
BRACTWO RATOWANIA DUSZ OD POTĘPIENIA WIECZNEGO
pragnie przez swoją działalność przypomnieć światu o  wieczności,
a przez wypraszanie Miłosierdzia Bożego dla biednych grzeszników

walczyć o  zbawienie tych, którzy są zagrożeni zgubą wieczną

Święty Józef  
Sebastian Pelczar, 
biskup przemyski,

zapisał:
 Cóż droższego

nad duszę 
ludzką?

Wszakże ona
jest królewskim
dziełem Bożym,

cenniejszym
nieskończenie
niż świat cały

Z Ewangelii wg św. Łukasza:
Albowiem Syn Człowieczy
przyszedł szukać i  zbawić
to, co zginęło

Wspaniała perspektywa życia wiecznego, czyli nieba, jest przeznaczona 
dla każdego, kto porzuci grzech i  przyjmie Miłosierdzie Boże. 

Natomiast każdy, kto żyje w  grzechu, zwłaszcza śmiertelnym i  nie podejmuje 
nawrócenia, kroczy drogą ku przepaściom piekielnym. W  tej grupie zagrożonej 

wiecznym potępieniem znajdują się także ci, którzy zamierzają 
targnąć się na swoje życie.

Święta Siostra Faustyna zapisała wymowną skargę Pana Jezusa: 
Dusze giną mimo Mojej gorzkiej męki (Dzienniczek 965)

Potwierdzeniem tej rzeczywistości są smutne słowa Matki Najświętszej 
wypowiedziane w  Fatimie: Módlcie się, módlcie się wiele, czyńcie ofiary  

za grzeszników, bo wiele dusz idzie na wieczne potępienie, nie mają bowiem  
nikogo, kto by się za nie ofiarował i  modlił

Dlatego Zbawiciel wzywa nas do czynu,  mówiąc do świętej Siostry Faustyny: 
 Pomóż Mi, córko Moja, ratować dusze! (Dzienniczek 1032)

Odpowiedzią zaś Apostołki Bożego Miłosierdzia były słowa: 
Wszystko czynić, co tylko będzie w  mojej mocy, dla ratowania dusz, 
czynić przez modlitwę i  cierpienie. Jak strasznie szatan nienawidzi 

Miłosierdzia Bożego, widzę, jak się sprzeciwia 
całemu temu dziełu (Dzienniczek 735, 812)

Wypraszajmy zatem Miłosierdzie Boże dla zagrożonych wiecznym potępieniem! 

www.ratujmydusze.przemyska.pl



KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
Na początku: Ojcze nasz... Zdrować Maryjo... Wierzę w  Boga...
Na dużych paciorkach: 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: Dla Jego bolesnej męki,  
miej miłosierdzie dla nas i  całego świata (10 razy).

Na zakończenie: Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, 
zmiłuj się nad nami i  nad całym światem (3 razy). 
O Krwi i  Wodo, któraś wypłynęła z  Najświętszego Serca Jezusowego 
jako Zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie! (3 razy). 
Jezu, ufam Tobie (3 razy).

MODLITWA O  UPROSZENIE MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 
DLA ZAGROŻONYCH WIECZNYM POTĘPIENIEM

Panie Jezu Chryste, nasz Jedyny Zbawicielu, uratuj tych, którzy są zagrożeni 
wiecznym potępieniem. Mocą Twojego wielkiego Miłosierdzia przekreśl zgub-
ne wysiłki szatana względem konających, a  zwłaszcza konających w  grzechach 
śmiertelnych oraz tych, którzy zamierzają targnąć się na swoje życie. Przez 
ręce Matki Miłosierdzia udziel łaski nawrócenia wszystkim, którzy zagubili 
się w  świecie zła i  przez życie w  grzechu kroczą drogą ku przepaściom pie-
kielnym. Który żyjesz i  królujesz na wieki wieków. Amen.

AKT PRZYJĘCIA I  OFIAROWANIA CIERPIENIA
W powyższych intencjach ofiarujemy Bogu, oprócz modlitwy, również swoje 
cierpienie, które posiada ogromną wartość w  dziele ratowania dusz ludzkich od 
potępienia wiecznego. W  chwili ciszy w  sposób duchowy złóżmy wspomniany 
dar, czyli krzyż dnia dzisiejszego, a  jest nim: trud pracy, zmaganie się ze swoimi 
słabościami, choroba a  także różne niepowodzenia i  przeciwności.

Chwila ciszy
A teraz w  słowach, Panie Jezu, pragnę wypowiedzieć to, 

co dokonało się w  moim sercu
W całkowitym poddaniu się woli Bożej pragnę przyjąć i  ofiarować w  zjedno-
czeniu z  Krzyżem Zbawiciela wszystkie cierpienia i  trudy dnia dzisiejszego, 
by wyprosić Miłosierdzie Boże dla konających, a  zwłaszcza konających w  grze-
chach śmiertelnych oraz tych, którzy zamierzają targnąć się na swoje życie.  
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
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MODLITWA BRACTWA RATOWANIA DUSZ
OD POTĘPIENIA WIECZNEGO

W INTENCJI UPROSZENIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
DLA KONAJĄCYCH, A  ZWŁASZCZA KONAJĄCYCH

W GRZECHACH ŚMIERTELNYCH ORAZ TYCH,
KTÓRZY ZAMIERZAJĄ TARGNĄĆ SIĘ

NA SWOJE ŻYCIE


