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Temat: Święty Jan Paweł II - Apostoł Bożego 

Miłosierdzia. 

 Papież Jan Paweł II przez cały swój pontyfikat dał się poznać jako wielki 

rzecznik Bożego Miłosierdzia. 27 kwietnia 2014r., w Święto Bożego Miłosierdzia, 

został kanonizowany, czyli ogłoszony świętym. Jego życie może być dla nas 

wszystkich szkołą miłosierdzia niesionego potrzebującym. Każdy z nas na miarę 

własnych możliwości powinien wypełniać zadanie, do którego wezwał nas 

papież-Polak: być świadkiem miłosierdzia i przekazywać światu ogień 

miłosierdzia. Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu 

ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek 

szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w 

Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy tu przybywać będą z Polski i z całego świata. 

Bądźcie świadkami miłosierdzia!    (Jan Paweł II, Łagiewniki 2002) 

Co to jest Boże Miłosierdzie? 

............................................................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................................................. 

 Jedną z form kultu Bożego Miłosierdzia jest Święto Miłosierdzia. Inspiracją  dla ustanowienia  tego 

święta  było pragnienie  Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej: Pragnę, ażeby 

pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było 

ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. 

Dlaczego św. Jana Pawła II nazywamy papieżem Bożego Miłosierdzia? 

 głosiciel Miłosierdzia Bożego podczas swoich przemówień i homilii,  
 orędownik miłosierdzia na całym świecie 
 beatyfikował i kanonizował s. Faustynę apostołkę Bożego Miłosierdzia 
 Ustanowienie Święta Miłosierdzia Bożego – I Niedziela po Wielkanocy 
 Encykliki o Bożym Miłosierdziu - Dives in misericordia  
 Akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu 
 Odejście do domu Ojca w wigilię Niedzieli Miłosierdzia 

    

Ref.: Nie lękajcie się, Ja jestem z wami. 

Nie lękajcie się, Ja jestem z wami.    

Nie lękajcie się, Bóg jest Miłością. 

Nie lękajcie się, trwajcie mocni w wierze. 

 

1. Ty Jesteś Skałą Zbawienia,   

Jedyną naszą ostoją 

przychodzimy do Ciebie bo światło 

ulecz nasze serca, zmartwychwstać daj. 

 

2. Pomóż nam wytrwać przy Tobie,   

Być wiernym w wierze przez życia czas. 

Tylko w tobie cała nasza nadzieja, 

Miłosierdziem swoim uzdrawiaj nas. 

 

 

 

 

 

3. Przekażcie światu mój Ogień 

Pokoju i Miłosierdzia 

Nieście wszystkim orędzie nadziei 

Moje światło niech świeci wśród was.

 


