„NIE ZNAJDZIE LUDZKOŚĆ USPOKOJENIA,
DOPOKĄD NIE ZWRÓCI SIĘ Z UFNOŚCIĄ DO MIŁOSIERDZIA MOJEGO” (Dz.
300).

Miłosierny Jezus, aby przekazać orędzie Bożego miłosierdzia skierowane do całego świata,
wybrał i uformował prostą polską zakonnicę: Siostrę Faustynę Kowalską.
Powiedział do niej: „Przygotujesz świat na ostateczne przyjście Moje” (Dz. 429). A Matka Boża
dodała: „Ja dałam Zbawiciela światu, a ty masz mówić światu o Jego wielkim miłosierdziu i
przygotować świat na powtórne przyjście Jego” (Dz. 635).
W dniu kanonizacji Siostry Faustyny Ojciec św. Jan Paweł II między innymi powiedział:
„Kanonizacja siostry Faustyny ma szczególną wymowę. Poprzez tę kanonizację pragnę dziś
przekazać Orędzie Miłosierdzia nowemu tysiącleciu. Przekazuję je wszystkim ludziom, aby
uczyli się coraz pełniej poznawać prawdziwe oblicze Boga i prawdziwe oblicze człowieka.”
„Faustyno, darze Boga dla naszej epoki, darze polskiej ziemi dla całego Kościoła, wyjednaj nam,
głębię poznania Bożego miłosierdzia. Pomóż nam, osobiście go doświadczać i odważnie dawać
świadectwo o nim pośród ludzi. Twoje orędzie światła i nadziei niech się rozprzestrzenia na
całym świecie, niech przynagla grzeszników do nawrócenia, niech uśmierza spory i nienawiści,
niech uzdalnia ludzi i narody do czynnego okazywania braterstwa.”
Niech wybrane fragmenty „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny przyczynią się do poznania i
przyjęcia z ufnością przesłania orędzia Bożego miłosierdzia, osobistego doświadczenia Jego
nieograniczonych łask, szczególnie w trudnych życiowych sytuacjach.
ORĘDZIE BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
Świętej Faustynie, bezgranicznie ufającej Bogu polskiej zakonnicy ze Zgromadzenia Matki
Bożej Miłosierdzia, Pan Jezus powierzył wielką misję głoszenia światu orędzia Miłosierdzia.
Polega ona na przypomnieniu biblijnej prawdy o miłości miłosiernej Boga do człowieka i
wezwaniu do głoszenia jej z nową mocą przez świadectwo życia, czyny słowa i modlitwę.
Integralną częścią tego orędzia jest nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, którego istotą i
warunkiem autentycznej praktyki jest troska o postawę zaufania Bogu (czyli pełnienie Jego woli)
oraz postawa miłosierdzia wobec bliźnich. Do uprzywilejowanych form tego nabożeństwa, z
którymi Jezus związał wielkie obietnice, pod warunkiem praktykowania ich w duchu ufności
wobec Boga i miłosierdzia względem bliźnich, należą: obraz Chrystusa z podpisem: Jezu, ufam,
Tobie, święto Miłosierdzia w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, Koronka do Miłosierdzia
Bożego, modlitwa w chwili konania Jezusa na krzyżu zwana Godziną Miłosierdzia i szerzenie
czci Miłosierdzia.

Słowa Jezusa do Siostry Faustyny:
„Jesteś sekretarką Mojego miłosierdzia, wybrałem cię na ten urząd w tym i przyszłym
życiu” (Dz. 1605).
„Twoim zadaniem jest napisać wszystko, co ci daję poznać o Moim miłosierdziu dla
pożytku dusz, które, czytając te pisma, doznają w duszy pocieszenia i nabiorą odwagi, aby
zbliżyć się do mnie” (Dz. 1693)
„Dziś wysyłam ciebie do całej ludzkości z Moim miłosierdziem. Nie chcę karać zbolałej
ludzkości, ale pragnę ją uleczyć, przytulając ją do swego miłosiernego serca. (...) Przed
dniem sprawiedliwości posyłam dzień miłosierdzia” (Dz. 1588).
„Otworzyłem swe serce jako żywe źródło miłosierdzia, niech z niego czerpią wszystkie
dusze życie, niech się zbliżą do tego morza miłosierdzia z wielką ufnością. Grzesznicy
dostąpią usprawiedliwienia, a sprawiedliwi w dobrym utwierdzenia” (Dz. 1520).
„Nawrócenie i wytrwanie jest łaską mojego miłosierdzia” (Dz. 1577).

Zbawiciel pragnie, aby miłosierdzie Boże było znane na całym świecie, aby każdy człowiek,
który z ufnością zwróci się do Niego, odkrył Jego piękno i bogactwo. Poznawanie tajemnicy
miłosierdzia Bożego rodzi i rozwija w nas postawę zaufania wobec Boga i miłosierdzia
względem bliźnich.
„Pragnę zaufania od swych stworzeń, zachęcaj dusze do wielkiej ufności w niezgłębione
miłosierdzie Moje. Niechaj się nie lęka do Mnie zbliżyć dusza słaba, grzeszna, a choćby
miała więcej grzechów niż piasku na ziemi, utonie wszystko w otchłani miłosierdzia
Mojego” (Dz. 1059).
„Łaski z mojego miłosierdzia czerpie się jednym naczyniem, a nim jest ufność. Im dusza
więcej zaufa, tym więcej otrzyma” (Dz. 1578).
„Córko Moja, jeżeli przez ciebie żądam od ludzi czci dla Mojego miłosierdzia, to ty
powinnaś się pierwsza odznaczać tą ufnością w miłosierdzie Moje. Żądam od ciebie
uczynków miłosierdzia, które mają wypływać z miłości ku Mnie. Miłosierdzie masz
okazywać zawsze i wszędzie bliźnim, nie możesz się od tego usunąć ani wymówić, ani
uniewinnić. Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy – czyn, drugi –
słowo, trzeci – modlitwa; w tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest
niezbitym dowodem miłości ku Mnie. W ten sposób dusza wysławia i oddaje cześć
miłosierdziu Mojemu” (Dz. 742).
Postawa zaufania wobec Boga, która wyraża się w pełnieniu Jego woli objawionej w
przykazaniach, słowie Bożym, obowiązkach stanu czy rozpoznanych natchnieniach Ducha

Świętego, oraz praktykowanie miłosierdzia względem bliźnich czynem, słowem lub modlitwą
należy do istoty nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego. Jest to także warunek spełnienia obietnic,
jakie Pan Jezus związał z nowymi formami czci Bożego Miłosierdzia.
OBRAZ JEZUSA MIŁOSIERNEGO
Wizję obrazu Jezusa Miłosiernego Siostra Faustyna otrzymała, 22 lutego 1931 roku w Płocku.
Wieczorem w celi ujrzała postać Jezusa w postawie idącej. Miał na sobie białą szatę, prawą rękę
wzniesioną do błogosławieństwa, a lewa dotykała uchylenia szaty na piersiach, skąd wychodziły
dwa promienie: czerwony i blady. Na rękach i nogach były widoczne ślady po męce.
„Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę,
aby ten obraz czczono najpierw w waszej kaplicy i na całym świecie. Obiecuję, że dusza,
która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję także, już tu na ziemi, zwycięstwo nad
nieprzyjaciółmi, szczególnie w godzinę śmierci. (...) Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz
pędzlem, był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, ta niedziela ma
być świętem Miłosierdzia. Pragnę, ażeby kapłani głosili to wielkie miłosierdzie Moje
względem dusz grzesznych” (Dz. 47-49).
„Podaję ludziom naczynie, z którym mają przychodzić po łaski do źródła miłosierdzia.
Tym naczyniem jest ten obraz z podpisem: Jezu, ufam Tobie” (Dz. 326).
„Przez obraz ten udzielać będę wiele łask, a przez to niech ma przystęp wszelka dusza do
niego” (Dz. 570).
Obraz ukazuje miłosierną miłość Boga, która najpełniej została objawiona w misterium
paschalnym Chrystusa, w Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu. Na obrazie widzimy Jezusa
zmartwychwstałego, w białej szacie, ale na rękach i nogach nosi ślady ran ukrzyżowania. Ma
także przebite serce, nie widoczne na obrazie, ale z niego wypływają dwa wielkie strumienie:
czerwony i blady. Pan Jezus zapytany o ich znaczenie, wyjaśnił:
„Te dwa promienie oznaczają krew i wodę. Blady promień oznacza wodę, która
usprawiedliwia dusze; czerwony promień oznacza krew, która jest życiem dusz” (Dz. 299).
Nasze dusze oczyszcza, sakrament chrztu i sakrament pokuty. Woda jest również biblijnym
symbolem wszystkich łask Ducha świętego. Natomiast karmimy się Eucharystią, którą na
obrazie symbolizuje promień czerwony. Obraz z jednej strony mówi nam o wielkim Bożym
miłosierdziu, które w pełni zostało objawione w misterium Chrystusa, a z drugiej strony
przypomina o obowiązku ufności wobec Boga i czynnej miłości w stosunku do bliźnich.
ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA
Jezus prosił, aby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia i aby to
święto było obchodzone na całym świecie. Z nim związana jest największa obietnica, która

dotyczy zupełnego odpuszczenia win i kar, czyli takiej łaski, jaką otrzymujemy tylko w
sakramencie chrztu. Aby ją otrzymać trzeba być po dobrze odprawionej spowiedzi, bez
przywiązania do żadnego grzechu, w dniu święta Miłosierdzia przystąpić do Komunii św. i
spełnić warunki nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, czyli ufać Bogu (pełnić Jego wolę) i
świadczyć dobro bliźnim przez czyn, słowo lub modlitwę.
„Święto to wyszło z wnętrzności miłosierdzia Mojego i jest zatwierdzone w głębokościach
zmiłowań Moich. Wszelka dusza wierząca i ufająca miłosierdziu Mojemu dostąpi go” (Dz.
420).
„Pragnę, aby Święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a
szczególnie dla biednych grzeszników. (...) Wylewam całe morze łask na dusze, które zbliżą
się do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św.,
dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar; w tym dniu otwarte są wszystkie upusty Boże,
przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby jej
grzechy były jako szkarłat” (Dz. 699).
„Patrz w przepaść miłosierdzia Mojego i oddaj temu miłosierdziu Mojemu cześć i chwałę, a
uczyń to w ten sposób: zbierz wszystkich grzeszników z całego świata i zanurz ich w
przepaści miłosierdzia Mojego. Pragnę się udzielać duszom, dusz pragnę, córko Moja. W
święto Moje – w święto Miłosierdzia – będziesz przebiegać świat cały i sprowadzać będziesz
dusze zemdlone do źródła miłosierdzia Mojego. Ja je uleczę i wzmocnię” (Dz. 206).
„Powiedz, że święto Miłosierdzia Mojego wyszło z wnętrzności [Moich] dla pociechy świata
całego” (Dz. 1517).
„Nie znajdzie żadna dusza usprawiedliwienia, dopokąd się nie zwróci z ufnością do
miłosierdzia Mojego, i dlatego pierwsza niedziela po Wielkanocy ma być świętem
Miłosierdzia, a kapłani mają w dniu tym mówić duszom o tym wielkim i niezgłębionym
miłosierdziu Moim” (Dz. 570).
KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
Koronkę do Miłosierdzia Bożego podyktował Pan Jezus siostrze Faustynie w Wilnie 13-14
września 1935 roku. To druga, po „Ojcze nasz…”, modlitwa podana przez Jezusa. Związał z nią
wielkie obietnice wszelkich łask i doczesnych dobrodziejstw zgodnych z wolą Bożą, a
szczególnie łaski szczęśliwej i spokojnej śmierci. Mogą je uprosić nie tylko ci, którzy sami z
ufnością odmawiają Koronkę, ale także konający, przy których inni jej słowami modlić się będą.
„Odmawiaj nieustannie tę koronkę, której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał,
dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą podawać grzesznikom
jako ostatnią deskę ratunku; chociażby grzesznik był najzatwardzialszy, jeżeli tylko raz
zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia mojego” (Dz. 687).

„Przez nią uprosisz wszystko, jeżeli to, o co prosisz, będzie zgodne z moją wolą” (Dz.
1731).
„Przez odmawianie tej koronki podoba mi się dać wszystko, o co mnie prosić będą.
Zatwardziałym grzesznikom, gdy będą ją odmawiać, spokojem napełnię dusze, a godzina
ich śmierci będzie szczęśliwa. Napisz to dla dusz strapionych: Gdy dusza pozna ciężkość
swych grzechów, gdy się odsłoni duszy cała przepaść nędzy, w jakiej się pogrążyła, niech
nie rozpacza, ale z ufnością niech się rzuci w ramiona mojego miłosierdzia, jak dziecko w
objęcia ukochanej matki. (...) żadna dusza, która wzywała miłosierdzia mojego, nie
zawiodła się, ani nie doznała zawstydzenia. Mam szczególne upodobanie w duszy, która
zaufała dobroci mojej. Napisz: Gdy tę koronkę przy konających odmawiać będą, stanę
pomiędzy Ojcem, a duszą konającą nie jako Sędzia sprawiedliwy, ale jako Zbawiciel
miłosierny” (Dz. 1541).
„Każdą duszę bronię w godzinie śmierci, jako swej chwały, która odmawiać będzie tę
koronkę albo przy konającym inni odmówią - odpustu tego samego dostąpią. Kiedy przy
konającym odmawiają tę koronkę, uśmierza się gniew Boży, a miłosierdzie niezgłębione
ogarnia duszę” (Dz. 811).
Niezliczone świadectwa mówią o tym, jak skuteczna jest ta modlitwa, jak wielkie łaski ludzie
otrzymują przez odmawianie tej modlitwy. Odwołujemy się w niej bowiem do najsilniejszego
argumentu: ofiarujemy Ojcu Niebieskiemu Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jego najmilszego
Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa.
GODZINA MIŁOSIERDZIA
W październiku 1937 roku w Krakowie, Pan Jezus polecił siostrze Faustynie, aby czciła moment
Jego konania na krzyżu przez rozważanie Jego męki i wypraszanie miłosierdzia Bożego dla
całego świata, szczególnie dla grzeszników. Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia może być
praktykowana codziennie o trzeciej po południu, winna być skierowana wprost do Jezusa, a w
błaganiach należy się odwoływać do wartości i zasług Jego bolesnej męki.
„O trzeciej godzinie błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników, i choć przez
krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili
konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego (...) w tej godzinie nie
odmówię duszy niczego, która mnie prosi przez mękę moją...” (Dz. 1320).
„Pragnę, abyś głębiej poznała moją miłość, jaką pała moje serce ku duszom, a zrozumiesz
to, kiedy będziesz rozważać moją mękę. Wzywaj mojego miłosierdzia dla grzeszników,
pragnę ich zbawienia” (Dz. 187).
„Zdrój miłosierdzia mojego został otwarty na oścież włócznią na krzyżu dla wszystkich
dusz - nikogo nie wyłączyłem” (Dz. 1182).

„Ile razy usłyszysz, jak zegar bije trzecią godzinę, zanurzaj się cała w miłosierdziu moim,
uwielbiając i wysławiając je; wzywaj jego wszechmocy dla całego świata (...). W godzinie
tej uprosisz wszystko dla siebie i innych; w tej godzinie stała się łaska dla całego świata miłosierdzie zwyciężyło sprawiedliwość” (Dz. 1572).
„Staraj się w tej godzinie odprawić drogę krzyżową; a jeżeli nie możesz odprawić drogi
krzyżowej, to przynamniej wstąp na chwilę do kaplicy i uczcij Moje serce, które jest pełne
miłosierdzia w Najświętszym Sakramencie; a jeżeli nie możesz wstąpić do kaplicy, pogrąż
się w modlitwie tam, gdzie jesteś, chociaż przez króciutką chwilę. Żądam czci dla Mojego
miłosierdzia od wszelkiego stworzenia...” (Dz. 1572).
SZERZENIE CZCI BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
Jezus zaprasza nas, byśmy byli apostołami Jego miłosierdzia i zachęca do szerzenia
Bożego Miłosierdzia na całym świecie.

czci

„Mów światu o Mojej miłości, o Moim miłosierdziu, czyń, co jest w twej mocy w sprawie
rozszerzenia czci miłosierdzia Mojego, ja dopełnię, czego ci nie dostawa. Powiedz zbolałej
ludzkości, niech się przytuli do miłosiernego serca Mojego, a Ja napełnię ją pokojem. (...)
Kiedy dusza zbliża się do mnie z ufnością, napełniam ją takim ogromem łaski, że sama w
sobie tej łaski pomieścić nie może, ale promieniuje nią na inne dusze” (Dz.1074).
„Pisz, mów duszom o tym wielkim miłosierdziu Moim, bo blisko jest dzień straszliwy, dzień
mojej sprawiedliwości” (Dz.965).
„Dusze, które szerzą cześć miłosierdzia Mojego, osłaniam je przez życie całe, jak czuła
matka swe niemowlę, a w godzinę śmierci nie będę im Sędzią, ale miłosiernym
Zbawicielem” (Dz. 1075).
„Powiedz Moim kapłanom, że zatwardziali grzesznicy kruszyć się będą pod ich słowami,
kiedy mówić będą o niezgłębionym miłosierdziu Moim, o litości, jaką mam dla nich w sercu
swoim. Kapłanom, którzy głosić i wysławiać będą miłosierdzie Moje, dam im moc
przedziwną i namaszczę ich słowa i poruszę serca, do których przemawiać będą” (Dz.1521).
Te obietnice mówią o tym, jak wielkie znaczenie ma szerzenie czci Miłosierdzia, skoro Jezus
obiecuje macierzyńską opiekę w życiu i w chwili śmierci wszystkim podejmującym to zadanie.
Szerzenie czci Miłosierdzia jest więc jedną z postaci nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, obok
obrazu Miłosierdzia, święta Miłosierdzia Bożego, Koronki i Godziny Miłosierdzia, gdyż i ta
praktyka została obdarzona obietnicami Jezusa, z których mogą korzystać wszyscy.
JEZUS UFAM TOBIE!
------------------------Opracowanie: Ryszard Hodowany
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