
Dzieło Pokutne
Apostolatu Ratunku Konającym (ARKa)

„Nie lękajcie się”
(Jan Paweł II)

„Módl się ile możesz za konających,
wypraszaj im ufność w moje Miłosierdzie,

bo oni najwięcej potrzebują ufności,
a najmniej jej mają”

(Słowa Pana Jezusa do Siostry Faustyny: 
Dzienniczek 1777)

Czym jest Dzieło Pokutne, na czym polega, czemu 
służy, narzędzia pokutne i owoce.

Na chwałę Bożego Miłosierdzia
i na ratunek wszystkich dusz!

•	 Przystępując do Dzieła Pokutnego Apostolatu 
Ratunku Konającym (ARKa) 

•	 Ratujemy dusze w godzinie śmierci wypraszając  
im ufność w Boże Miłosierdzie.

•	 Wynagradzamy modlitwą i postem najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa za grzechy konających.

•	 Zanurzamy dusze konających w obietnicy Bożego  
Miłosierdzia.

•	 Pamiętając o konających wynagradzamy również Panu 
Jezusowi za samych siebie.

Naszym mottem w tej posłudze, do której tak często przyna-
glał Pan Jezus siostrę Faustynę są słowa, które wyrażają naszą 
duchową formację „Strzeżcie się, żebyście uczynków poboż-
nych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli: 
inaczej, bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, 
który jest w niebie”. Mt.6,1)

W celu zapisania się do Dzieła Pokutnego lub w razie pytań 
prosimy o kontakt telefoniczny z Koordynatorkami:
Pani Helena – 513 173 399, Pani Teresa – 603 135 925
Pani Barbara – 608 838 927, Pani Maria – 667 786 818

www.milosierdzie.pl



Z Panem Jezusem Miłosiernym
ratuj konających!

Dzieło Pokutne powstało w Sanktuarium Bożego Miło-
sierdzia, w Krakowie, w Łagiewnikach. Włączając się w 
pragnienie Pana Jezusa, abyśmy wszyscy zostali zbawie-
ni, wybieramy w tygodniu swój Dzień Pokutny, aby wy-
nagradzać Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy 
konających, wypraszając im ufność w Boże Miłosierdzie.

Pan Jezus prosi przez św. Faustynę: ”córko moja, do-
pomóż mi zbawiać dusze” (Dz.1797), „córko moja, daj 
mi dusze: wiedz, że zadaniem twoim jest zdobywać mi 
dusze modlitwą i ofiarą, zachęcaniem do ufności 
w Miłosierdzie moje” (Dz. 1690).

Do Dzieła Pokutnego, do którego Pan Jezus wzywa nas 
przez św. Faustynę przystąpiło już wielu ludzi tworząc 
tzw. „szóstki”- tj. sześcioosobowe grupy, podejmujące 
modlitwę i post w intencji konających w wybranym 
przez siebie dniu tygodnia. Od poniedziałku do soboty 
każdy uczestnik kolejno podejmuje się wynagrodzenia 
i powtarza za św. Faustyną: „dziś jest mój dzień, abym 
trzymała straż przed Panem Jezusem”(Dz.160).

Gdy wybierzesz swój Dzień Pokutny zostaniesz przy-
dzielony do grupy („szóstki”). Utworzona grupa otrzyma 
Patrona; świętego lub błogosławionego, który wspiera 
nasze modlitwy i umartwienia. 

W wybranym Dniu Pokutnym: 
- uczestniczymy (w miarę możliwości) we Mszy św. 
ofiarując komunię św. wynagradzającą najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa za grzechy konających, 
- odmawiamy Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne 
modlitwy za konających,
- podejmujemy post lub w dowolnej formie drobne 
wyrzeczenia (w zależności od stanu zdrowia, wieku). 
Istnieje też możliwość przystąpienia do Grupy św. Łaza-
rza. Jest to propozycja dla osób ciężko chorych. 
W wybranym przez siebie Dniu Pokutnym osoby te 
ofiarują Miłosiernemu Bogu swe cierpienia, jako wyna-
grodzenie za grzechy konających. 

Podejmując się Dzieła Pokutnego uczestniczymy we 
wszystkich jego owocach.


