazwał się synem Dawida. On zaś im odpowiedział, 

że jest Synem Boga. A w jaki sposób? Posłuchajcie: „Odpowiedział im Jezus: Mówię 

wam, a nie wierzycie. Czyny, które wykonuję w imię Ojca mego, świadczą o Mnie, ale 

wy nie wierzycie, bo nie jesteście z owiec moich” (J 10, 25nn). 

Już uprzednio pouczyłem was, które to są owce; bądźcie więc owcami. Stają się owcami, 

wierząc; są owcami, idąc za pasterzem; owcami są, nie gardząc swoim Odkupicielem; są 

owcami, wchodząc przez bramę; są owcami, wychodząc i znajdując pastwiska; są owcami, 

zażywając wiecznego życia. Dlaczego więc im powiedział:  „Nie jesteście z owiec moich”?  

Bo wiedział, że na wieczną zgubę są przeznaczeni, a nie nabyci dla wiecznego życia za 

cenę Jego krwi.  
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 „Owce słuchają głosu mego, Ja je znam i one idą za Mną. I daję im życie 

wieczne”.  

Oto są pastwiska. O ile pamiętacie, poprzednio powiedział: „I wnijdzie i wynijdzie, i 

pastwiska znajdzie” (J 10, 2). Weszliśmy przez wiarę, umierając, wychodzimy. Lecz jak 

weszliśmy przez bramę wiary, tak będąc wierzącymi z ciała, wychodzimy przez samą wiarę, 

abyśmy mogli znaleźć pastwiska. Życie wieczne nazywa się dobrym pastwiskiem. Tam nie 

usycha żadna roślina, wszystko się zieleni, wszystko kwitnie. Tam tylko znajduje się życie. 

„Dam im – mówi – życie wieczne”. Dlatego szukacie jakichś oszczerstw, bo myślicie o 

życiu obecnym.  

 „A nie zginą na wieki”.  

Jakbyś się domyślał, iż tak im powiedział: Zginiecie na wieki, bo nie jesteście z moich 

owiec.  

 „Nikt ich nie wyrwie z ręki mojej”.  

Przyjmijcie to uważnie: To, co mi dał Ojciec mój, większe jest niż wszystko. Co może 

wilk? Cóż może złodziej i zabójca? Gubią tylko tych, którzy na wieczną zgubę są 

przeznaczeni. O owcach tych mówił apostoł:  

 „Zna Pan tych, którzy są Jego” (2 Tm 2, 19);  

 „A których przeznaczył, tych i wezwał, a których wezwał, tych                                     

i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też uwielbił” (Rz 8, 30).  

Z owych owiec ani wilk nie porywa, ani zbójca nie zabija. Jest pewny ich liczby Ten, 

który wie, co za nie dał.  

To właśnie znaczy to, co powiedział: „Nikt ich nie wyrwie z ręki mojej”.  

 

 Św. Augustyn 
 

Aby byli jedno ... 

 

Tak więc sam Syn Boży – Słowo Boże, a zarazem Pośrednik Boga i ludzi (1 Tm 2, 5), 

równy Ojcu jednością Bóstwa i podobny nam przez przyjęcie ludzkiej natury – jako 

człowiek wstawia się za nami u Ojca, nie tając jednak, że jako Bóg – stanowi jedno                          

z Ojcem. 

To właśnie mówi wśród innych rzeczy: „A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, 

którzy dla słowa ich uwierzą we Mnie, aby wszyscy byli jedno, jako Ty, Ojcze, we 

Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni byli jedno w nas, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. 

A chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby byli jedno, jako i My jedno jesteśmy”     

(J 17, 20–22). 



Nie powiedział: Abyśmy Ja i oni byli jedno, choć jako Głowa Kościoła i ze względu na 

to, że Kościół jest Jego Ciałem, mógł powiedzieć: abyśmy Ja i oni stanowili nie jedno, ale 

Jednego, ponieważ głowa i ciało to jeden Chrystus. 

Ale okazuje swoje Bóstwo współistotne z Ojcem – dlatego na mym miejscu mówi: 

 „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” (J 10, 30) – w swoim porządku, to jest w równości tej 

samej współistotnej natury, chce, aby ci, którzy są Jego, stanowili jedno, lecz w Nim, 

ponieważ bylibyśmy do tego niezdolni sami z siebie, będąc rozdzieleni przez różne 

pożądliwości i chciwości i przez nieczystość grzechu. 

Toteż zostali oczyszczeni przez Pośrednika, ażeby w Nim być jednością. Pewnie, że 

stanowią oni jedność, z racji tej samej natury, w której wszyscy ludzie śmiertelni stają się 

równi aniołom. Ale – co więcej – są jednością przez tę samą bardzo zgodną wolę, 

jednomyślną w pragnieniu tej samej szczęśliwości, jak gdyby jednego ducha, stopioną w 

ogniu miłości.  

Takie jest znaczenie słów: „Aby byli jedno, jako i my jedno jesteśmy”.  

Jak Ojciec i Syn jednym są nie tylko równością natury, ale również i woli, tak i ci, 

których jest Pośrednikiem w obliczu Boga, mają być jednością nie tylko dlatego, że są tej 

samej natury, również i przez wspólnotę miłości. 

 

 Dydym Ślepy 
 

Prawdy, które należy wyznawać i kontemplować 

 

Poucza Mojżesz: „Na początku uczynił Bóg niebo i ziemię” (Rdz 1, 1), a wypowiedział 

te słowa, abyśmy wiedzieli prawdę o stworzeniu i ukształtowaniu ziemi. Wszystkie inne 

słowa opisu stworzenia powiedziano nie po to, abyśmy je wypełniali, ale abyśmy świat 

poznali, a całe natchnione przez Boga Pismo potwierdza ten opis.  

Sam Zbawca w Ewangeliach to nakazuje prawa, które mamy wypełniać, to znowu podaje 

prawdy, które należy wyznawać i kontemplować.  

Jego słowa:  

 „Nauczcie się ode Mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie 

uspokojenie dla dusz waszych” (Mt 11, 29) oraz:  

 „Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech niesie swój 

krzyż i niech idzie za Mną codziennie” (Łk 9, 23) zostały wypowiedziane do 

wykonywania, podobnie jak i te „Bądźcie miłosierni a dostąpicie miłosierdzia” 

(Mt 5, 7) oraz inne nakazy należące do tego samego rodzaju.  

 



A przeciwnie:  

 „Ja jestem w Ojcu, a Ojciec jest we Mnie” (J 14, 10) i:  

 „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” (J 10, 30) oraz:  

 „Kto Mnie widzi, widzi Ojca” (J 14, 9) i inne zdania dotyczące natury Boga 

zawarte w obydwu Testamentach zostały wypowiedziane i spisane dla wpatrywa-

nia się w nie i aby je prawdziwie, i pobożnie poznawać.  

 

 Św. Grzegorz z Nazjanzu 
 

Pasterz pasterzy 

 

 

Bóg pokoju, który w jedno złączył oddalone części i jednych drugim oddał, 

On, który królów na tronach umieszcza, a biednych z ziemi podnosi i nędzarzy ze 

śmietnika wywyższa,  

On, który wybrał swego sługę Dawida i wziął go od stada owiec, mimo że był 

najmniejszy spośród synów Jessego i najmłodszy,  

On, który udzielił wielkiej siły głoszącym Ewangelię, by ona osiągnęła całą swoją 

skuteczność – niech On sam trzyma rękę moją, prowadzi mnie wedle swej woli i przyjmie 

do chwały,  

On Pasterz pasterzy i Przywódca przywódców.  

         Obym mógł paść Jego owczarnię z umiejętnością...  

Oby On sam udzielał mocy i siły ludowi swojemu i przygotował sobie trzodę wspaniałą               

i oczyszczoną, godną niebieskiej zagrody w przybytku radości i w blasku świętych. 

Obyśmy mogli wszyscy w Jego świątyni ogłaszać chwałę Jego, trzoda razem                                

z pasterzami w Chrystusie Jezusie, Panu naszym, któremu wszelka sława na wieki wieków. 

Amen. 

 

 Św. Cyprian 
 

Kto nie zachowuje jedności, nie zachowuje wiary Ojca i Syna 

Pan upomina i mówi: „Kto nie jest ze Mną, przeciwko Mnie jest” (Mt 12, 30).                     

Kto łamie pokój i zgodę Chrystusa, działa przeciw Chrystusowi; kto zbiera gdzie indziej, 

poza Kościołem, rozprasza Kościół Chrystusowy.  



Mówi Pan: „Ja i Ojciec jedno jesteśmy”(J 10, 30). 

 I znowu napisane jest o Ojcu, i Synu, i Duchu Świętym: „A ci trzej jedno są” (1 J 5, 7).  

I któż wierzy, że tę jedność z Boskiej mocy pochodzącą, niebieskimi sakramentami 

spojoną można w Kościele zerwać i rozdźwiękiem ścierających się zapatrywań rozdzielić? 

Kto tej jedności nie zachowuje, nie zachowuje Prawa Bożego, nie zachowuje wiary Ojca                  

i Syna, nie zachowuje życia i zbawienia. 

 

 List Klemensa do Koryntian 
 

Hymn do Chrystusa 

 

Wędzidło nieujeżdżonych źrebców, ptaków zabłąkanych skrzydło, okrętów sterze 

niezawodny, królewskich jagniąt pasterzu, twe dzieci pełne prostoty zgromadź ku świętej 

chwalbie, ku szczerym pieniom nieskalanymi usty, wodzowi dziatek – Chrystusowi.  

Królu świętych i Słowo Ojca na wysokościach, którym wszystko poskramia, Mądrości 

rządco, podporo w trudach, pełen wiecznej radości, Jezu, ludzkiego rodzaju Zbawco, 

Pasterzu i oraczu, sterze i wędzidło, niebiańskie skrzydło świętej gromady.  

Rybaku ludzi śmiertelnych, co ocaleni być mają z morza wszelakiej złości. Ty ryby 

święte z wrogiej fali słodyczą życia przynęcasz – bądź wodzem owiec rozumnych, Pasterzu 

święty, bądź wodzem, o Królu dziatek niewinnych!  

Ślady Chrystusa – droga do nieba. 

Słowo odwieczne, wiek nieskończony, światłość wieczna, zmiłowań źródło. Tyś sprawcą 

cnoty w życiu godziwym chwalącym Boga hymnami.  

Jezu Chryste! Niebiańskie mleko, co z piersi słodkich Oblubienicy, z darów Twojej 

mądrości wytryska, my, dzieci Twoje, świeżymi wargami pijemy przy piersi Słowa, rosą 

Ducha syceni. W prostocie pieśnią chwały i szczerym hymnem Chrystusowi Królowi 

składamy świętą odpłatę za naukę żywota.  

Śpiewajmy razem, śpiewajmy w świętej skromności Synowi przepotężnemu!  

Chórem pokoju – my, narodzeni z Chrystusem.  

Lud Boży skromny, śpiewajmy wszyscy pospołu, ku chwale Boga pokoju!  

 

 

 

 



  IV Niedziela Wielkanocna 
 

Ks. Ryszard Stankiewicz SDS  
" Po prostu: lectio divina - na niedzielę i święta" 

 
 

I.  Lectio:  Czytaj z wiarą i  uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie 

Duch Święty. 

 
       

            Jezus powiedział: 

 "Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną, a Ja daję im życie 

wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki"        (J 10, 27 - 28). 
 

 

 

II. Meditatio:  Staraj się dogłębnie zrozumieć tekst. Pytaj siebie: ”Co Bóg mówi               

do mnie?” 
 

 

Głos pasterza słyszany przez owce daje im poczucie bezpieczeństwa. One są pewne, 

że on jest blisko, tuż tuż, że w razie zagrożenia będzie je bronił, będzie o nie walczył, 

walczył tak długo, aż minie zagrożenie, wróg zostanie przepędzony. On nie pozwoli, aby 

ktoś niepowołany wyrwał je z Jego ręki. 

 

 Jakich głosów słucham w swojej codzienności?  

 Czy wśród nich jest głos Jezusa, mojego Pasterza?  

 Czy Jego głos dominuje, jest wyraźny, łatwo rozpoznawalny? Czy słyszę go z 

daleka? A może jest ledwo słyszalny, słaby, zdominowany przez inne głosy?  

 Czy dbam o przestrzeń ciszy i milczenia w swoim życiu, która pomaga mi 

usłyszeć Pana nawet wówczas, kiedy mówi cicho, szeptem, delikatnie?  

 Czy mam świadomość, że On walczył za mnie aż do przelania krwi na krzyżu, że 

ciągle o mnie walczy? Czy ja walczę o Niego? 
 

Jakie to piękne i dobre, kiedy szef zna swych pracowników. Kiedy nie traktuje ich jak 

jakąś ludzką masę, ale stara się do każdego podchodzić indywidualnie.  

 

Na takie osobowe, wyjątkowe traktowanie może liczyć każda owca z owczarni Pana 

Jezusa.   Mogę liczyć i ja. 

 

 Czy o tym pamiętam?  



 Czy tego nie nadużywam dla własnych, egoistycznych korzyści?  

 Czy to traktowanie ma odniesienie w drugą stronę?  

 Czy traktuję Jezusa w sposób osobowy, wyjątkowy, niepowtarzalny?  

 

 Czy moja relacja z Nim jest jedną z wielu, czy tą najważniejszą?  

 Czy zdaję sobie sprawę, że podążając za Jezusem w codzienności, zmierzam 

ostatecznie ku wieczności? 

 

 

Pomodlę się za wszystkich pasterzy Kościoła, aby byli według serca Jezusowego. 

 

 

III. Oratio:  Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Nim serce,  aby mówić Mu                     

o przeżyciach, które rodzi w tobie Słowo. Módl się prosto i spontanicznie 

- owocami wcześniejszej lectio i meditatio. Pozwól Bogu zstąpić do 

serca  i mów do Niego w sercu. Słuchaj się w poruszenia własnego serca. 

Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś.  

                  Może ci w tym pomóc modlitwa  psalmu: 

 

Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, 

On sam nas stworzył, my Jego własnością, 

Jesteśmy Jego ludem, owcami z Jego pastwiska (Ps 100, 3). 

 

 

IV.  Contemplatio: Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością.                  

Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia 

Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina 

nawiedzenia Słowa.  

 
 

Powtarzaj w różnych porach dnia: 
 

My ludem Pana i Jego owcami! 
 

 

 

 
Powrót syna marnotrawnego Esteban Murillo (XVII w.) 



Dynamika działania 

miłosierdzia 
Czego uczy nas Koronka do Miłosierdzia Bożego?  

 

Osobiste doświadczenie Miłosierdzia Bożego zaczyna się zawsze od przekonania się 

na własnym przykładzie, że „na bezmiar grzechu Bóg odpowiada pełnią przebaczenia”. 

Jak przypomina papież Franciszek, „Miłosierdzie będzie zawsze większe od każdego 

grzechu, i nikt nie może zatamować miłości Boga, który przebacza” (Misericordiae 

vultus, 3).  

Przekonujemy się, że przed Bogiem nie musimy niczego ukrywać, gdyż On kocha nas 

mimo wszystko. Ta świadomość leczy duchowe rany, przywraca nam godność, poczucie 

sensu i chęć do życia.  

Ale Miłosierdzie Boże ma jeszcze inne działanie – poszerza serce. 

Zaczynamy akceptować to, że świat nie kręci się wokół nas – naszych potrzeb, naszych 

zranień, naszych wygód. Znajdując oparcie w niezasłużonej i bezinteresownej miłości Boga, 

nie musimy już twardo egzekwować jej od ludzi lub rozpaczliwie o nią żebrać. Uczymy się 

przekraczać siebie, opuszczać swoje wygodne zakątki, aby służyć innym – w pierwszej 

kolejności naszym najbliższym, wśród których Bóg nas postawił i którzy są dla nas 

najlepszymi nauczycielami miłości. 

Jednak nie możemy się na tym zatrzymać, zamykając się w gronie najbliższych nam 

osób. Miłosierdzie Boże stopniowo otwiera nas na coraz szersze kręgi. Zaczynamy czuć się 

odpowiedzialni za większe wspólnoty, w których żyjemy – za sąsiedztwo, środowisko 

pracy, parafię, Ojczyznę, a wreszcie za cały Kościół i cały świat. Poszerza się nasza 

perspektywa. Dostrzegamy, że nasze akty nawrócenia, dobre uczynki i ofiary, złączone z 

krzyżem Jezusa, przyczyniają się do zbawienia innych, a nasze modlitwy mogą wypraszać 

Boże Miłosierdzie wszędzie tam, gdzie jest ono potrzebne. 

Fascynujące jest to, że dokładnie tę samą dynamikę odnajdujemy w tekście Koronki do 

Miłosierdzia Bożego – przepięknej modlitwy będącej jakby streszczeniem całej teologii 

Miłosierdzia. 

 



▌  MIŁOŚĆ MOCNIEJSZA NIŻ ZŁO 

 

Co właściwie mówimy Bogu, powtarzając pięciokrotnie słowa: 

 „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”?  

Przede wszystkim wyznajemy Mu wiarę w to, że Jego miłość – miłość Ojca, który oddaje 

nam ukochanego Jedynego Syna, oraz miłość Jezusa, który na krzyżu wydaje za nas samego 

siebie – jest rzeczywiście mocniejsza niż całe zło świata. To właśnie ta miłość daje mnie, 

grzesznikowi, swobodny przystęp do Boga i pozwala z całą śmiałością prosić o 

przebaczenie nawet największych win ludzkości – w tym także moich własnych grzechów 

oraz grzechów moich winowajców.  

Wyznajemy też wiarę w to, że Jezus jest nie tylko umiłowanym Synem Bożym, ale 

również naszym Panem. Słowa „Jezus jest Panem”, zapisane w Liście do Rzymian 

wielkimi literami, były wyznaniem wiary Kościoła pierwotnego.  

„Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim 

uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie” (Rz 10,9) – pisał 

św. Paweł. 

Odmawiana świadomie Koronka do Miłosierdzia Bożego przypomina nam tę wielką 

obietnicę i wyraża naszą wolę postawienia Jezusa na pierwszym miejscu w swoim życiu, 

aby On mógł rzeczywiście być jego Panem. 

 

▌ MIEJ MIŁOSIERDZIE DLA NAS…  

 

 Powtarzamy następnie słowa: „Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla 

nas i całego świata”.  

Prosimy o miłosierdzie „dla Jego bolesnej męki”, czyli mówiąc bardziej współczesną 

polszczyzną: „ze względu na Jego bolesną mękę”. Nie ze względu na własne zasługi, ale 

na miłość Jezusa, która na krzyżu objawiła się najpełniej. 

Prosimy najpierw o „miłosierdzie dla nas”, podobnie jak przed chwilą najpierw 

prosiliśmy o przebaczenie „za grzechy nasze”. Nie występujemy z pozycji „tych lepszych”, 

którzy modlą się o miłosierdzie dla innych, sądząc, że sami go nie potrzebują. Bierzemy 

odpowiedzialność za popełnione przez siebie zło, wiedząc, że rani ono nie tylko nas 

samych, ale także tych, z którymi żyjemy, podobnie jak popełnione przez nich zło rani nas.  



Doświadczając boleśnie tego, że bynajmniej nie jesteśmy wzorem dla całego świata, 

powierzamy się Bożemu Miłosierdziu, które podnosi, uzdrawia i przywraca nam godność 

dzieci Bożych. 

Taka modlitwa uczy nas ufności do Boga. Pomaga nam zobaczyć, że w walce o dobro, 

zgodę i miłość w naszych rodzinach i wspólnotach nie jesteśmy osamotnieni ani zdani na 

własne siły. 

Dotykające nas na co dzień zło i grzech każą nam wołać o Boże Miłosierdzie – o ten 

rodzaj miłości, który ujawnia się w zetknięciu z ludzką biedą. Modląc się koronką, 

umacniamy w sobie wiarę w to, że Bóg nas nie zostawi, że będzie nas prowadził i wspierał 

nasz trud – ponieważ jest miłosierny. 

▌ … I CAŁEGO ŚWIATA 

 

Koronka nie pozwala nam jednak zatrzymać się na sobie i własnych problemach. 

Prowadzi nas dalej. Każe nam modlić się nie tylko o miłosierdzie dla siebie i dla tych, 

których kochamy, ale dla wszystkich – i to dosłownie „dla całego świata”. 

Są to już zawrotne wysokości. 

Ja, szary człowiek, zmagający się na co dzień ze swoją własną nędzą, mogę modlić się za 

cały świat i – zdaniem św. Faustyny – zaprasza mnie do tego sam Jezus, który przecież 

dokładnie wie, kim jestem i na co mnie stać! Ten, kto bierze do ręki koronkę, ma szansę 

odkryć swoją wielką godność, daną mu przez Boga – a także od razu odpowiedzieć na ten 

dar poprzez uczynek miłosierdzia, jakim jest modlitwa za żywych i umarłych. 

Odwołując się w koronce do miłosiernej miłości Boga danej nam w Jezusie, nie musimy 

już czuć się bezradni i sfrustrowani wobec zalewu zła. Wiemy, co mamy robić.  

Na mocy powszechnego kapłaństwa wiernych, otrzymanego na chrzcie, stajemy wobec 

Boga i wstawiamy się za światem, łącząc swoje zmagania o dobro z jedyną Ofiarą Jezusa 

Chrystusa – tą Ofiarą, którą kapłani obdarzeni sakramentem święceń uobecniają dla nas 

podczas każdej Mszy świętej. 

 Na koniec koronki, przez słowa: „Święty Boże, Święty Mocny, Święty 

Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem”, 

 uświadamiamy sobie raz jeszcze wielkość Boga i naszą własną małość. Stajemy przed 

Nim w prawdzie i pokorze, ufni, że Jego miłosierdzie jest w stanie podźwignąć nas samych 

i cały świat. 

Odmawiana świadomie, nie „odklepywana”, koronka, przypomina nam, czym jest 

Miłosierdzie Boże i jak ono działa. Kształtuje w nas postawę ufności wobec Boga i miłości 

wobec bliźnich. Uczy wytrwałości i pokory.  



Nic dziwnego, że w objawieniach św. Faustyny z koronką związane są wielkie 

obietnice Jezusa:  

 „Dusze, które odmawiać będą tę koronkę, miłosierdzie moje ogarnie je w życiu, a 

szczególnie w śmierci godzinie” (Dzienniczek, 754);  

 „Przez odmawianie tej koronki podoba mi się dać wszystko, o co mnie prosić będą 

(…) Gdy tę koronkę przy konających odmawiać będą, stanę pomiędzy Ojcem a 

duszą konającą nie jako Sędzia sprawiedliwy, ale jako Zbawiciel miłosierny” 

(Dzienniczek, 1541); 

 a także zapewnienie: „Przez odmawianie tej koronki zbliżasz ludzkość do mnie” 

(Dzienniczek, 929). 

 

▌ NIE TYLKO O GODZINIE 15.00 

 

W wielu naszych kościołach przyjął się zwyczaj odmawiania Koronki do Miłosierdzia 

Bożego o godzinie 15.00, w połączeniu z godziną Miłosierdzia. Przemawiają za tym 

względy praktyczne, a także fakt, że dekretem Penitencjarii Apostolskiej z 12 stycznia 2002 

roku za pobożne odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego przed Najświętszym 

Sakramentem (niekoniecznie wystawionym) można otrzymać odpust zupełny. Gdy dodamy 

do tego jeszcze wartość wspólnej modlitwy, to z pewnością udział w takich nabożeństwach 

jest cenny i przynosi dobre owoce.  

Pamiętajmy jednak, że w objawieniach św. Faustyny Koronka do Miłosierdzia Bożego 

nie jest związana z żadnym konkretnym miejscem ani czasem. Sama Faustyna modliła się 

nią o różnych porach i w różnych miejscach – w klasztorze, w szpitalu, w ogrodzie. 

Co więcej, chociaż w momencie objawienia godziny Miłosierdzia Faustyna znała już 

koronkę, Pan Jezus nie wymienił jej wśród form zalecanych do odmawiania o godzinie 

15.00, zalecając w tym czasie Drogę Krzyżową, nawiedzenie Najświętszego Sakramentu 

lub krótką modlitwę w ciszy. Oznacza to dla nas, że możemy modlić się koronką zawsze i 

wszędzie, a jeśli decydujemy się modlić nią o godzinie 15.00, dobrze jest poprzedzić ją 

krótką modlitwą, w której zwracając się wprost do Jezusa, podziękujemy Mu za dar 

zbawienia i odwołując się do Jego miłosierdzia, poprosimy o łaski dla siebie i innych. 

Miłosierdzia Bożego nie da się zamknąć w kilku praktykach czy w określonej godzinie. 

Sięga ono samej istoty Boga, Jego dobroci i bezinteresownej miłości, z którą wychodzi nam 

naprzeciw, pragnąc przemieniać nas na swój obraz.  

Potrzebujemy wprawdzie pewnych form kultu, jednak ich wartość mierzy się przede 

wszystkim tym, na ile znajdują one potwierdzenie w naszym życiu – na ile przemieniamy 

się wewnętrznie w duchu tej miłości, która została nam dana. ▐ 


