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Дорогі друзі! 23 квітня 2017 року - неділя Божого Милосердя.
Запрошуємо вас підготуватися до цього свята молитвою дев’ятниці до Божого
Милосердя.
Встановити це свято побажав сам Ісус, сказавши сестрі Фаустині: «Бажаю, щоб
перша неділя після Великодня була святом Милосердя». (Щод.299) «Прагну,
щоб свято милосердя було притулком і захистком для всіх душ, а особливо для
бідних грішників». (Дн. 699)

Дев’ятницю розпочинаємо в Страсну П’ятницю, 14 квітня 2017р.
Ісус сказав святій с. Фаустині: "Прагну, щоби впродовж тих дев’яти днів ти приводила
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Мого милосердя, аби зачерпнули вони сили й охолоди та всякої
ласки, якої тільки потребують у життєвих негодах, а особливо в годину смерті.
Кожного дня приводитимеш до Мого Серця іншу групу душ і занурюватимеш їх у море
Мого милосердя. А Я всі ті душі введу в дім Мого Отця... Ні в чому не відмовлю жодній
душі, котру запровадиш до джерела Мого милосердя. Кожного дня благатимеш Мого
Отця, задля Моєї гіркої Муки, про ласки для тих душ".
ПЕРШИЙ ДЕНЬ
"Сьогодні приведи до Мене все людство, а особливо всіх грішників і занур їх у море
Мого Милосердя. І цим потішиш Мене в гіркому смутку, який спричиняє Мені втрата
душ".
Наймилосердніший Ісусе, для Якого є притаманним милосердитися над нами і нам
прощати. Не дивись на наші гріхи, але на нашу віру в безмежну Твою доброту. Прийми
нас у храм Свого Наймилостивішого Серця і не випускай з Нього навіки. Благаємо Тебе
про це задля любові, яка єднає Тебе з Отцем і Святим Духом.
Предвічний Отче, поглянь милостивим оком на все людство, а передовсім на бідних
грішників, котрі прийняті в Наймилостивіше Серце Ісуса. Заради Його болісної Муки яви
нам Своє Милосердя, щоби вони прославляли всемогутність Твого милосердя на віки
вічні. Амінь.
Вервиця до Божого Милосердя.
ДРУГИЙ ДЕНЬ
"Сьогодні приведи до Мене священичі і монаші душі і занур їх у Моє неосяжне
Милосердя. Вони дали Мені силу витримати гірку муку. За їх посередництвом, наче
струмками, спливає на людство Моє Милосердя".
Наймилосердніший Ісусе, від Тебе походить всіляке добро. Примнож ласки в душах
священиків, монахів і монахинь, щоб вони здійснювали достойні вчинки милосердя.
Щоб ті, хто на них дивиться, славили Отця Милосердя, котрий є на небі.
Предвічний Отче, поглянь милостивим оком на гроно робітників у Твоєму
винограднику, на душі священиків, монахів і монахинь та обдаруй їх силою Свого
благословення. Задля почуттів Серця Твого Сина, того Серця, в яке вони прийняті,
уділи їм сили Свого світла, щоби вони могли провадити інших дорогами спасіння і
спільно возносити хвалу безмежному Твоєму милосердю на віки вічні. Амінь.
Вервиця до Божого Милосердя.
ТРЕТІЙ ДЕНЬ
"Сьогодні приведи до Мене всі побожні та вірні душі і занур їх у море Мого Милосердя.
Ці душі потішали Мене на Хресній Дорозі, були тією краплиною розради серед моря
гіркоти".
Наймилосердніший Ісусе, Ти щедро уділяєш усім ласк зі скарбниці Свого Милосердя.
Прийми всіх вірних християн до храму Наймилостивішого Свого Серця і не випускай їх
звідти во віки віків. Благаємо Тебе про це задля незбагненної Твоєї любові, якою палає
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Отця.

Предвічний Отче, поглянь милостивим оком на душі вірних, як на спадкоємство Свого
Сина і заради Його болісної муки уділи їм Свого благословення. Оточуй їх Своєю
неустанною опікою, щоби вони не втратили любові і скарбу святої віри, але щоб разом
із хором Ангелів і Святих прославляли Твоє безмежне Милосердя на віки вічні. Амінь.
Вервиця до Божого милосердя.
ЧЕТВЕРТИЙ ДЕНЬ
"Сьогодні приведи до Мене поган і тих, які Мене не знають. І про них Я думав у своєму
гіркому стражданні, а їх майбутня ревність потішала Моє Серце. Занур їх у море Мого
Милосердя".
Наймилостивіший Ісусе, Ти є світлом всього світу. Прийми до храму Свого
Наймилостивішого Серця душі поган, які Тебе ще не знають. Нехай проміння Твоєї
Благодаті просвітить їх, щоби й вони разом із нами прославляли чудеса Твого
Милосердя і утримуй їх у храмі Наймилостивішого Свого Серця.
Предвічний Отче, поглянь милостивим оком на душі поган і тих, які Тебе ще не знають,
і вони прийняті в Наймилостивіше Серце Ісуса. Приверни їх до світла Євангелії. Ті душі
не знають, яким великим щастям є любити Тебе, Вчини так, щоби і вони прославляли
щедроту Твого милосердя на віки вічні. Амінь.
Вервиця до Божого Милосердя.
П’ЯТИЙ ДЕНЬ
"Сьогодні приведи до Мене душі єретиків і відступників та занур їх у море Мого
Милосердя. Зазнав Я гіркої Муки, коли вони роздирали Моє Тіло і Серце, тобто Мою
Церкву. Коли повертаються і до єдності з Церквою, гояться Мої Рани і, таким чином,
полегшуються Мої Муки".
Наймилосердніший Ісусе, Ти – сама доброта. Ти не відмовляєш у світлі тим, які його в
Тебе просять. Прийми до храму Свого Наймилостивішого Серця душі єретиків і
відступників. Наверни їх Своїм світлом до єдності з Церквою і не випускай із Свого
Серця. Учини так, щоби й вони схилилися перед щедрістю Твого Милосердя.
Предвічний Отче, поглянь милостивим оком на душі єретиків і відступників, які
прогайнували Твій маєток і зловживали Твоїми ласками, та є впертими в своїх
помилках. Не дивись на їх помилки, але на любов Свого Сина і гірку Його Муку, яку Він
терпів задля них, тому що і вони перебувають у Наймилостивішому Серці Ісуса. Вчини
так, щоб вони прославляли Твоє велике Милосердя на віки вічні. Амінь.
Вервиця до Божого Милосердя.
ШОСТИЙ ДЕНЬ
"Сьогодні приведи до Мене тихі і покірні душі та душі малих дітей. Занур їх у Моє
милосердя. Ці душі найбільше подібні до Мого Серця. Вони підтримували Мене в гіркій
Муці конання. Уявлялися Мені земними Ангелами, які невсипущо перебуватимуть біля
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них проливаю ласки повними струменями. Мою ласку здатна
прийняти лише смиренна душа. Покірні душі Я обдаровую Своїм довір’ям".
Наймилосердніший Ісусе, Ти Сам сказав: "Навчіться від Мене, бо Я – лагідний і
сумирний серцем". Прийми до храму Свого Наймилостивішого Серця тихі і покірні душі
та душі малих дітей. Ці душі викликають замилування цілого неба і особливу
прихильність Небесного Вітця. Бони є вінком квітів перед Божим престолом. Сам Бог
насолоджується його ароматом. Ті душі мають постійну оселю у Наймилостивішому
Серці Ісуса і неустанно виспівують гімн любові та Милосердя.
Предвічний Отче, поглянь милостивим оком на тихі і покірні душі та душі малих дітей,
які перебувають у храмі Наймилостивішого Серця Ісуса. Ті душі найбільше подібні до
Твого Сина. Їх запах піднімається від землі і сягає Твого престолу. Отче Милосердя і
всілякої доброти, благаю Тебе в ім’я любові і прихильності до цих душ, благослови
увесь світ, щоб усі душі разом возносили хвалу Твоєму Милосердю на віки вічні. Амінь.
Вервиця до Божого Милосердя.
СЬОМИЙ ДЕНЬ
"Сьогодні приведи до Мене душі, які особливо вшановують і прославляють Моє
милосердя, і занур їх у Моє милосердя. Ті душі найбільше уболівали над Моєю Мукою і
найглибше прозріли у Мій дух. Вони є живим відображенням Мого милостивого Серця.
Ці душі будуть ясніти особливим сяйвом у прийдешньому житті. Жодна не потрапить у
пекельний вогонь. Кожну душу особливо оберігатиму в її смертну годину".
Наймилосердніший Ісусе, Твоє Серце є самою любов’ю. Прийми до храму
Наймилостивішого Свого Серця душі, які особливо вшановують і прославляють велич
Твого милосердя. Ці душі є могутньою силою самого Бога посеред різних страждань і
труднощів. Прямують з вірою в Твоє милосердя. В єднанні з Тобою вони несуть на своїх
плечах усе людство. Вони не будуть суджені суворо, а в хвилину скону їх обійме Твоє
милосердя.
Предвічний Отче, поглянь милостивим оком на душі, що прославляють і вшановують
найбільшу Твою властивість, тобто неосяжне Твоє Милосердя і прийняті в
Наймилостивіше Серце Ісуса. Вони є живою Євангелією. Їх руки повні вчинків
милосердя, а переповнена радістю душа співає пісню Милосердя Найвищому. Благаю
Тебе, Боже, яви їм Своє Милосердя згідно з надією і вірою, яку на Тебе покладають.
Нехай здійсниться обітниця Ісуса, котрий їм сказав: "Душі, які вшановуватимуть Моє
безмежне Милосердя, Сам боронитиму – як своєї хвали – в житті, а особливо в годину
смерті. Амінь."
Вервиця до Божого милосердя.
ВОСЬМИЙ ДЕНЬ
"Сьогодні приведи до Мене душі, що перебувають у в’язниці чистилища, і занур їх у
безодню Мого Милосердя. Нехай струмені Моєї Крові охолодять їх опіки. Я дуже люблю
всі ці душі. Вони сплачують данину Моїй справедливості. В твоїй силі – принести їм
полегкість. Бери зі скарбниці Моєї Церкви всі відпусти і жертвуй за них... О, якби ти
знала, яких вони зазнають мук, безустанно жертвувала би за них милостиню духа і
сплачувала Моїй справедливості їх борги".
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Ісусе, Ти сам сказав, що бажаєш милосердя. Тож я приводжу в храм
Твого Наймилостивішого Серця душі з чистилища, душі, котрі Тобі дуже милі, але
змушені віддати те, що винні Твоїй справедливості. Нехай струмені Крові й Води, що
випливли з Твого Серця, згасять полум’я вогню чистилища, щоб і там прославляли
силу Твого Милосердя.
Предвічний Отче, поглянь милостивим оком на душі, які страждають у чистилищі, але
прийняті в Наймилостивіше Серце Ісуса. Благаю Тебе задля болісної Муки Ісуса – Твого
Сина і всієї гіркоти, якою була наповнена Його Пресвята душа, яви Своє Милосердя
душам, на які звернений Твій справедливий погляд. Дивись на них не інакше, як тільки
крізь Рани Ісуса – Твого Наймилішого Сина, бо ми віримо, що Твоїй доброті й співчуттю
немає меж. Амінь.
Вервиця до Божого Милосердя.
ДЕВ’ЯТИЙ ДЕНЬ
"Сьогодні приведи до Мене холодні й байдужі душі та занур їх у безодню Мого
Милосердя. Ті душі найболючіше ранять Моє Серце, Найбільшої урази зазнав Я в
Гетсиманському саду від байдужих душ. Вони були причиною Моїх слів: "Отче, коли
хочеш, віддали від мене цю чашу, тільки хай не моя, а Твоя буде воля". Останньою
надією для них є шукати порятунку в Моєму Милосерді".
Наймилостивіший Ісусе, Ти – саме співчуття. Я приводжу в храм Твого
Наймилостивішого Серця байдужі душі. Нехай у вогні Твоєї чистої любові відтануть ті
крижані душі, що подібні до мерців і є такими мерзенними в Твоїх очах. О
наймилостивіший Ісусе, всемогутністю Свого милосердя притягни їх у сам жар Своєї
любові та обдаруй їх святою любов’ю, бо Ти можеш усе.
Отче Предвічний, поглянь милостивим оком на байдужі душі, котрі, проте, прийняті в
Наймилостивіше Серце Ісуса. Отче Милосердя, благаю Тебе задля Страстей Твого Сина
і задля Його тригодинної агонії на хресті, дозволь, щоб і вони прославляли безмежність
Твого Милосердя. Амінь.
Вервиця до Божого Милосердя.
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