
Pentru a răspândi mai mult "MESAJUL MILOSTIVIRII DIVINE" Isus a cerut sorei 
Faustina în 1931, pe când se afla la Cracovia: "Zugrăveşte-mi chipul aşa cum mă vezi şi 
scrie dedesubt < Isuse, eu mă încred în Tine! > şi răspîndeşte tabloul în întreaga lume 
pentru a fi venerat". 
 
Acelora care cinstesc această imagine aducătoare de haruri prin care pot să obţină de la 
izvorul milostivirii tot ajutorul, le promit că nu se vor pierde niciodată. Le promit victorie 
asupra duşmanului în viaţă şi mai ales în ceasul morţii. Eu insumi îi voi apăra aşa cum îmi 
apăr gloria mea. Aceste raze apără sufletele de mânia Tatălui meu. Fericit este cel care 
trăieşte în lumina lor. Dreptatea lui Dumnezeu îi va ocoli. 
 
Pe toţi aceia care răspândesc novena la milostivirea mea îi apăr în timpul vieţii aşa cum o 
mamă iubitoare îşi apără copiii, iar în ceasul morţii lor nu le voi fi Judecător ci Mântuitor 
milostiv. Păcatele care mă rănesc cel mai mult sunt cele de neîncredere. 
 
Din toate rănile mele, mai ales din cea a Inimii mele curg fluvii de iubire. 
 
Să ne rugăm zilnic pentru a avea o inimă cât mai asemănătoare cu Inima lui Isus. 
 
"Înlocuieşte, Preabunule Isus, inima mea păcătoasă cu Inima Ta rănită ca să lucreze 
în mine Duhul Sfânt împreună cu Tine. Preamilostive Isuse, Tu poţi să creşti în mine. 
Ascultă rugăciunea mea, preabunule şi iubitorule Isus, ca în curând să poţi domni 
peste această lume ca Rege al păcii. Amin." 
 

"Dumnezeiască inimă a lui Isus, izvor a toată fericirea, te ador, cred în tine, nădăjduiesc în tine, te iubesc, mă căiesc de toate 
păcatele mele. Tie îţi dăruiesc inima mea. Fă-o după placul tău, umilă, răbdătoare, curată şi în toate după dorinţa ta. Fă, bune 
Isuse, ca eu să trăiesc în tine şi tu în mine. Apără-mă de orice rău, ocroteşte-mă în primejdii sau nenorociri. Dă-mi sănătea 
necesară, binecuvântează munca mea şi dă-mi harul să mor fiind împăcat cu tine. Amin." 
 
"O sânge şi apă care ai ţâşnit din inima lui Isus ca un izvor de îndurare pentru noi, mă încred în tine." 
 
 
ROZARIUL DIVINEI ÎNDURĂRI 
(Se foloseşte rozariul obişnuit.) 
 
La început: Cred în Dumnezeu... Tatăl nostru... Bucură-te, Marie...  
Pe boabele mari: Părinte Veşnic, îţi ofer Trupul şi Sângele, Sufletul şi Dumnezeirea Fiului Tău Preaiubit, Domnul nostru Isus Cristos, 

pentru iertarea păcatelor noastre şi ale lumii întregi. 
Pe boabele mici: Prin patima Sa dureroasă, ai milă de noi şi de întreaga lume. 
La sfârşit: Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, ai milă de noi şi de întreaga lume. (Se repetă de trei ori.) 
 
 
DUMINICA MILOSTIVIRII DIVINE - NOVENA 
 
Isus a dezvăluit sorei Faustina dorinţele Sale de pregătire a "SĂRBĂTORII MILOSTIVIRII DIVINE" printr-o novenă care începe 
în Vinerea Mare. "Doresc" spune Domnul, "ca în timpul acestor nouă zile să conduci multe suflete la izvorul milostivirii mele, pentru 
ca ele să găsească în inima mea putere, curaj şi har pentru această viaţă şi mai ales pentru ceasul morţii. În timpul acestei novene voi 
revărsa orice har. Pentru aceste suflete trebuie să te rogi timp de nouă zile Rozariul Milostivirii Mele." 
 
Rugăciunea către Isus cel Milostiv 
Milostive Isuse, eu mă încred în Tine. Nimic nu mă va mai înspăimânta şi nelinişti. Totdeauna mă încred în Tine, în bucurii şi 
suferinţe, în ispite şi pericole, în fericire şi tristeţe, în viaţă şi în moarte, în timp şi în veşnicie. Mă încred în Tine în rugăciune şi în 
muncă, în succese şi insuccese, când mă trezesc şi când mă odihnesc, în încercare şi în durere, chiar când greşesc şi păcătuiesc îmi 
pun încrederea nezdruncinată în Tine. Tu eşti cel în care mi-am pus speranţa, Steaua care mă călăuzeşte în timpul vieţii. Tu îmi eşti 
sprijin în slăbiciune, iertarea păcatelor mele, forţa tăriei mele, scopul vieţii mele, mângâierea în ceasul morţii mele, bucuria şi fericirea 
inimii mele. Milostive Isuse, Tu care eşti odihna şi refugiul sufletului meu, măreşte încrederea mea şi desăvârşeşte credinţa mea în 
puterea şi bunătatea Ta. Dacă sunt cel mai sărman dintre toţi cinstitorii Tăi şi ultimul dintre slujitorii Tăi, totuşi pot fi mare şi 
desăvârşit prin încrederea că Tu eşti mântuirea şi salvarea mea pentru toată veşnicia. Această încredere a mea să-ţi fie cunoscută acum 
şi pururea, dar mai ales în ceasul morţii mele. Amin. 
 
Prima zi 
ISUS: "Condu astăzi la mine întreaga omenire, mai ales pe cei păcătoşi şi cufundă-i în oceanul milostivirii mele. Astfel vei obţine 
merite pentru sufletele care sunt pe calea pierzării." 
 
Cerem milostivirea lui Dumezeu pentru întreaga omenire. 
 
Milostive Isuse, Tu eşti milă şi iertare, nu privi la păcatele noastre, ci la încrederea pe care noi ne-o punem în nesfârşita Ta bunătate. 
Manifestă-ţi faţă de noi mila inimii Tale şi nu refuza pe nimeni. Te implorăm prin iubirea care te uneşte cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt. 



Veşnicule Tată, priveşte cu ochii Tăi cei milostivi la întreaga omenire, mai ales la cei păcătoşi, a căror singură speranţă este inima 
milostivă a Fiului Tău, Domnul nostru Isus Cristos. Prin pătimirea Sa dureroasă dăruieşte-ne îndurarea Lui, pentru ca în veşnicie cu 
toţii să preamărim milostivirea Ta. Amin. (Se recită Rozariul Îndurării Divine.) 
 
A doua zi 
ISUS: "Condu astăzi la mine pe toţi preoţii şi sufletele consacrate lui Dumnezeu. Cufundă-i în imensa mea milostivire. Ei au fost 
alături de mine în suferinţa mea amarnică. Prin ei se revarsă milostivirea mea asupra întregii omeniri." 
 
Ne rugăm pentru preoţi şi pentru persoanele consacrate. 
 
Preamilostive Isuse, de la care ne vine tot binele, măreşte harul Tău în sufletele preoţilor şi ale persoanelor consacrate pentru ca ei să 
ducă la îndeplinire, cu vrednicie şi plini de încredere, toate lucrările milostivirii tale. Şi pentru ca ei, prin cuvânt şi faptă, să conducă 
pe semenii lor la Tatăl milostivirilor din ceruri, să-L cinstească aşa cum se cuvine. 
 
Veşnice Părinte, îndreaptă-ţi privirea compătimitoare spre cei care lucrează în via ta, preoţii şi călugării, revarsă asupra lor harul şi 
binecuvântarea ta. Prin bunătatea Inimii lui Isus, dăruieşte-le lumină şi putere ca ei să poată conduce pe oameni spre mântuire, pentru 
ca împreună cu ei să preamărească în veşnicie milostivirea ta nemărginită. Amin. (Se recită Rozariul Îndurării Divine.) 
 
A treia zi 
ISUS: "Condu astăzi la mine toate sufletele credincioase şi evlavioase; cufundă-le în oceanul milostivirii mele. Aceste suflete mă 
întăresc pe drumul suferinţelor mele. Ele au fost o picătură de mângâiere în marea amărăciunii mele." 
 
Ne rugăm pentru creştinii care au rămas fideli. 
 
Milostive Isuse, care dăruieşti din belşug tuturor oamenilor comoara de haruri a îndurării tale, condu pe toţi creştinii fideli în lăcaşul 
Inimii tale preasfinte şi nu-i îndepărta niciodată de acolo. Noi te implorăm pentru iubirea ta de nepătruns faţă de Tatăl ceresc şi faţă de 
noi, iubire care îţi mistuie Inima. 
 
Veşnice Părinte, priveşte cu ochi iubitori la sufletele fidele, moştenirea Fiului Tău, şi prin meritele amarei Sale Pătimiri revarsă asupra 
lor binecuvântarea ta şi apără-i totdeauna. Nu lăsa niciodată ca ei să piardă iubirea şi comoara sfintei credinţe şi fă ca ei să laude 
împreună cu toţi îngerii şi sfinţii milostivirea ta pentru toată veşnicia. Amin. (Se recită Rozariul Îndurării Divine.) 
 
A patra zi 
ISUS: "Condu astăzi la mine pe păgâni şi pe aceia care încă nu mă cunosc. În timpul amarei mele pătimiri m-am gândit şi la ei, iar 
inima mea Vrea să le dea şi lor mângâierea. Cufundă-i acum în oceanul milostivirii mele." 
 
Ne rugăm pentru păgâni şi pentru cei necredincioşi. 
 
Mântuitorule milostiv, Tu care eşti lumina lumii, ia în stăpânire sufletele tuturor păgânilor şi ale celor necredincioşi care încă nu te 
cunosc şi condu-i în adăpostul nemărginitei tale milostiviri. Luminează-i cu lumina milostivirii tale pentru ca ei să laude împreună cu 
noi faptele îndurării tale. 
 
Tată atotputernic, priveşte cu bunăvoinţă la sufletele păgânilor şi ale tuturor acelora care încă nu te cunosc. Şi ei sunt în inima plină de 
milostivire a Fiului Tău, Domnul nostru Isus Cristos. Condu-i la Tine prin lumina Evangheliei pentru ca şi ei să ia parte la fericirea de 
a te iubi. Fă ca şi ei să laude totdeauna noianul milostivirii tale. Amin. (Se recită Rozariul Îndurării Divine.) 
 
A cincea zi 
ISUS: "Condu astăzi la mine sufletele ereticilor şi ale schismaticilor; cufundă-le în marea milostivirii mele. Ei au fost aceia care au 
sfâşiat trupul şi inima mea, adică Biserica, în timpul dureroasei mele pătimiri. Dacă ei se întorc în sânul Bisericii îmi vindecă rănile, 
iar Eu simt mângâiere în suferinţa mea." 
 
Să ne rugăm pentru cei care rătăcesc în credinţă. 
 
Milostive Isuse, Tu eşti bunătatea însăşi şi nu refuzi lumina ta nimănui dintre cei care ţi-o cer. Condu la Inima ta milostivă pe toţi 
ereticii şi schismaticii ca şi pe cei care rătăcesc în credinţă. Prin lumina ta condu-i în sânul Bisericii. Nu le refuza ocrotirea Ta, ci 
ajută-i şi pe ei să laude milostivirea ta nemărginită. 
 
Atotputernicule Tată, priveşte cu bunăvoinţă la sufletele ereticilor şi ale schismaticilor care, persistând cu încăpăţânare în greşelile lor, 
au folosit greşit harurile tale. Nu privi la răutatea lor, ci la iubirea şi suferinţa Fiului Tău. Fă ca ei să se întoarcă în curând la turmă şi 
împreună cu noi să preamărească în veşnicie milostivirea ta. Amin. (Se recită Rozariul Îndurării Divine.) 
 
A şasea zi 
ISUS: "Condu astăzi la mine sufletele blânde şi umile, ca şi sufletele copiilor; cufundă-le în milostivirea mea. Ei sunt cei mai 
asemănători cu Inima mea şi m-au întărit în timpul dureroasei mele agonii. În timpul suferinţelor mele le-am văzut ca pe nişte îngeri 
care păzesc altarele mele. Asupra lor voi revărsa belşug de haruri, căci numai sufletul smerit, care îşi pune în mine toată încrederea, 
este în stare să primească darurile mele." 
 
Ne rugăm pentru copii şi pentru sufletele smerite. 



Milostive Isuse, Tu ai spus "Învăţaţi de la mine, căci sunt blând şi smerit cu Inima", apără sufletele copiilor şi ale acelora care, ca 
aceştia, sunt blânzi şi smeriţi. Ele sunt ca nişte flori plăcut mirositoare înaintea tronului dumnezeiesc în care Dumnezeu se bucură de 
virtuţile lor. Ia aceste suflete în Inima ta pentru ca într-însa să laude necontenit iubirea şi milostivirea lui Dumnezeu. 
 
Tată atotputernic, plin de bucurie Tu privesti la sufletele celor blânzi şi smeriţi, şi la sufletele copiilor. In mod deosebit ele sunt dragi 
Inimii Fiului tău. Prin virtuţile lor ele sunt atât de asemănătoare Fiului Tău şi astfel au o putere neasemuită în faţa tronului Tău. 
Preabunule Tată, noi te rugăm, dorind să ispăşim păcatele noastre; binecuvântează întreaga lume ca să lăudăm necontenit milostivirea 
ta. Amin. (Se recită Rozariul Îndurării Divine.) 
 
A şaptea zi 
ISUS: "Condu astăzi la mine acele suflete care laudă şi preamăresc în mod deosebit milostivirea mea. Aceste suflete iau parte cel mai 
mult la suferinţa mea şi pătrund cel mai adânc în sufletul meu. Ele sunt imagini vii ale Inimii mele preamilostive. În viaţa viitoare ele 
se vor bucara de o strălucire deosebită şi nici unul nu va fi condamnat. În ceasul morţii voi fi alături de ele." 
 
Ne rugăm pentru aceia care cinstesc şi răspândesc îndurarea lui Dumnezeu. 
 
Mântuitorule milostiv, ia în paza Inimii tale pe toţi cei care cinstesc şi răspândesc îndurarea ta. Înzestraţi cu însăşi puterea lui 
Dumnezeu, totdeauna încrezători în El, împlinind voinţa Lui, poartă pe umerii lor întreaga omenire şi obţin necontenit haruri şi iertare 
de la Tatăl ceresc. Să nu paralizeze niciodată în elanul lor. In ceasul morţii lor să nu le fii Judecător, dar Mântuitor milostiv. 
 
Veşnice Părinte, îndreaptă-ţi privirea asupra sufletelor care laudă şi preamăresc nepătrunsa şi neînţeleasa ta îndurare. Refugiaţi în 
Inima Fiului Tău ele sunt ca o evanghelie vie. Asemănători cu El în îndurare, sufletele lor iradiază de bucurie înălţându-ţi cântarea de 
preamărire. Dumnezeule milostiv, revarsă îndurarea ta după măsura încrederii lor pentru ca să se împlinească promisiunea 
Mântuitorului nostru, ca să-i apere în viaţa lor şi în ceasul morţii pe aceia care cinstesc şi răspândesc misterul îndurării tale. Amin. 
(Se recită Rozariul Îndurării Divine.) 
 
A opta zi 
ISUS: "Condu astăzi la mine sufletele din purgator şi adânceşte-le în abisul milostivirii mele pentru ca sângele meu vărsat să le aline 
durerile. Toate aceste suflete îmi sunt dragi deoarece îndestulează dreptatea mea. Voi puteţi să le aduceţi alinare, adică să le ajutaţi 
prin iertarea şi  jertfele Bisericii. O, dacă aţi putea Vedea chinurile lor, nu aţi mai înceta de a le aduce pomana rugăciunilor voastre şi 
le-aţi micşora Vina în faţa dreptăţii mele." 
 
Ne rugăm pentru sărmanele suflete din purgator. 
 
Mântuitorule milostiv, Tu ai spus: "Fiţi milostivi, după cum Tatăl meu este milostiv". Te rugăm condu la Inima ta plină de iubire 
sufletele din purgator care-ţi sunt atât de dragi şi îndestulează dreptatea dumnezeiască. Fluviile de sânge şi de apă care izvorăsc din 
Inima ta rănită să stingă flăcările purgatorului pentru ca şi acolo să fie simţită puterea milostivirii tale. 
 
Veşnice Părinte, priveşte cu milostivire la sufletele din purgator şi pentru pătimirea dureroasă a Mântuitorului nostru, pentru 
amărăciunea suferinţei care în acele ceasuri a umplut Inima lui preasfântă, arată îndurarea ta acelora care sunt supuşi dreptăţii tale. Te 
rugăm priveşte la aceste suflete numai prin rănile preaiubitului tău Fiu, deoarece îndurarea şi bunătatea ta sunt fără margini. Amin. 
(Se recită Rozariul Îndurării Divine.) 
 
A noua zi 
ISUS: "Condu astăzi la Mine sufletele lâncede şi cufundă-le în marea milostivirii Mele. Aceste suflete Îmi rănesc cel mai mult inima. 
Pentru ele s-a întristat cel mai mult inima mea în Grădina Măslinilor şi la ele m-am gândit când am strigat către Tatăl: "Tată, treacă de 
la Mine acest pahar, dar nu Voia Mea ci a Ta să se facă.". Indurarea Mea este ultima salvare pentru ele." 
 
Ne rugăm pentru sufletele lâncede. 
 
Mântuitorule milostiv, Tu eşti bunătatea însăşi; ia sub ocrotirea inimii tale îndurătoare toate sufletele lâncede. Fă ca sufletele lor să se 
încălzească la focul iubirii Tale, pentru ca şi ei, însufleţiţi de un nou elan, să-ţi poată sluji. 
 
Veşnice Părinte, priveşte cu bunăvoinţă la sufletele lâncede căci şi ele sunt obiectul milostivirii inimii Fiului Tău, Mântuitorul nostru. 
Pe Tine, care eşti Dumnezeul milostivirii şi al mângâierii, te rugăm pentru meritele vieţii şi ale suferinţelor Fiului Tău, pentru agonia 
Sa pe cruce; înflăcărează-le în dragoste ca şi ele să cinstească pentru totdeauna măreţia milostivirii Tale. Amin. 
(Se recită Rozariul Îndurării Divine.) 
 


