
Akt zawierzenia Bożemu Miłosierdziu 

Wszechmogący Boże, w obliczu pandemii, która dotknęła ludzkość, z nową 

gorliwością odnawiamy akt zawierzenia Twemu miłosierdziu, dokonany przez św. 

Jana Pawła II. Tobie, miłosierny Ojcze, zawierzamy losy świata i każdego 

człowieka. Do Ciebie z pokorą wołamy. 

Błogosław wszystkim, którzy trudzą się, aby chorzy byli leczeni, a zdrowi 

chronieni przed zakażeniem. Przywróć zdrowie dotkniętym chorobą, dodaj 

cierpliwości przeżywającym kwarantannę, a zmarłych przyjmij do swego domu. 

Umocnij w ludziach zdrowych poczucie odpowiedzialności za siebie i innych, aby 

przestrzegali koniecznych ograniczeń, a potrzebującym nieśli pomoc. 

Odnów naszą wiarę, abyśmy trudne chwile przeżywali z Chrystusem, Twoim 

Synem, który dla nas stał się człowiekiem i jest z nami każdego dnia. Wylej swego 

Ducha na nasz naród i na cały świat, aby ci, których zjednoczyła walka z chorobą, 

zjednoczyli się także w uwielbieniu Ciebie, Stwórcy wszechświata i gorliwie 

walczyli również z wirusem grzechu, który niszczy ludzkie serca. 

Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej 

miłosierdzie dla nas i całego świata. 

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Św. Janie Pawle II, św. Faustyno 

i wszyscy święci, módlcie się za nami. 

 

 

17 sierpnia 2002 Ojciec Święty Jan Paweł II w Bazylice Bożego Miłosierdzia w krakowskich 

Łagiewnikach, dokonał Aktu Zawierzenia Świata Bożemu Miłosierdziu. 

Z homilii papieża Jana Pawła II  

/.../ "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; (...) dla Jego bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i całego 

świata " - słowa z Dzienniczka Siostry Faustyny (n. 476). Dla nas i świata całego... 

Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia! Na wszystkich 

kontynentach z głębin ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o 

miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść i chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból 

i śmierć niewinnych, potrzeba łaski miłosierdzia, które koi ludzkie umysły i serca 

i rodzi pokój. Gdzie brak szacunku dla życia i godności człowieka, potrzeba 

miłosiernej miłości Boga, w której świetle odsłania się niewypowiedziana wartość 



każdego ludzkiego istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka 

niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawdy. Dlatego 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. Niech to 

przesłanie rozchodzi się z tego miejsca na całą naszą umiłowaną Ojczyznę i na 

cały świat. Niech się spełnia zobowiązująca obietnica Pana Jezusa, że stąd ma 

wyjść "iskra, która przygotuje świat na ostateczne Jego przyjście" (por. 

Dzienniczek, 1732). 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 tutaj 

przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia! /.../ 

 

Akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu 

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! 

 


