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Koronkę do Miłosierdzia Bożego należy odmawiać na zwykłym różańcu, składającym się z
pięciu dziesiątek. Struktura tej modlitwy przedstawia się następująco: na początku Ojcze nasz,
Zdrowaś Maryjo i Wierzę w Boga, następnie na dużych paciorkach formułę: Ojcze
Przedwieczny (...), natomiast na małych paciorkach: Dla Jego bolesnej męki (...), na
zakończenie należy odmówić trzykrotnie: Święty Boże (...) (Dz. 476).
Formuła wstępna zaczynająca się od słów "Ojcze Przedwieczny" pokazuje, że modlitwa jest
skierowana do Boga -Ojca miłosierdzia przez Chrystusa, jedynego Pośrednika między Bogiem
a ludźmi. Ofiara krzyżowa Chrystusa, do której się odwołuje, jest objawieniem pełni Miłosierdzia
Bożego, a jednocześnie "przebłaganiem" Boga za grzechy całego świata (por. 1J 4, 10).
Formułę: "Ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana
naszego Jezusa Chrystusa": należy odczytywać i rozumieć w dwóch kontekstach:
eucharystycznym i chrystologicznym. Wezwanie "Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo" w swoim
sformułowaniu odwołuje się do definicji teologicznej, wyrażonej przez sobór trydencki w
odniesieniu do prawdziwej, rzeczywistej i substancjalnej obecności Chrystusa w Eucharystii.
Słowa te wskazują na obecność Jezusa, prawdziwego Syna Bożego, Drugiej Osoby Boskiej,
który przyjął ludzkie ciało, stając się jednością natury Boskiej i ludzkiej. W trydenckim wyznaniu
wiary czytamy: "Wyznaję również, że we Mszy św. ofiaruje się Bogu prawdziwą, właściwą,
przebłagalną Ofiarę za żywych i umarłych, oraz że w Najświętszym Sakramencie Eucharystii
jest prawdziwie, rzeczywiście i istotnie obecne Ciało i Krew wraz z Duszą i Bóstwem Pana
naszego Jezusa Chrystusa" (...). Wyrażenie "Bóstwo" Pana Jezusa używane w tej formule
modlitewnej wskazuje nie tylko na obecność Syna Bożego w Eucharystii, ale również odwołuje
się do tradycji chrystologicznej sformułowanej na Soborze w Chalcedonie, według której Syn
Boży jest prawdziwym Bogiem równym w Bóstwie Ojcu. Użyte w tej formule wyrażenie
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"Bóstwo" Chrystusa oznacza Jego Boską Osobę. W tym akcie modlący się, łącząc się z ofiarą
Jezusa na krzyżu, odwołuje się do miłości Boga Ojca względem cierpiącego Syna, a pośrednio
także do miłości miłosiernej względem wszystkich ludzi. Wezwanie "na przebłaganie za grzechy
nasze i świata całego" podkreśla, że zjednoczenie z Ofiarą Chrystusa jest włączeniem się w
dzieło przebłagania Boga za grzechy modlącego się i wszystkich, których obejmuje swoją
modlitwą. Podobne odwołanie się do miłości Ojca ma miejsce w formule "dla Jego bolesnej
męki", gdzie zaakcentowane jest nie tyle zadośćuczynienie, jakie Jezus złożył za nas, ile
wzywanie miłosierdzia Boga Ojca dla nas, czyli odwołanie się do tej miłości, której wyrazem
była męka Chrystusa. Warto zwrócić uwagę na to, że recytacja koronki zawsze powinna być w
liczbie mnogiej, ponieważ wyraża ona prośbę o Miłosierdzie Boże "dla nas i świata całego" (Dz.
476). "Nas" w tej formule oznacza recytującego i wszystkich, za których jest on zobowiązany i
pragnie się modlić; natomiast określenie "cały świat" obejmuje wszystkich żyjących i zmarłych
przebywających w czyśćcu. Formuła "miej miłosierdzie dla nas i całego świata" posiada jeszcze
jeden wymiar. Uczy wyzwalania się z egoizmu w modlitwie i dostrzegania potrzeby troski o
dobro innych; uczy nasze osobiste dobro jednoczyć z dobrem wspólnoty. Czyni to z
odmawiania Koronki do Miłosierdzia Bożego akt ofiarnej - miłosiernej miłości chrześcijańskiej,
obejmującej ostatecznie swym zakresem całą ludzkość (Dz. 929).
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