
SVÁTEK BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ  - byl ustanoven církví na podmět samotného Pána Ježíše Krista skrze sestru Faustýnu v 30. letech 20. století (více je možno se dočíst v publikaci „Ježíši, důvěřuji ti!“, které vydala Matice cyrilometodějská s.r.o. Olomouc) - v roce 2000  byla bl. sestra Faustýna Sv. Otcem svatořečena 
Přislíbení: - ÚPLNÉ ODPUŠTĚNÍ VIN A TRESTŮ - všichni si mohou vyprosit všechny milosti shodné s Boží vůlí Podmínky: - SLAVENÍ SVÁTKU BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ, který je na žádost Pána Ježíše ustanovena církví na 1. neděli po vzkříšení - Přijetí SVÁTOSTI SMÍŘENÍ  - SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ v den svátku Božího milosrdenství (hlavní podmínka přislíbení) - Skutek milosrdenství: a) milosrdný skutek k bližnímu nebo                                           b) milosrdné slovo k bližnímu nebo                                           c) modlitba – nejlépe korunka k Božímu                                                                Milosrdenství - uctívání obrazu Božího Milosrdenství 
Příprava: Příprava na tento svátek je novéna k Božímu milosrdenství, která spočívá v modlitbě korunky k Božímu Milosrdenství. Trvá 9 dní od Velkého Pátku.  KORUNKA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ Na začátek:                                                                                                                                                                    Otče náš …   Zdrávas Maria …   Věřím v Boha … Na velkých zrnkách:                                                                                                                                                  Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev, Duši i Božství Tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista na smír za hříchy naše i celého světa. (1x) Na malých zrnkách: Pro Jeho bolestné utrpení buď milosrdný k nám i k celému světu. (10x) Na závěr: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi a nad celým světem. (3x)  Přislíbení týkající se samotné korunky k Božímu Milosrdenství: - vyslyšení každé prosby, pokud je to v souladu s Boží vůlí - POSLEDNÍ MOŽNOST ZÁCHRANY PRO HŘÍŠNÍKY - Vyprošení šťastné a pokojné smrti pro umírající  (přesnější informace viz modlitební knížka „ Ježíši, důvěřuji Ti“ – Matice cyrilometodějská s.r.o. a jiné publikace) 
- JEDINOU  PODMÍNKOU, KTEROU PÁN JEŽÍŠ VYŽADUJE, ABY MOHL UDĚLIT VŠECHNY MILOSTI SVÉHO NEKONEČNÉHO MILOSRDENSTVÍ,  JE DŮVĚRA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ 


