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Zdrój miłosierdzia dla nas
Niedziela Miłosierdzia Bożego

Jezu, ufam Tobie
Wiara siostry Faustyny jest wyzwaniem dla współczesnego 

człowieka. Dzisiejszy człowiek jest pochłonięty wolą mocy. Jego 
ideą życiową jest panowanie nad światem i innym człowiekiem. 
Z Dzienniczka płynie inne przesłanie. Bardziej niż czegokolwiek 
człowiek potrzebuje miłosierdzia. Moc, która nie służy miłosier-
dziu, prowadzi człowieka na bezdroża.

na podstawie: ks. Józef Tischner, Miłość nas rozumie

„Jestem przekonany, że jest to takie szczególne miejsce, które Bóg obrał sobie, 
aby tu wylewać łaskę swego miłosierdzia” – bł. Jan Paweł II, Kraków-Łagiewniki, 
18 VIII 2002

Nawróceni
Hans Frank, gubernator Generalnej Guberni, hitlerowski 

zbrodniarz, został skazany na szubienicę. Po ogłoszeniu wyroku 
pokiwał głową: „Śmierć przez powieszenie? Zasłużyłem na nią 
i spodziewałem się tego”. Do spowiednika zaś powiedział: „Dzię-
kuję za dobre traktowanie w więzieniu. Proszę Boga o miłosier-
dzie”. Lekarze i strażnicy więzienni z Norymbergi opowiadają, że 
w ostatnich tygodniach życia nie rozstawał się z Biblią.

Gustaw Husak, prezydent Czechosłowacji, był bezwzględny: 
osobiście nadzorował procesy przeciwko duchownym, prześla-
dował m.in. późniejszego kardynała Jana Korca. Nieoczekiwanie 
tuż przed śmiercią poprosił o spowiedź właśnie kardynała. Hie-
rarcha nie tylko dał mu rozgrzeszenie, ale publicznie oświadczył, 
że znalazł w nim człowieka skruszonego i nawróconego.

Marcin Jakimowicz i Przemysław Kucharczak,
Katolicy ostatniej szansy, „Gość Niedzielny” 2005, nr 14

A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą 
miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek 
występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia, 

[…] razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebie-
skich – w Chrystusie Jezusie, aby w nadchodzących wiekach prze-
ogromne bogactwo swej łaski okazać przez dobroć względem nas, 
w Chrystusie Jezusie.

List do Efezjan 2, 4-5a. 6-7

Sekretarka Bożego Miłosierdzia
Błogosławiony Jan Paweł II powiedział: „«Tajemnica niepra-

wości» wciąż wpisuje się w rzeczywistość tego świata. Doświad-
czając tej tajemnicy, człowiek przeżywa lęk przed przyszłością, 

przed pustką, przed cierpieniem, przed unicestwieniem. Może 
właśnie dlatego, przez świadectwo skromnej zakonnicy, Chry-
stus niejako wchodzi w nasze czasy, aby wyraźnie wskazać na to 
źródło ukojenia i nadziei, jakie jest w odwiecznym miłosierdziu 
Boga” (VIII Pielgrzymka do Ojczyzny, 2002 r.).

Papież mówił o św. Faustynie Kowalskiej, prostej i niewykształ-
conej, lecz bezgranicznie ufającej Bogu zakonnicy, do której 
na początku XX w. Jezus powiedział: „Wysyłam ciebie do całej 
ludzkości z moim miłosierdziem. Nie chcę karać zbolałej ludz-
kości, ale pragnę ją uleczyć, przytulając do swego miłosiernego 
Serca. Jesteś sekretarką mojego miłosierdzia; wybrałem cię na 
ten urząd w tym i przyszłym życiu, abyś dawała duszom poznać 
moje wielkie miłosierdzie, jakie mam dla nich, i zachęcała je do 
ufności w przepaść mojego miłosierdzia” (s. M. Faustyna Kowal-
ska, Dzienniczek). Właśnie tak Bóg poprzez świadectwo życia 
św. Faustyny i jej duchowe przeżycia spisane na kartach Dzien-
niczka przypomniał światu znaną, jednak zapomnianą prawdę 
wiary o swojej miłosiernej miłości do człowieka.

Proszę 
wyciągnąć 
karteczki.

Miłosierdzia!
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• Pełnia Bożego miłosierdzia ukazała się w tajemnicy pas-

chalnej Jezusa Chrystusa, w której mamy udział poprzez 
sakramenty.

• Uroczystość Miłosierdzia Bożego obchodzimy w pierwszą 
niedzielę po Wielkanocy.

• Rozwój kultu Miłosierdzia Bożego w Kościele związany jest 
z mistycznymi doznaniami św. siostry Faustyny Kowalskiej 
(1905-1938). Do jego upowszechnienia przyczynił się w zna-

czący sposób bł. Jan Paweł II, który kanonizował ją 18 kwietnia 
1993 r.

• Formy kultu Bożego miłosierdzia: kult wizerunku Jezusa Mi-
łosiernego, uroczystość Miłosierdzia Bożego, koronka do Boże-

go miłosierdzia, godzina miłosierdzia, litania do Bożego miło-

sierdzia, nowenna do Bożego miłosierdzia

Masz wiadomość!

Jeśli chcesz…
Przeczytaj dowolną katolicką publikację o św. Fausty-
nie. Przemyśl orędzie Bożego miłosierdzia, które prze-
kazała światu: jakie ma to znaczenie dla ciebie, dla two-

jego codziennego życia? Swoje refleksje zapisz w zeszycie Myśli.

Refleksja i modlitwa
Bóg daje to, czego nam tak często brakuje. Ob-
darza wspaniałomyślnie miłosierdziem, zmiło-
waniem. Jak przyjmujesz ten dar? Czy potrafisz 

przebaczyć sobie i innym oraz z wdzięcznością otworzyć 
się na Boże miłosierdzie?

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość 
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Du-
chu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy 
świata i każdego człowieka.

Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, 
przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom 
ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, 
trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei.

Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwsta-
nia Twego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata! 
Amen.

bł. Jan Paweł II, Akt zawierzenia świata Bożemu 
Miłosierdziu, Kraków-Łagiewniki, 18 VIII 2002

Jak sądzisz?
Czy można planować, że zostanie się „katolikiem ostat-
niej szansy”?

ZADANIE DODATKOWE

Rozwiń przesłanie tekstu Jezu, ufam Tobie. Powołaj się na 
konkretne przykłady.

PYTANIA I ZADANIA

1. a. Przypomnij przypowieść o miłosiernym Samarytaninie 
oraz o miłosiernym ojcu i synu marnotrawnym. Czego 
dzisiaj człowiek potrzebuje bardziej: miłosierdzia jako 
współczucia i pomocy materialnej czy miłosierdzia jako 
przebaczenia? Podaj przykłady.

b. Z fragmentu Listu do Efezjan wypisz cztery wyrazy, 
które są nazwami wartości. Uzasadnij, że mówią one 
o miłosierdziu.

2. Wskaż w tekście Sekretarka Bożego Miłosierdzia zdania 
będące komentarzem do fragmentu artykułu prasowego 
Nawróceni. Jak rozumiesz określenie, które jest zarazem 
tytułem tego artykułu – „katolicy ostatniej szansy”?

3. Na podstawie tekstu Sekretarka Bożego Miłosierdzia po-
wiedz, kim była św. Faustyna oraz na czym polegała jej 
misja.

4. W oparciu o fragmenty Dzienniczka św. Faustyny (tekst 
Ujrzała Jezusa i usłyszała) uzupełnij tabelkę:

Obietnice Jezusa Wezwania Jezusa

Ujrzała Jezusa 

i usłyszała
Namaluj obraz według ry-

sunku, który widzisz, z podpi-
sem: Jezu, ufam Tobie.

Te dwa promienie oznaczają 
krew i wodę – blady promień 
oznacza wodę, która usprawie-
dliwia dusze; czerwony pro-
mień oznacza krew, która jest 
życiem dusz…

Przez obraz ten udzielać będę 
wiele łask dla dusz…

Chcę, aby ten obraz był uro-
czyście poświęcony w pierw-
szą niedzielę po Wielkanocy, 
ta niedziela ma być świętem 
Miłosierdzia.

Pragnę, aby święto Miłosier-
dzia było ucieczką i schro-
nieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych 
grzeszników. W dniu tym wylewam całe morze łask na du-
sze, które zbliżają się do źródła miłosierdzia mojego; która 
dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zu-
pełnego odpuszczenia win i kar.

Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: 
pierwszy – czyn, drugi – słowo, trzeci – modlitwa; w tych 
trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia… W ten 
sposób dusza wysławia i oddaje cześć miłosierdziu mojemu, 
bo nawet wiara najsilniejsza nic nie pomoże bez uczynków.

św. Faustyna Kowalska, Dzienniczek. 
Miłosierdzie Boże w duszy mojej (fragmenty)

Eugeniusz Kazimirowski, 
Jezus Miłosierny, 1934


