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JEZU, UFAM TOBIE

Miłość i Miłosierdzie
Nieznana historia obrazu Miłosiernego Jezusa



Miłosierny Bóg, aby przekazać Orędzie Bożego Miłosier-
dzia wybrał i uformował dwoje Apostołów Bożej miłości: Świętą
siostrę Faustynę Kowalską i Błogosławionego księdza Michała
Sopoćkę. Postacie te, choć z heroiczną gorliwością starały się
wypełnić wolę Bożą, za życia nie doczekały się uznania, zyskały
za to świętość i wieczną pamięć. Niniejsza publikacja ukazuje
zdarzenia związane z tym posłannictwem, bez ich interpretacji,
aby pozostawić czytelnikowi możliwość własnych refleksji nad
sposobem ich rozumienia.

Przedstawiono, oprócz obszernych fragmentów „Dzienniczka”
Św. siostry Faustyny, trzy mniej znane, a bardzo ważne i ciekawe
aspekty Orędzia Bożego Miłosierdzia:
- fragmenty dzieł Bł. księdza Michała Sopoćki, które uzasadniają
od strony teologicznej niezwykłą potrzebę szerzenia Orędzia
Bożego Miłosierdzia,

-nieznanąhistoriępierwszegoobrazuzWizerunkiemMiłosiernego
Jezusa namalowanego w 1934 roku wWilnie i jego niezwykłego
ocalenia w czasie wojny i w latach powojennych,

- historię Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego założonego
na żądanie Pana Jezusa przez Bł. księdza Sopoćkę kierownika
duchowego Św. siostry Faustyny.

„Lektura tych tekstów uświadamia nam, iż Pan Bóg z niesłychaną
determinacją powtarza o sobie, że jest Miłosierdziem –miłością
bezwarunkową, przez nas w żaden sposób niezasłużoną, uprzed-
nią w stosunku do jakiegokolwiek z naszych dobrych czynów”.

�Grzegorz Ryś, Arcybiskup Metropolita Łódzki
fragment słowa wstępnego

ISBN 978-83-64683-01-5





SanktuariumMiłosierdzia Bożego, Wilno (Litwa)
Pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego



Miłosć i Miłosierdzie

JEZU,
UFAM TOBIE

Wydanie II
2019



Słowo wstępne

Ojciec S�więty Franciszek w bulli „Misericordiae Vultus” napisał, iż „miłosierdzie to
droga, która łączy Boga z człowiekiem, ponieważ otwiera serce na nadzieję, że będzie-
my kochani na zawsze, pomimo ograniczenia, jakim jest nasz grzech”. W tym znaczeniu
miłosierdzie pozostaje wielką tajemnicą Boga i skandalem w oczach ludzi, gdyż jest
chrześcijańską nadzieją na przyszłość dla tych, którzy dotknęli dna, którymwedług lo-
giki tego świata odmawia się prawadoprzebaczenia i nawrócenia. OrędzieMiłosierdzia
dociera dziś po krańce świata dzięki S�więtej siostrze Faustynie Kowalskiej i Błogosła-
wionemu księdzuMichałowi Sopoćce, który jako kapłan, spowiednik i teolog stanął od-
ważnie przy siostrze Faustynie, by wsłuchiwać się w głos Boga i stawać się uczniem
Jezusa Miłosiernego.

W tym kontekście z uznaniem należy przyjąć opublikowanie poszerzonej wersji
książki pt. „Jezu, ufamTobie.Miłość iMiłosierdzie” autorstwaUrszuli Grzegorczyk, której
celem jest przybliżenie Czytelnikowi świadectwa życia tych dwóch Apostołów Bożego
Miłosierdzia oraz ichpostawybezgranicznego zaufaniaBoguwrealizacji powierzonego
posłannictwa. Autorka w swojej publikacji, ob�icie udokumentowanej tekstami źródło-
wymi, prezentuje nowe formy nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia zaproponowane
przez S�więtą Faustynę w oparciu o prywatne objawienia, jakie otrzymała od Jezusa.
W tych nowych formach kultu centralne miejsce zajmuje postawa ufności oraz cześć
oddawanaobrazowi JezusaMiłosiernego, obchodzenie S�więtaMiłosierdzia, odmawianie
Koronki i spełnianie uczynków miłosierdzia.

Jestem głęboko przekonany, iż zawarte w książce fragmenty „Dzienniczka” S�więtej
siostry FaustynyKowalskiej oraz fragmentypublikacji BłogosławionegoksiędzaMicha-
ła Sopoćki przyczynią się do poznania i przyjęcia przesłania Orędzia Bożego Miłosier-
dzia, które jest kerygmatemchrześcijaństwana trzecie tysiąclecie. Lektura tych tekstów
uświadamia nam, iż Pan Bóg z niesłychaną determinacją powtarza o sobie, że jest Mi-
łosierdziem–miłością bezwarunkową, przeznasw żaden sposóbniezasłużoną, uprzed-
nią w stosunku do jakiegokolwiek z naszych dobrych czynów.

Autorce życzę życzliwego przyjęcia książki przez Czytelników. Ufam, iż dlaWszyst-
kich, którzywezmą ją do ręki, zagłębiając sięw zawartewniej przesłanie, stanie się ona
źródłem inspiracji do odkrywania wciąż na nowo fundamentalnej prawdy o tym, iż mi-
łość Boga jest silniejsza niż ludzki grzech i do bycia miłosiernym względem naszych
bliźnich, tak jak miłosierny był Jezus.
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WATYKAN, plac Św. Piotra – Papież Franciszek – Audiencja Generalna,
8 maja 2013 r.
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„Miłosierdzie będzie zawsze większe od każdego grzechu

i nikt nie może ograniczyć miłości Boga, który przebacza”.

[Papież Franciszek, Bulla „Misericordiae Vultus” n. 3]



Wskarbcu Biblii i tradycji Kościoła, jego liturgii i apostolatu, a nade wszystko
jego duchowości, istniała odwieczna prawda o Bogu, który jestmiłosierdziem.Mi-
łosierdzie Boga – uosobionew Jezusie Chrystusie – i wypływające z niego ludzkie,
chrześcijańskiemiłosierdzie, stanowi rdzeń przesłania Ewangelii, a zarazem znak
sprzeciwuwobec tegowszystkiego, co przeciwstawia się bezwarunkowejmiłości.
Z tegowzględuMiłosierdzie dotyka najgłębszego bólu niesprawiedliwości jaki ist-
nieje w świecie i w człowieku. Jest ono w centrum walki o jego godność, a jedno-
cześnie przy całej słabości ludzkichwysiłków, daje nadzieję na zwycięstwo dobra.

Siła przesłania o Bożym miłosierdziu nabrzmiała w konkretnych realiach XX
wieku, który został naznaczony swoistym piętnem samozagłady i degradacji czło-
wieczeństwa. Systemy totalitarne, nieludzkie warunki pracy, brak tolerancji i mo-
ralnych autorytetów – nie dopełniają w pełni wizji tego świata, zaledwie ją zary-
sowują. Wszystko to znalazło swe odbicie nie tylko w ludzkiej psychice, ale także
rzutujenaduchowośćwspółczesnegopokolenia, o czym świadczymalejącawrażli-
wość sumień iwzrost społecznej obojętności. Na tym ciemnym tlewspółczesności
– jasnym światłem odznaczają się przykłady świętych. Spośród nich Kościół wy-
jątkową czcią otacza św. siostrę Faustynę. Dzięki Jej posłannictwu, jakim jest przy-
pomnienie światu o Bożymmiłosierdziu, Kościół z nowąmocą odwołuje się do tej
prawdy i stara się ukazywać ją jako znak dla świata.

Z tego powodu prawda o miłosierdziu Bożym, choć została przypomniana
wkonkretnej sytuacji historycznej, jawi się jako prawda ponadczasowa, której nie
można zapomnieć, niezależnie od czasu w którym dane jest nam żyć. Zawsze bo-
wiem człowiek będzie poszukiwał szczęścia, sensu życia i miłości, ponieważ po-
trzeba ta, jest głęboko wpisana w ludzką egzystencję.

Prawda o Miłosierdziu odsłania istotę Bożej relacji z człowiekiem, nacecho-
wanej przebaczeniem, dowartościowaniem, aż do propozycji Zbawienia, która za-
stała okupiona krwią Chrystusa. Poprzez nieustanną asystencję Ducha S�więtego
uobecnia się onawKościele, ciągle się odnawiając i napełniając nowymi natchnie-
niami.Wciągłość tychnatchnieńwpisują się przekazane zapośrednictwemsiostry
Faustyny nowe formy oddawania czci Bożemumiłosierdziu, które dzięki usilnym
staraniom jej spowiednika i kierownika duchowego księdza Michała Sopoćki za-
częły być praktykowane w Kościele i stały się inspiracją do podejmowania wielu
różnorodnych dzieł miłosierdzia na całym świecie.

Siostra Teresa Szałkowska, ZSJM
Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego

WPROWADZENIE
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„Nie znajdzie ludzkość uspokojenia,
dopokąd nie zwróci się
z ufnością do miłosierdzia mojego” (Dz. 300).
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* Liczby w nawiasach oznaczają numery akapitów „Dzienniczka” św. siostry Faustyny Kowalskiej

ORĘDZIE
BOŻEGOMIŁOSIERDZIA

„Pragnę, aby cały świat
poznał miłosierdzie moje” (Dz. 687)*.



„Zdrój miłosierdzia mojego
został otwarty na oścież włócznią na krzyżu
dla wszystkich dusz
– nikogo nie wyłączyłem” (Dz. 1182).
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S�więtej Faustynie, polskiej zakonnicy ze Zgromadzenia Sióstr Matki
Bożej Miłosierdzia1, Pan Jezus powierzył niezwykłą misję – Orędzie
Miłosierdzia skierowane do całego świata. Jej posłannictwem było
przekazanie nowych modlitw i form nabożeństwa do Bożego Miłosier-
dzia, które mają przypominać zapomnianą prawdę wiary o miłości mi-
łosiernej Boga do każdego człowieka.Wprzekazanymorędziumiłosier-
ny Bóg objawia się w Jezusie Chrystusie Zbawicielu jako Ojciec miłości
imiłosierdzia, szczególniewobecnieszczęśliwych, błądzących i grzeszą-
cych – pragnących zmienić swoje życie.

„Jesteś sekretarką mojego miłosierdzia,
wybrałem cię na ten urządw tym i przyszłym
życiu” (Dz. 1605).

„...twoim zadaniem jest napisać wszystko,
co ci daję poznać omoimmiłosierdziudla po-
żytku 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 swe-
go miłosiernego serca (...) przed dniem sprawiedliwości posyłam dzień
miłosierdzia” (Dz. 1588).

Zbawiciel pragnie, aby Miłosierdzie Boże było znane na całym
świecie, aby każdy człowiek, który z ufnością zwróci się do Niego,
odkrył piękno i bogactwo łask chrześcijańskiego miłosierdzia.
Temu służą nowe formy kultu Bożego Miłosierdzia i związane
z nimi obietnice.

Św. siostra Faustyna Kowalska
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„Otworzyłemsweserce jako żywe źródłomiłosierdzia, niech zniego
czerpią wszystkie dusze życie, niech się zbliżą do tego morza miłosier-
dzia z wielką ufnością. Grzesznicy dostąpią usprawiedliwienia, a spra-
wiedliwi w dobrym utwierdzenia” (Dz. 1520).

„Nawrócenie i wytrwanie jest łaską mojego miłosierdzia (…) Łaski
zmojegomiłosierdzia czerpie się jednymnaczyniem, a nim jest – ufność.
Im dusza więcej zaufa, tym więcej otrzyma” (Dz.1578).

Istotą nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia jest postawa
zaufania wobec Boga, pragnienie pełnienia Jego woli oraz
praktykowanie miłosierdzia względem bliźnich zawierzając ich
bezgranicznej miłości i dobroci Boga. Jest to także warunek
spełnienia obietnic, jakie Pan Jezus związał z nowymi formami
czci Bożego Miłosierdzia.

NOWE FORMY ODDAWANIA CZCI BOŻEMUMIŁOSIERDZIU

OBRAZ JEZUSA MIŁOSIERNEGO

22 lutego 1931 r. Pan Jezus objawił się siostrze Faustynie w celi płockie-
go klasztoru i polecił jej namalowanie obrazu, ukazując jego wzór w wizji.

„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 wyma-
lujesz pędzlem, był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po
Wielkanocy, ta niedzielamabyć ŚwiętemMiłosierdzia.Pragnę, ażeby
kapłani głosili to wielkiemiłosierdziemojewzględemdusz grzesznych”

(Dz. 47-49).

− 14 − SPIS TREŚCI



ŚWIĘTOMIŁOSIERDZIA

„Pragnę, aby S�więto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla
wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym
(...) wylewam całe morze łask na dusze, które zbliżą się do źródła miło-
sierdziamojego.Któraduszaprzystąpidospowiedzi iKomunii 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).

„Choćby dusza była jak trup rozkładająca się i choćby po ludzku nie
było już wskrzeszenia, i wszystko już stracone – nie tak jest po Bożemu,
cud Bożego miłosierdzia wskrzesza tę duszę w całej pełni” (Dz. 1448).

KORONKA DO BOŻEGOMIŁOSIERDZIA

Koronkę podyktował Pan Jezus siostrze Faustynie w Wilnie 13-14 wrze-
śnia 1935 r., jako modlitwę o uproszenie łaski Miłosierdzia Bożego dla
grzeszników.

„Przez nią uprosisz wszystko, jeżeli to, o co prosisz, będzie zgodne
z moją wolą” (Dz. 1731).

„Odmawiajnieustannie tękoronkę,której cięnauczyłem.Ktokolwiek
będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci.
Kapłanibędąpodawaćgrzesznikomjakoostatniądeskęratunku;chociażby
grzesznik był najzatwardzialszy, jeżeli tylko raz zmówi tę koronkę,
dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia mojego” (Dz. 687).

„Każdą duszę bronię w godzinie śmierci, jako swej chwały, która od-
mawiaćbędzie tękoronkęalboprzykonającyminniodmówią−odpustu
tego samego dostępują. Kiedy przy konającym odmawiają tę koronkę,
uśmierza się gniew Boży, a miłosierdzie niezgłębione ogarnia duszę”

(Dz. 811).
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„Gdytękoronkęprzykonającychodmawiaćbędą,stanępomiędzy
Ojcemadusząkonającą, nie jakoSędzia sprawiedliwy, ale jakoZbawiciel
miłosierny” (Dz. 1541).

Koronkę do Bożego Miłosierdzia należy odmawiać na zwykłym różańcu.
Na początku:

Ojczenasz,któryś jestwniebie, święć się imięTwoje, przyjdź króle-
stwoTwoje, bądźwolaTwoja, jakowniebie, tak inaziemi. Chlebanaszego
powszedniegodaj namdzisiaj i odpuść namnaszewiny jako imyodpusz-
czamy naszymwinowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw
ode złego. Amen.

ZdrowaśMaryjo, łaski pełna, PanzTobą.Błogosławionaś Tymiędzy
niewiastami ibłogosławionyowoc żywotaTwojego, Jezus. S�więtaMaryjo,
MatkoBoża,módl sięzanamigrzesznymi, teraz iwgodzinę śmiercinaszej.
Amen.

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi.
I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł
z Ducha S�więtego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim
Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion; zstąpił do piekieł; trzeciego
dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa; siedzi po prawicy Boga Ojca
wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę
w Ducha S�więtego; święty Kościół powszechny; świętych obcowanie;
grzechówodpuszczenie; ciała zmartwychwstanie; żywotwieczny. Amen

Na paciorkach Ojcze Nasz (1x):
Ojcze Przedwieczny, o�iaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo
najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na paciorkach Zdrowaś Maryjo (10x):
Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie (3x):
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny,
zmiłuj się nad nami i nad całym światem (Dz. 476).
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GODZINA BOŻEGOMIŁOSIERDZIA

W październiku 1937 r. w Krakowie, Pan Jezus polecił siostrze Faustynie
czcić godzinę swej śmierci, łączyć się z Nim w modlitwie odwołując się do
wartości i zasług Jego męki.

„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. Kiedy od-
mówisz tęmodlitwęza jakiegoś grzesznika z sercemskruszonym iwiarą,
dammu łaskę nawrócenia. Modlitwa ta jest następująca:

OKrwi iWodo, któraśwypłynęła z Serca Jezusowego, jako zdrój
miłosierdzia dla nas – ufam Tobie” (Dz. 187).

„Otrzeciejgodziniebłagajmojegomiłosierdzia, szczególniedlagrzesz-
ników, i choćprzezkrótkimomentzagłębiaj sięwmojejmęce, szczególnie
wmoimopuszczeniuwchwili konania. Jest togodzinawielkiegomiłosier-
dziadla świata całego (...)w tej godzinienieodmówięduszyniczego, która
mnie prosi przez mękę moją...” (Dz. 1320).

„Ile razy usłyszysz, jak zegar bije trzecią godzinę, zanurzaj się cała
wmiłosierdziumoim, uwielbiając iwysławiając je;wzywaj jegowszech-
mocy dla całego świata. (...) W godzinie tej uprosisz wszystko dla siebie
i innych;wtejgodzinie stała się łaskadlacałegoświata–miłosierdzie
zwyciężyło sprawiedliwość.

(...) staraj się w tej godzinie odprawić drogę krzyżową; a jeżeli nie
możesz odprawić drogi krzyżowej, to przynamniej wstąp na chwilę do
kaplicy i uczcijmoje serce, które jest pełnemiłosierdziawNajświętszym
Sakramencie;a jeżeliniemożeszwstąpićdokaplicy,pogrążsięwmodlitwie
tam, gdzie jesteś, chociaż przez króciutką chwilę. Z� ądam czci dlamojego
miłosierdzia od wszelkiego stworzenia...” (Dz. 1572).

„Zdrój miłosierdzia mojego został otwarty na oścież włócznią na
krzyżu dla wszystkich dusz – nikogo nie wyłączyłem” (Dz. 1182).
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SZERZENIE CZCI BOŻEGOMIŁOSIERDZIA
− UCZYNKI MIŁOSIERDZIA

„...czyń, co jestwtwejmocywsprawierozszerzenia czcimiłosierdzia
mojego, ja dopełnię, czego ci nie dostawa. Powiedz zbolałej ludzkości,
niech sięprzytuli domiłosiernegosercamojego, a janapełnię jąpokojem.
(...)Kiedyduszazbliża siędomniezufnością,napełniamją takimogromem
łaski, że sama w sobie tej łaski pomieścić nie może, ale promieniuje nią
nainnedusze.Dusze,któreszerzącześćmiłosierdziamojego,osłaniam
przez całe życie, jak czuła matka swe niemowlę...” (Dz. 1075).

„Kapłanom, którzy głosić będą i wysławiać miłosierdzie moje, dam
mocprzedziwną i namaszczę ich słowa, i poruszę serca, doktórychprze-
mawiać będą” (Dz. 1521).

„Miłosierdziemaszokazywać bliźnimzawsze iwszędzie, niemożesz
się od tego usunąć ani wymówić, ani uniewinnić. Podaję ci trzy sposoby
czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy – czyn, drugi – słowo, trzeci
–modlitwa;wtych trzech stopniach zawiera się pełniamiłosierdzia i jest
niezbitymdowodemmiłości kumnie.W ten sposób duszawysławia i od-
daje cześć miłosierdziu mojemu” (Dz. 742).

NOWE ZGROMADZENIE

Siostra Faustyna starała się rozpoznać Boży plan powołania nowego
zgromadzenia zakonnego. W intencji tej o�iarowała Bogu wiele modlitw
i cierpień. W czerwcu 1935 r. w Wilnie zapisała:

„...Bóg żąda, aby było zgromadzenie takie, aby głosiło miłosierdzie
Boga światu i wypraszało je dla świata” (Dz. 436).

„Pragnę, aby zgromadzenie takie było” (Dz. 437).
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„Nieustannie wypraszać w nim będą dla siebie i całego świata mi-
łosierdzieBożeawszelkiuczynekmiłosierdziawypływaćbędziezmiłości
Bożej, którą to miłością przepełnione będą. Ten wielki przymiot Boży
będą się starały przyswoić sobie i nim żyć, i starać się by inni go poznali
i ufali dobroci Bożej” (Dz. 664).

„Widziałamklasztor tegonowegozgromadzenia.Obszerne iwielkie
pomieszczenie, zwiedzałamkażdą rzeczpokolei,widziałam, żewszędzie
opatrzność Boża dostarczyła tego, co było potrzeba. (...) W czasie Mszy
św. przyszło mi światło i zrozumienie głębokie całego dzieła tego i nie
pozostawiło w duszy mojej ani cienia wątpliwości. Dał mi Pan poznać
w trzech jakby odcieniach swą wolę, lecz to jedno jest.

Pierwszy: gdzieduszeodosobnioneod światapalić siębędąwofierze
przedtronemBożymiupraszaćmiłosierdziedlacałego świata;wypraszać
błogosławieństwodlakapłanów, imodlitwą swojąprzygotowywać będą
świat na ostateczne przyjście Jezusa.

Drugi:modlitwapołączonazczynemmiłosierdzia. Szczególniebronić
będą duszy dziecka przed złym. Modlitwa i czyn miłosierdzia zawiera
w sobie wszystko, co te dusze czynić mają (...) w egoistycznym świecie
będą się starały rozbudzić miłość – miłosierdzie Jezusa.

Trzeci:modlitwa iuczynnośćmiłosierdzianieobowiązująca żadnym
ślubem, lecz za ichwykonaniebędąmieli udziałwewszystkich zasługach
i przywilejach całości. Do tego odcienia mogą należeć wszyscy ludzie
żyjącyna świecie. Członek tegoodcieniapowiniendziennie spełnić przy-
najmniej jedenuczynekmiłosierdzia, amożebyć ichwiele, gdyż każdemu
jestgo łatwospełnić, nawetnajbiedniejszemu,bo jestpotrójnewykonanie
miłosierdzia;
pierwsze: słowo miłosierne – przez przebaczenie i pocieszanie;
drugie: gdzie nie możesz słowem, to modlić się – i to jest miłosierdzie;
trzecie: uczynki miłosierdzia.
Agdyprzyjdziedzieńostatni z tego sądzenibędziemy iwedług tego
otrzymamy wyrok wieczny” (Dz. 1154-1158).



Jesteś sekretarką mojego miłosierdzia,
wybrałem cię na ten urząd
w tym i przyszłym życiu.
Tak chcę, pomimo wszystkich przeciwności,
jakie ci stawiać będą; wiedz, że
upodobanie moje nie zmieni się (Dz. 1605).

Będę ci wiele rzeczy
nakazywał wprost od siebie,
a możność wykonania opóźnię
i uzależnię od innych
(...) wiedz, córko moja,
że ta o�iara trwać będzie
aż do śmierci (Dz. 923).
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ROZDZIAŁ I

ŚWIĘTA SIOSTRA FAUSTYNA KOWALSKA (1905-1938)

Znanana całym świecie apostołkaBożegoMiłosierdzia święta siostra
FaustynaKowalska zaliczana jest do gronawybitnychmistykówKościoła.
Urodziła się 25 sierpnia 1905 r., w Głogowcu2 (woj. łódzkie), w biednej
katolickiejrodziniechłopskiej, jakotrzeciezdziesięciorgadzieci.Nachrzcie,
który odbył się w kościele para�ialnymw S�winicachWarckich otrzymała
imię Helena. Od dzieciństwa odznaczała się pobożnością, umiłowaniem
modlitwy, pracowitością, posłuszeństwem oraz wielką wrażliwością na
ludzką biedę.

Dom rodzinny.
Głogowiec,
miejsce urodzenia
siostry Faustyny

Siostra Faustyna
w gronie rodziny (1935)
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Pomimotego, żedoszkołychodziłaniecałe trzy lata,wpozostawionym
„Dzienniczku” niezwykle przejrzystym językiem, opisała dokładnie to,
co chciała powiedzieć, bez dwuznaczności, z wielką prostotą i precyzją.
W tymże „Dzienniczku” pisze o swoich dziecięcych przeżyciach:

„…łaskę powołania do życia zakonnego, czułamod siedmiu lat;w siód-
mymroku życiausłyszałampierwszyrazgłosBożywduszy, czyli zaprosze-
nie do życia doskonalszego, ale nie zawsze byłam posłuszna głosowi łaski.
Nie spotkałam się z nikim takim, kto bymi te rzeczywyjaśnił” (Dz. 7).

Jako szesnastoletnia dziewczyna opuściła dom rodzinny i zamiesz-
kała w Aleksandrowie k. Łodzi, a później w Łodzi, aby jako służąca zara-
biać nawłasneutrzymanie i pomagać rodzicom.Wtymczasiepragnienie
wstąpienia do Zakonu stopniowo w niej dojrzewało. Helenka usiłowała
zagłuszyć w sobie wezwanie Boże, ponieważ rodzice nie zgadzali się na
taką decyzję. Po latach wspomina o tym w „Dzienniczku”:

„Wpewnejchwilibyłamzjednązsióstrswoichnabalu.Kiedysięwszy-
scy najlepiej bawili, dusza moja doznawała wewnętrznych udręczeń.

W chwili, kiedy zaczęłam tańczyć, nagle ujrzałam Jezusa. Jezusa umę-
czonego, obnażonego z szat, całegookrytego ranami, którymipowiedział
te słowa: Dokąd cię cierpiał będę i dokąd mnie zwodzić będziesz? W tej
chwiliumilkławdzięcznamuzyka, znikłosprzedoczumoich towarzystwo,
wktórymsięznajdowałam,pozostał Jezus i ja.Usiadłamobokswejdrogiej
siostry, pozorując to, co zaszłowduszymojej, bólemgłowy.Pochwili opu-
ściłam potajemnie towarzystwo i siostrę, udałam się do katedry S�w. Sta-
nisława Kostki [w Łodzi]3.

Godzina już zaczęła szarzeć, ludzi było mało w katedrze; nie zwra-
cającuwagi nanic, co sięwokołodzieje, padłamkrzyżemprzedNajświęt-
szym Sakramentem i prosiłam Pana, aby mi raczył dać poznać, co mam
czynić dalej.Wtemusłyszałam te słowa: Jedź natychmiast doWarszawy,
tamwstąpisz do klasztoru. Wstałam odmodlitwy i przyszłam do domu,
załatwiłamrzeczykonieczne. Jakmogłam, zwierzyłamsię siostrze z tego,
co zaszło w duszy, kazałam pożegnać rodziców i tak w jednej sukni, bez
niczego przyjechałam doWarszawy” (Dz. 9-10).
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Katedra pw. Świętego S. Kostki w Łodzi

Wnętrze katedry
pw. Świętego
Stanisława Kostki

Świątynia,
w której Pan Jezus
wezwał siostrę Faustynę
do życia zakonnego

Park Wenecki w Łodzi miejsce balu

Dom generalny
Zgromadzenia Sióstr
Matki Bożej Miłosierdzia,
Warszawa, ul. Żytnia 3/9

Tutaj siostra Faustyna
została przyjęta
do zgromadzenia
zakonnego
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WWarszawieHelenka szukała dla siebiemiejscawwielu Zakonach,
ale wszędzie jej odmawiano. Dopiero 1 sierpnia 1925 r. zgłosiła się do
Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy ulicy Z�ytniej, gdzie
została przyjęta. Przed tym, aby spełnić warunki musiała zapracować
naosobistąwyprawęjakopomocdomowauwielodzietnej rodzinywoko-
licach Warszawy. O odczuciach jakie jej towarzyszyły po wstąpieniu do
Zakonu napisała w „Dzienniczku”:

„Zdawało mi się, że wstąpiłam w życie rajskie. Jedna się wyrywała
z serca mojego modlitwa dziękczynna” (Dz. 17).

W Zgromadzeniu otrzymała imię siostra Maria Faustyna. Nowicjat
odbyła w Krakowie i tamw obecności bpa St. Rosponda4 złożyła pierw-
sze, a po pięciu latach, wieczyste śluby zakonne: czystości, ubóstwa i po-
słuszeństwa. PracowaławkilkudomachZgromadzenia, najdłużejwKra-
kowie,Wilnie i Płocku, pełniącobowiązki kucharki, ogrodniczki i furtian-
ki. Na zewnątrz nic nie zdradzało jej niezwykle bogatego życia mistycz-
nego.Gorliwie spełniała sweobowiązki,wiernie zachowywaławszystkie
reguły zakonne, była skupiona imilcząca, a przy tymnaturalna, pogodna,
pełna życzliwej i bezinteresownej miłości dla bliźnich. Siostra Faustyna
swoje życie złożyła Bogu w o�ierze za grzeszników, aby ratować ich du-
sze i z tego tytułu doznawała różnych cierpień. Surowy tryb życia i wy-
czerpujące posty, jakie sobie narzucała jeszcze przed wstąpieniem do
Zgromadzenia, tak osłabiły jej organizm, że już w postulacie trzeba było
ją wysyłać na leczenie.

Popierwszymrokunowicjatuprzyszłyniezwyklebolesnedoświad-
czeniamistyczne, tzw.ciemnejnocy,apotemcierpieniaduchoweimoralne
związane z realizacją posłannictwa, jakie otrzymała od Pana Jezusa.

W ostatnich latach życia wzmogły się dolegliwości organizmu: roz-
winęła sięgruźlica, którazaatakowałapłuca iprzewódpokarmowy.Z tego
powodudwukrotnie,pokilkamiesięcy,przebywałana leczeniuwszpitalu.
Zupełniewyniszczona fizycznie, alewpełnidojrzaładuchowo,mistycznie
zjednoczonazBogiem, zmarławKrakowie-Łagiewnikach5października
1938 r. w opinii świętości, mając zaledwie 33 lata, w tym 13 lat życia
zakonnego (z przypisów „Dzienniczka” św. siostry Faustyny).

30 kwietnia 2000 roku w Watykanie, papież Jan Paweł II dokonał
kanonizacji siostry Faustyny Kowalskiej.
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Klasztor Zgromadzenia
Sióstr Matki Bożej
Miłosierdzia,
Kraków-Łagiewniki,
ul. Siostry Faustyny 3,
gdzie znajduje się sarkofag
z doczesnymi szczątkami
św. siostry Faustyny

Tutaj Pan Jezus wyraził
życzenie, aby była czczona
godzina Jego śmierci
– Godzina Miłosierdzia

Dom Zgromadzenia
Sióstr Matki Bożej
Miłosierdzia,
Wilno, ul. Grybo 29,
w którym w latach
1933-1936 przebywała
siostra Faustyna,
gdzie Pan Jezus
podyktował jej koronkę
do Bożego Miłosierdzia

Dom Zgromadzenia
Sióstr Matki Bożej
Miłosierdzia,
Płock, Stary Rynek 14/18,
w którym Pan Jezus
polecił siostrze Faustynie
namalowanie obrazu
Jezusa Miłosiernego
oraz wyraził życzenie
ustanowienia
Święta Miłosierdzia
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Przez ciebie, jako przez tę Hostię,
przejdą promienie miłosierdzia
na świat (Dz. 441).

Powiedz grzesznikom,
że zawsze na nich czekam,
wsłuchuję się w tętno ich serca,
kiedy uderzy dla mnie (Dz. 1728).
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FRAGMENTY DZIENNICZKA ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY

„Dzienniczek” napisany w formie pamiętnika powstał w ostatnich
czterech latach życia św. siostry Faustyny. Ukazuje on obraz zjednoczenia
jej duszy z Bogiem oraz głębię życia duchowego. Pan obdarzył siostrę Fau-
stynę wielkimi łaskami: darem kontemplacji, głębokiego poznania tajem-
nicy Bożego Miłosierdzia, wizjami, objawieniami, ukrytymi stygmatami,
darem proroctwa i czytania w duszach ludzkich, a także, rzadko spotyka-
nym, darem mistycznych zaślubin (z przypisów Dzienniczka).

„Sekretarko najgłębszej tajemnicy mojej, wiedz o tym, że jesteś
wwyłącznej poufałości ze mną; 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. A więc życzę sobie, abyś wszystkie wolne chwile poświęcała
pisaniu” (Dz. 1693).

„Serce moje przepełnione jest miłosierdziemwielkim dla dusz (...).
Oby mogły zrozumieć, że ja jestem dla nich Ojcem najlepszym, że dla
nichwypłynęła z sercamojegokrew iwoda, jako zkrynicyprzepełnionej
miłosierdziem;dlanichmieszkamwtabernakulum, jakoKrólmiłosierdzia
pragnęobdarzać dusze łaskami, ale nie chcą ichprzyjąć (...). O, jakwielka
jest obojętność dusz za tyle dobroci, za tyle dowodów miłości; (...) na
wszystko mają czas, tylko nie mają czasu na to, aby przyjść do mnie po
łaski” (Dz. 367).

„Powiedzgrzesznikom, że żadennieujdzie rękimojej. Jeżeli uciekają
przed miłosiernym sercem moim, wpadną w sprawiedliwe ręce moje.
Powiedz grzesznikom, że zawsze na nich czekam, wsłuchuję się w tętno
ich serca, kiedy uderzy dla mnie. Napisz, że przemawiam do nich przez
wyrzutysumienia,przezniepowodzenie i cierpienia,przezburze ipioruny,
przemawiam przez głos Kościoła, a jeżeli udaremnią wszystkie moje
łaski, poczynam się gniewać na nich, zostawiając ich samym sobie i daję
im, czego pragną” (Dz. 1728).
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„Bóg nigdy nie zadaje gwałtu naszej wolnej woli. Od nas zależy, czy
chcemy przyjąć łaskę Bożą, czy nie; czy będziemy z nią współpracować,
czy też ją zmarnujemy” (Dz. 1107).

„...ujrzałam dwie drogi: jedna droga szeroka, wysypana piaskiem
i kwiatami, pełna radości i muzyki, i różnych przyjemności. Ludzie szli
tą drogą, tańcząc i bawiąc się – dochodzili do końca, nie spostrzegając,
że to już koniec. Na końcu tej drogi była straszna przepaść, czyli otchłań
piekielna.Dusze tenaoślepwpadaływtęprzepaść; jak szły, tak iwpadały.
A była ich tak wielka liczba, że nie można było ich zliczyć.

I widziałam drugą drogę, a raczej ścieżkę, bo była wąska i zasłana
cierniami i kamieniami, a ludzie, którzynią szli,mieli łzywoczach i różne
boleścibyły ichudziałem. Jednipadalina tekamienie, alezarazpowstawali
i szli dalej. Anakońcudrogi byłwspaniały ogród, przepełnionywszelkim
rodzajemszczęścia iwchodziły tamtewszystkiedusze.Zarazwpierwszym
momencie zapominały o swych cierpieniach” (Dz. 153).

„Wszystko co ziemskie, krótko trwa.Awszystko, conibywielkie, roz-
wiewa się jakodym, a duszynie daje swobody, ale zmęczenie. Szczęśliwa
dusza,która terzeczyrozumie i jednątylkostopądotykaziemi” (Dz.1141).

„...jeżeli dusza szczerze kocha Boga i jest z Nim wewnętrznie zjed-
noczona, to chociażby na zewnątrz żyła w trudnych warunkach, jednak
nicniemamocyskrępować jejwnętrza, i pośródzepsuciamożebyć czysta
i nietknięta, bowielkamiłość Boża daje jejmoc dowalki, a i Bógw szcze-
gólny sposób broni duszę” (Dz. 1094).

„...Panudzieliłmiwiele światłapoznania Jegoprzymiotów. Pierwszym
przymiotem, jaki dał mi Pan poznać – to Jego świętość. S�więtość ta jest
tak wielka, że drżą przed Nimwszelkie Potęgi i Moce. (...) S�więtość Boga
rozlana jest na Kościół Boży i na każdą w nim żyjącą duszę – jednak nie
wrównymstopniu. Sąduszenawskrośprzebóstwione i sąduszezaledwie
żyjące. DrugiepoznanieudzieliłmiPan–to jest Jegosprawiedliwość. Spra-
wiedliwość Jego jest takwielka i przenikliwa, że sięgawgłąb istoty rzeczy
i wszystko wobec Niego staje w obnażonej prawdzie.
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(...) Trzecim przymiotem jest miłość i miłosierdzie. I zrozumiałam,
że największym przymiotem jest miłość i miłosierdzie. Ono łączy stwo-
rzenie ze Stwórcą. Największą miłość i przepaść miłosierdzia poznaję
weWcieleniu Słowa, w Jego odkupieniu, i tu poznałam, że ten przymiot
jest największy w Bogu” (Dz. 180).

„Wszystko, co jestwielkie i piękne–wBogu jest. (...) Omędrcy świata
i umysły wielkie – poznajcie, że prawdziwa wielkość jest w miłowaniu
Boga” (Dz. 990).

„Jezu, dajesz mi poznać i rozumieć, na czym polega wielkość duszy:
nie na czynachwielkich, ale nawielkiejmiłości.Miłośćmawartość – ona
nadaje wielkość naszym czynom i chociaż uczynki nasze są drobne i po-
spolite, samez siebie, towskutekmiłości stają sięwielkie i potężneprzed
Bogiem...” (Dz. 889).

„Prawdziwa wielkość duszy jest w miłowaniu Boga i w pokorze”
(Dz. 427).

„Kiedy dusza zagłębia się w przepaści swej nędzy, Bóg używa swej
wszechmocy, aby ją wywyższyć. Jeżeli jest na ziemi dusza prawdziwie
szczęśliwa, to tylkoduszaprawdziwie pokorna; napoczątkuwiele cierpi
z tego powodumiłość własna, ale pomężnympotykaniu się, Bóg udziela
duszy wiele światła, w którym ona poznaje, jak nędzne jest wszystko
i pełne złudy” (Dz. 593).

„Nad duszą pokorną są uchylone upusty niebieskie i spływa na nią
morze łask. (...) Takiej duszy Bóg niczego nie odmawia; taka dusza jest
wszechwładna,onawpływanalosycałegoświata;takąduszęBógwywyższa
aż do swego tronu, a im ona więcej się uniża, tym Bóg więcej się ku niej
skłania, ściga ją swymi łaskami i towarzyszy jej w każdymmomencie swą
wszechmocą” (Dz. 1306).

„...w sercu czystym i pokornym mieszka Bóg, który jest samą świa-
tłością, a wszystkie cierpienia i przeciwności są na to, aby okazała się
świętość duszy” (Dz. 573).
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„...pokora jest tylkoprawdą,niemawprawdziwejpokorzepłaszczenia
się; choć się uważam za najmniejszą, (...) cieszę się godnością oblubienicy
Jezusa...” (Dz. 1502).

„O Jezumój, Tywiesz, jakich trzebawysiłków, aby obcować szczerze
i z prostotą z tymi, od których natura nasza ucieka, albo z tymi, którzy,
czy świadomie, czy też nieświadomie zadali nam cierpienie – po ludzku
jest toniemożliwe.W takich chwilach staramsię odkryć,więcej niż kiedy
indziej, w danej osobie Pana Jezusa i dla tego Jezusa, czynię wszystko
dla danych osób. W takich uczynkachmiłość jest czysta, takie ćwiczenie
się w miłości daje duszy hart i siłę. Niczego się nie spodziewam od
stworzeń, dlatego nie doznaję żadnych zawodów...” (Dz. 766).

„Jezu, wzorze mój najdoskonalszy, wpatrzona w Ciebie pójdę przez
życie Twymi śladami, dostosowując naturę do łaski, według Twej naj-
świętszej woli i światła, które mi oświeca moją duszę, ufna całkowicie
w Twoją pomoc” (Dz. 1351).

„Niezmierniemi jestmiłe to twoje stanowczepostanowienie zostania
świętą. Błogosławię wysiłkom twoim i dostarczę ci sposobności do
uświęcenia się. Bądź uważną, aby nie uszła żadna sposobność, którą ci
poda moja opatrzność do uświęcenia. Jeżeli ci się nie uda wykorzystać
danej sposobności, nie trać spokoju, ale uniżaj się głęboko przede mną
i zwielkąufnością zanurzaj się caławmoimmiłosierdziu– tymsposobem
zyskujeszwięcej niż utraciłaś, bopokornej duszyhojniej siędaje –więcej,
aniżeli ona sama prosi...” (Dz. 1361).

„Takichdusz, jak twoja, szukamipragnę,alemało ich jest; twojawielka
ufność ku mnie zniewala mnie do ustawicznego udzielania ci łask”

(Dz. 718).

„...trzy cnoty niech cię zdobią szczególnie: pokora, czystość intencji
i miłość” (Dz. 1779).
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„Z�ądam od ciebie o�iary doskonałej i całopalnej – o�iary woli, z tą o�iarą
niemoże iśćwporównanie żadnainna.Samkieruję życiemtwoimiwszystko
tak urządzam, abyśmi była ustawiczną o�iarą i czynić będziesz zawszewolę
moją, a dla dopełnienia tej o�iary łączyć się będziesz zemnąna krzyżu. Będę
ci wiele rzeczy nakazywał wprost od siebie, a możność wykonania opóźnię
i uzależnię od innych (...) wiedz, córko moja, że ta o�iara trwać będzie aż do
śmierci” (Dz. 923).

„Pragnę cięmiećwswymręku jakopodatnenarzędziedla spełnienia
dzieł” (Dz. 1359).

„Nazewnątrzofiaratwojatakmawyglądać:ukryta,cicha,przesiąknięta
miłością, przepojona modlitwą. Z� ądam od ciebie, córko moja, aby o�iara
twoja była czysta i pełna pokory, abymmógł w niej mieć upodobanie. (...)
Wszystkie cierpienia przyjmiesz z miłością; nie trap się tym, jeśli serce
twoje często będzie doznawać odrazy i niechęci do tej o�iary. Całamoc jej
jest zawarta w woli, a więc te uczucia przeciwne nie tylko nie obniżą
wmoich oczach tej o�iary, ale ją spotęgują” (Dz. 1767).

„...każde nawrócenie grzesznej duszy wymaga o�iary” (Dz.961).

„...potrzebujęo�iarywypełnionejmiłością, bo ta tylkomaprzedemną
znaczenie.Wielkie sądługi świata zaciągniętewobecmnie,mogą je spła-
cić dusze czyste swą o�iarą, czyniąc miłosierdzie w duchu” (Dz. 1316).

„...napisz todlawieludusz,którenierazsięmartwią, żeniemająrzeczy
materialnych, aby przez nie czynić miłosierdzie. Jednak o wiele większą
zasługęmamiłosierdzieducha,naktóreniepotrzebamieć anipozwolenia,
ani spichlerza, jest ono przystępne dla wszelkiej duszy. Jeżeli dusza nie
czynimiłosierdziaw jakikolwiek sposób nie dostąpimiłosierdziamojego
wdzień sądu. O, gdybydusze umiały gromadzić sobie skarbywieczne, nie
byłyby sądzone – uprzedzając sądymoje miłosierdziem” (Dz. 1317).
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„Byłamwprzepaściachpiekła,wprowadzonaprzezanioła. (...) umar-
łabym na ten widok tych strasznych mąk, gdyby mnie nie utrzymywała
wszechmoc Boża. Niech grzesznik wie: jakim zmysłem grzeszy, takim
dręczony będzie przez wieczność całą. Piszę o tym z rozkazu Bożego,
aby żadna dusza nie wymawiała się, że nie ma piekła, albo tym, że nikt
tam nie był i nie wie, jak tam jest. (...) zauważyłam: że tam jest najwięcej
dusz, któreniedowierzały, żepiekło jest. (...) niemogłamochłonąć zprze-
rażenia, jak strasznie tam cierpią dusze...” (Dz. 741).

„W jednej chwili znalazłam się w miejscu mglistym, napełnionym
ogniem, awnimcałemnóstwodusz cierpiących. Teduszemodlą się bar-
dzo gorąco, ale bez skutku dla siebie, my tylko możemy im przyjść z po-
mocą. (...) największym dla nich cierpieniem jest tęsknota za Bogiem.
WidziałamMatkę Bożą odwiedzającą dusze w czyśćcu. Dusze nazywają
Maryję „Gwiazdą Morza”. Ona im przynosi ochłodę” (Dz. 20).

„...byłamwniebie i oglądałamteniepojętepiękności i szczęście, jakie
nas czeka po śmierci. Widziałam, jak wszystkie stworzenia oddają nie-
ustanniecześć i chwałęBogu;widziałam, jakwielkie jest szczęściewBogu,
które się rozlewa na wszystkie stworzenia, uszczęśliwiając je, i wraca
do źródła wszelka chwała, i cześć uszczęśliwienia i wchodzą w głębie
Boże, kontemplują życie wewnętrzne Boga. (...) To źródło szczęścia jest
niezmiennew istocie swojej, lecz zawsze nowe, tryskające uszczęśliwie-
niem wszelkiego stworzenia” (Dz. 777).

„Takichwidzeńmamniewiele, ale częściej obcuję z Panemwsposób
głębszy. Zmysły pozostają w uśpieniu i choć niedostrzegalnie, jednak
rzeczywiście jaśniejsze mi są wszystkie rzeczy, aniżeli bym je oczami
widziała. Umysł poznaje w jednym momencie więcej, niż przez długie
lata gruntownego zastanawiania się i rozmyślania, jak codo istotyBożej,
tak samo, i co do prawd objawionych, a także to samo, co do poznania
własnej nędzy” (Dz. 882).

„Są w życiu chwile i momenty poznania wewnętrznego, czyli światła
Boże, gdzie dusza jest pouczona wewnętrznie o takich rzeczach, których
aniniewyczytaław żadnychksiążkach, ani jąnikto tymniepouczyłz ludzi.
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Są to chwile wewnętrznych poznań, których Bóg sam udziela duszy.
Są to wielkie tajemnice...” (Dz. 1102).

„Bóg zbliża się do duszy w sposób szczególny, wiadomy tylko Bogu
i duszy. (...) w tej łączności przewodniczy miłość i dokonuje wszystkiego
miłość. Jezus udziela się duszywsposób łagodny, słodki,w Jego głębi jest
spokój. Jezus udziela jej wiele łask i czyni ją zdolną do podzielenia Jego
myśliwieczystych i odsłanianierazduszy sweBoskie zamiary” (Dz. 622).

„...Pan, jeżeli czego żąda od duszy, to daje jej możność wykonania
i przez łaskę czyni ją zdolnądowykonania tego, czegoodniej żąda.Awięc
chociażby to była dusza najnędzniejsza, może na rozkaz Pański podjąć
się rzeczy, które przechodząpojęcie jej; bo to jest znak, poktórymmożna
poznać, że Pan jest z tą duszą, jeżeli w niej okazuje się tamoc i siła Boża,
która czyni duszę odważną i mężną” (Dz. 1090).

„Bóg udziela się duszy w sposób miłosny i pociąga ją w swe głębie
niepojęte Bóstwa, a zarazem pozostawia ją tu na ziemi, na to jedynie, aby
cierpieć i konaćw tęsknocie zaNim. Ta silnamiłość jest tak czysta, że sam
Bóg ma w niej swe upodobanie, a do jej uczynków miłość własna nie ma
przystępu, (...) a przez to dusza jest zdolna do wielkich czynów dla Boga”

(Dz. 856).

„Duszewybranesąwmoimręku światłami, które rzucamwciemność
świata i oświecam go. Jak gwiazdy oświecają noc, tak dusze wybrane
oświecają ziemię, a imdusza doskonalsza, tymwiększe światło roztacza
wokołosiebie idalej sięga;możebyćukryta inieznananawetnajbliższym,
a jednak jej świętość odbija się w duszach na najodleglejszych krańcach
świata” (Dz. 1601).

„...sąduszewświecie żyjące,któremnieszczerzekochają,wichsercach
przebywamzrozkoszą, ale jest ichniewiele; są iwklasztorach takiedusze,
które radością napełniają moje serce, w nich są wyciśnięte rysymoje (...),
ich liczba jest bardzomała, one sąnaobronęprzed sprawiedliwościąOjca
niebieskiego i na wypraszanie miłosierdzia dla świata. Miłość tych dusz
i o�iara podtrzymują istnienie świata” (Dz. 367).
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KORONKA DO BOŻEGOMIŁOSIERDZIA

„Wilno, Piątek 13 września 1935 r.
Wieczorem, kiedybyłamwswojej celi, ujrzałamanioła,wykonawcęgnie-
wu Bożego. Był w szacie jasnej, z promiennym obliczem, obłok pod jego
stopami, z obłoku wychodziły pioruny i błyskawice do rąk jego, a z ręki
jegowychodziły i dopiero dotykały ziemi. Kiedy ujrzałam ten znak gnie-
wu Bożego, który miał dotknąć ziemię, a szczególnie pewne miejsce,
którego wymienić nie mogę dla słusznych przyczyn, zaczęłam prosić
anioła, aby się wstrzymał chwil kilka, a świat będzie czynił pokutę. Jed-
nak niczym prośba moja była wobec gniewu Bożego.
(...) W tej samej chwili uczułam w duszy swojej moc łaski Jezusa, która
mieszkawduszymojej;kiedymiprzyszła świadomość tej łaski,wtej samej
chwili zostałam porwana przed stolicę Bożą. (...) Zaczęłam błagać Boga
za światem słowami wewnętrznie słyszanymi. Kiedy się tak modliłam,
ujrzałambezsilność anioła, i niemógłwypełnić sprawiedliwej kary, która
słusznie się należała za grzechy. Z takąmocąwewnętrzną jeszcze się ni-
gdy nie modliłam jako wtenczas. Słowa, którymi błagałam Boga są na-
stępujące: Ojcze Przedwieczny, o�iaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo
najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, za grzechy
nasze i świata całego; dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas.
Nadrugidzień rano, kiedyweszłamdonaszejkaplicy, usłyszałamtesłowa
wewnętrznie: Ile razy wejdziesz do kaplicy, odmów zaraz tę modlitwę,
której cię nauczyłemwczoraj.
Kiedy odmówiłam tęmodlitwę, usłyszałamw duszy te słowa: Modlitwa
ta jest na uśmierzenie gniewumojego, odmawiać ją będziesz przez dzie-
więć dni na zwykłej cząstce różańca w sposób następujący: najpierw,
odmówisz jedno Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo i Wierzę w Boga, następ-
nie na paciorkach Ojcze Nasz mówić będziesz następujące słowa: Ojcze
Przedwieczny, o�iaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna
Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy
nasze i świata całego; na paciorkach Zdrowaś Maryjo będziesz odma-
wiać następujące słowa: Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla
nas i świata całego. Na zakończenie odmówisz trzykrotnie te słowa:
S�więty Boże, S�więty Mocny, S�więty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami
i nad całym światem” (Dz. 474-476).
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„O, jakwielkich łaskudzielęduszom,któreodmawiaćbędą tękoronkę
(...) Zapisz te słowa, córkomoja, mów omoimmiłosierdziu, niech pozna
cała ludzkość niezgłębione miłosierdzie moje. Jest to znak na czasy
ostateczne,ponimnadejdziedzień sprawiedliwy.Póki czas,niechuciekają
się do źródła miłosierdzia mojego, niech korzystają z krwi i wody, która
dla nich wytrysła” (Dz. 848).

OBIETNICA ŁASKI MIŁOSIERDZIA DLA KONAJĄCYCH

„Przez odmawianie tej koronki podoba mi się dać wszystko, o co
mnie prosić będą. Zatwardziałym grzesznikom, gdy będą ją odmawiać,
spokojemnapełniędusze, 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).

„Pragnę, aby tomiłosierdzie rozlało sięna cały światprzez serce two-
je. Ktokolwiek się zbliży do ciebie, niech nie odejdzie bez ufności wmoje
miłosierdzie, której tak bardzo pragnę dla dusz. Módl się, ile możesz, za
konających, wypraszaj im ufność w moje miłosierdzie, bo oni najwięcej
potrzebują ufności, a najmniej jej mają” (Dz. 1777).

„Córko moja, pomóż mi zbawić konającego grzesznika; odmów za
niego tę koronkę, której cię nauczyłem. Kiedy zaczęłamodmawiać tę ko-
ronkę, ujrzałam tego konającegow strasznychmękach i walkach. Bronił
go Anioł Stróż, ale był jakby bezsilny wobec wielkości nędzy tej duszy.
(...) Jednakpodczasodmawiania tej koronkiujrzałamPana Jezusawta-
kiej postaci, jak jest namalowanynaobrazie.Tepromienie, którewy-
szły z Serca Jezusa ogarnęły chorego, amoce ciemności uciekływpopło-
chu. Chory oddał ostatnie tchnienie spokojnie” (Dz. 1565).
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„Często obcuję z duszami konającymi, wypraszając im miłosierdzie
Boże. O, jak wielka jest dobroć Boża, większa, niżeli my pojąć możemy.
Są momenty i tajemnice miłosierdzia Bożego, nad którymi zdumiewają
się niebiosa. Niechaj sądy nasze umilkną o duszach, bo przedziwne jest
z nimi miłosierdzie Boże” (Dz. 1684).

„Miłosierdzie Boże dosięga nieraz grzesznika w ostatniej chwili,
wsposóbdziwny i tajemniczy.Nazewnątrz jakobybyłowszystkostracone,
lecztaknie jest;dusza,oświeconapromieniemsilnej łaskiBożejostatecznej,
zwraca się do Boga w ostatnimmomencie z taką siłą miłości, że w jednej
chwili otrzymuje odBoga przebaczenie iwin, i kar, a na zewnątrz nie daje
nam żadnego znaku ani żalu, ani skruchy, ponieważ już na zewnętrzne
rzeczy ona nie reaguje. O jak, niezbadane jest miłosierdzie Boże.

Ale, o zgrozo − są też dusze, które dobrowolnie i świadomie tę łaskę
odrzucają i nią gardzą. Chociaż już w samym skonaniu, Bóg miłosierny
dajeduszytenmomentjasny,wewnętrzny, że, jeżeliduszachce,mamożność
wrócić do Boga. Lecz nieraz u dusz jest zatwardziałość tak wielka, że
świadomiewybierająpiekło; udaremniająwszystkiemodlitwy, jakie inne
dusze zanimi doBoga zanoszą, a nawet samewysiłki Boże...” (Dz. 1698).

„O życie szare i monotonne, ile w tobie skarbów. Z� adna godzina nie
jestpodobnadosiebie, awięc szarzyzna imonotonia znikają, kiedypatrzę
na wszystko okiem wiary. Łaska, która jest dla mnie w tej godzinie, nie
powtórzy się w godzinie drugiej. Będzie mi dana w godzinie drugiej, ale
już nie ta sama.Czasprzechodzi i nigdyniewraca.Cowsobie zawiera,
nie zmieni się nigdy; pieczętuje pieczęcią na wieki” (Dz. 62).

„...dał mi Pan poznać, jak bardzo pragnie, aby dusza odznaczała się
miłością czynu i w duchu ujrzałam, jak wiele dusz woła do nas − dajcie
namBoga, i zawrzaławemniekrewapostolska.Nieposkąpię jej, aleoddam
ją do ostatniej kropli za dusze nieśmiertelne, choć może �izycznie tego
Bóg nie zażąda, ale w duchu jest to mi możliwe, a nie mniej zasługujące”

(Dz. 1249).

„Pragnę przechodzić świat cały imówić duszomowielkimmiłosier-
dziu Boga. Kapłani, dopomóżcie mi w tym...” (Dz. 491).
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„Powiedz moim kapłanom, że zatwardziali grzesznicy kruszyć się
będąpodsłowami,kiedybędąmówićoniezgłębionymmiłosierdziumoim,
o litości, jakąmamdlanichwsercu swoim.Kapłanom, którzy głosić będą
iwysławiaćmiłosierdziemoje,dammocprzedziwną, i namaszczę ich
słowa, i poruszę serca, do których przemawiać będą” (Dz. 1521).

„Córko moja – patrz w przepaść miłosierdzia mojego i oddaj temu
miłosierdziu cześć i chwałę, a uczyń to w ten sposób: zbierz wszystkich
grzesznikówzcałego świata i zanurz ichwprzepaścimiłosierdziamojego”

(Dz. 206).

„Gdypogrążyłamsięwmodlitwie ipołączyłamzewszystkimiMszami,
jakie się w tej chwili odprawiają na całym świecie, błagałam Boga przez
tewszystkieMsze św.omiłosierdziedla świata, a szczególniedlabiednych
grzeszników, którzy w tej chwili zostają w skonaniu.
I w tej chwili otrzymałam Bożą odpowiedź wewnętrzną, że tysiąc

dusz otrzymało łaskę za pośrednictwem modlitwy, którą zanosiłam do
Boga.Niewiemy, jaką liczbęduszmamyzbawić swymimodlitwami io�iarą,
dlatego zawsze módlmy się za grzeszników” (Dz. 1783).

ODPUST ZUPEŁNY ZA ODMÓWIENIE „KORONKI DO BOŻEGOMIŁOSIERDZIA”.
Akt Urzędu Penitencjarii Apostolskiej z 12 stycznia 2002 r.

Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (mianowicie sakramentalna
spowiedź,KomuniaEucharystyczna imodlitwawintencjachOjcaŚwiętego)udziela
sięwgranicachPolskiwiernemu,któryzduszącałkowiciewolnąodprzywiązania
do jakiegokolwiek grzechu pobożnie odmówi Koronkę do Bożego Miłosierdzia
w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu Eucharystii, publicznie
wystawionegolubteżprzechowywanegowtabernakulum.Jeżelizaściwiernizpowodu
choroby(lubinnejsłusznejracji)niebędąmogliwyjśćzdomu,aleodmówiąKoronkę
do Bożego Miłosierdzia z ufnością i z pragnieniem miłosierdzia dla siebie oraz
gotowościąokazaniagoinnym,topodzwykłymiwarunkamirównieżzyskująodpust
zupełny, z zachowaniemprzepisówcodo„mającychprzeszkodę”, zawartychwnor-
mach24 i25Wykazówodpustów(Enchiridii Indulgentiarium).W innychzaśoko-
licznościach odpust będzie cząstkowy. Niniejsze zezwolenie zachowa wieczystą
ważność, bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.
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MODLITWY ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY

„O Jezu, na krzyżu rozpięty, błagamCię, udzielmi łaski, abymzawsze
iwszędzie,wewszystkimwiernie spełniałanajświętsząwolęOjcaTwego.
Akiedy tawolaBożawydawaćmi siębędzie ciężka i trudnadospełnienia,
to wtenczas błagam Ciebie, Jezu, niechaj z ran Twoich spłynie mi siła
i moc, a usta moje niech powtarzają: stań się wola Twoja Panie. (...) Jezu
najlitościwszy, udziel mi łaski zapomnienia o sobie, abym cała żyła dla
dusz, pomagając Ci w dziele zbawienia, według najświętszej woli Ojca
Twego...” (Dz. 1265).

„OPanie,pragnęsięcałaprzemienićwmiłosierdzieTwoje ibyć żywym
odbiciemCiebie.Niech tennajwiększyprzymiotBoga, to jestniezgłębione
miłosierdzie Jego, przejdzie przez serce i duszę moją do bliźnich.

Dopomóż mi Panie, aby oczy moje były miłosierne, bym nigdy nie
podejrzewała inie sądziławedługzewnętrznychpozorów, aleupatrywała
to, co piękne w duszach bliźnich i przychodziła im z pomocą.

Dopomóż mi Panie, aby słuch mój był miłosierny, bym skłaniała się
dopotrzebbliźnich, byuszymojeniebyłyobojętnenabóle i jęki bliźnich.

DopomóżmiPanie,aby językmójbyłmiłosierny,bymnigdyniemówiła
ujemnie o bliźnich, ale dla każdegomiała słowo pociechy i przebaczenia.

Dopomóż mi Panie, aby ręce moje były miłosierne i pełne dobrych
uczynków, bym tylko umiała czynić dobrze bliźniemu, przyjmować na
siebie cięższe i mozolniejsze prace.

DopomóżmiPanie,abynogimojebyłymiłosierne,bymzawszespieszyła
z pomocą bliźnim, opanowując swoje własne znużenie i zmęczenie.

(...) Dopomóż mi Panie, aby sercemoje byłomiłosierne, bym czuła ze
wszystkimi cierpieniami bliźnich...

(…) O Jezu mój, przemień mnie w siebie, bo Ty wszystko możesz”
(Dz. 163).

„O Boże wielkiego miłosierdzia, Dobroci nieskończona, dziś cała
ludzkość woła z otchłani nędzy swojej domiłosierdzia Twego, do litości
Twojej, o Boże; a woła potężnym swymgłosemnędzy. Boże łaskawy, nie
odrzucaj modlitwy wygnańców tej ziemi.



− 39 − SPIS TREŚCI

OPanie,Dobrociniepojęta, któryznasznawskrośnędzęnaszą iwiesz,
że owłasnych siłachwznieść się doCiebie nie jesteśmywstanie – przeto
Cię błagamy, uprzedzaj nas łaską swoją i pomnażaj w nas nieustannie
miłosierdzie swoje, abyśmy wiernie pełnili wolę Twoją świętą w życiu
całym i w śmierci godzinie. Niech nas osłania wszechmoc miłosierdzia
Twego przed pociskami nieprzyjaciół naszego zbawienia, abyśmy z uf-
nością, jak dzieci Twoje, czekali na przyjście Twoje ostateczne...”

(Dz. 1570).

OWOCEMODLITWY

„Dusza zbroi się przez modlitwę do walki wszelkiej. W jakimkolwiek
dusza jest stanie,powinnasięmodlić.Musi sięmodlićduszaczysta ipiękna,
bo inaczej utraciłaby swą piękność; modlić się musi dusza dążąca do tej
czystości, bo inaczej nie doszłaby do niej; modlić się musi dusza dopiero
co nawrócona, bo inaczej upadłaby z powrotem; modlić się musi dusza
grzeszna, pogrążona w grzechach, aby mogła powstać. I nie ma duszy,
którabyniebyłaobowiązanadomodlitwy, bowszelka łaska spływaprzez
modlitwę” (Dz. 146).

„...duszapowinnabyćwiernąmodlitwie, pomimoudręczeń, oschłości
ipokus,boodtakiejprzeważniemodlitwyzależyurzeczywistnienienieraz
wielkichzamiarówBożych;a jeżeliniewytrwamywtakiejmodlitwie,krzy-
żujemy to, co Bóg chciał przez nas dokonać albo w nas. Niech słowa te
wszelkaduszazapamięta:Abędącwciężkości dłużej sięmodli” (Dz. 872).

„Często powinniśmy się modlić do Ducha S�więtego o łaskę roztrop-
ności. Na roztropność składa się: rozwaga, rozumne zastanowienie się
i mężne postanowienie. Zawsze ostateczna decyzja należy do nas”

(Dz. 1106).
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NOWENNA DOMIŁOSIERDZIA BOŻEGO

„Nowenna, którą kazałmiPan Jezusnapisać i odprawiać przedS�wię-
tem Miłosierdzia, ma się rozpoczynać wWielki Piątek.
Pragnę, abyś przez te dziewięć dni sprowadzała dusze do zdrojumojego
miłosierdzia,byzaczerpnęłysiły iochłody, iwszelkiej łaski, jakiejpotrzebują
na trudy życia, a w szczególności w godzinie śmierci.

W każdym dniu przyprowadzisz do Serca mego odmienną grupę
dusz izanurzysz jewtymmorzumiłosierdziamojego.Aja tewszystkie
duszewprowadzęwdomOjcamojego.Czynić tobędzieszwtymiprzyszłym
życiu. I nie odmówię żadnej duszy niczego, którą wprowadzisz do źródła
miłosierdzia mojego. W każdym dniu prosić będziesz Ojca mojego przez
gorzką mękęmoją o łaski dla tych dusz.

DZIEŃ I

Dziś sprowadź Mi ludzkość całą, a szczególnie wszystkich grzeszników,
i zanurzaj ich w morzu miłosierdzia Mojego, a tym pocieszysz Mnie
w gorzkim smutku, w jakim pogrąża Mnie utrata dusz.

Jezunajmiłosierniejszy,któregowłaściwością jest litować sięnadnami
i przebaczać nam, nie patrz na grzechy nasze, ale na ufność, jaką mamy
w nieskończoną dobroć Twoją i przyjmij nas wszystkich do mieszkania
najlitościwszego Serca swego, i nie wypuszczaj nas z niego na wieki.
BłagamyCięprzezmiłośćTwoją,któraCię łączyzOjcemiDuchemS�więtym.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na ludzkość całą,
a szczególnienabiednychgrzeszników. Ludzkość ta jest zamkniętawnaj-
litościwszymSercu Jezusa i dla Jegobolesnejmęki okaż nammiłosierdzie
swoje, abyśmy wszechmoc miłosierdzia Twego wysławiali na wieki
wieków. Amen.

[Koronka do Bożego Miłosierdzia] – tekst „Koronki” – str. 14

„Powiedział mi Pan, żeby tę koronkę odmawiać przez dziewięć dni
przed S�więtem Miłosierdzia. Rozpocząć się ma w Wielki Piątek.W tej
nowennie udzielę duszomwszelkich łask” (Dz. 796).
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DZIEŃ II

Dziś sprowadź Mi dusze kapłańskie i zakonne, i zanurz je w niezgłębionym
miłosierdziu Moim. One dały Mi moc przetrwania gorzkiej męki; przez nie,
jak przez kanały, spływa na ludzkość miłosierdzie Moje.

Jezu najmiłosierniejszy, od którego wszystko co dobre pochodzi,
pomnóż w nas łaskę, abyśmy spełniali godne uczynki miłosierdzia, by ci,
co na nas patrzą, chwalili Ojca miłosierdzia, który jest w niebie.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia swego na grono
wybranychwwinnicy swojej, na dusze kapłańskie i zakonne, i obdarz ich
mocą błogosławieństwa swego, a dla uczuć Serca Syna swego, w którym
teduszesązamknięte,udziel immocyi światłaswego,abymogliprzewodzić
innymna drogach zbawienia, bywspólnie śpiewać cześć niezgłębionemu
miłosierdziu Twemu na wieki wieczne. Amen.

[Koronka do Bożego Miłosierdzia]

DZIEŃ III

Dziś sprowadź Mi wszystkie dusze pobożne i wierne, i zanurz je w mo-
rzu miłosierdzia Mojego; dusze te pocieszały Mnie w drodze krzyżowej,
były tą kroplą pociechy wśród morza goryczy.

Jezunajmiłosierniejszy, którywszystkimudzielasz łaskswychnadob-
�icie ze skarbca miłosierdzia swego, przyjmij nas do mieszkania najlito-
ściwszego serca swego i niewypuszczaj nas z niegonawieki. BłagamyCię
otoprzezniepojętąmiłośćTwoją, jakąpałaTweSercekuOjcuniebieskiemu.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze wierne,
jako na dziedzictwo Syna swego i dla Jego bolesnej męki udziel im bło-
gosławieństwa iotaczaj je swąnieustannąopieką, abynieutraciłymiłości
i skarbuwiary świętej, ale by z całą rzeszą aniołów i świętychwysławiały
niezmierzone miłosierdzie Twoje na wieki wieczne. Amen.

[Koronka do Bożego Miłosierdzia]
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DZIEŃ IV

Dziś sprowadź Mi pogan i tych, którzy Mnie jeszcze nie znają. I o nich
myślałem w swej gorzkiej męce, a przyszła ich gorliwość pocieszyła Serce
Moje. Zanurz ich w morzu miłosierdzia Mojego.

Jezu najlitościwszy, który jesteś światłością świata całego, przyjmij
domieszkanianajlitościwszegoSercaswegoduszepogan,któreCię jeszcze
nie znają; niechaj promienieTwej łaski oświecą ich, aby i oniwraz znami
wysławialiprzedziwnemiłosierdzieTwoje, iniewypuszczaj ichzmieszkania
najlitościwszego Serca swego.

OjczePrzedwieczny, spójrzokiemmiłosierdzia swegonaduszepogan
i tych, co Cię jeszcze nie znają, a są zamknięte w najlitościwszym Sercu
Jezusa. Pociągnij je do światła Ewangelii. Dusze te niewiedzą, jakwielkim
jest szczęściem Ciebie miłować. Spraw, aby i one wysławiały hojność
miłosierdzia Twego na wieki wieczne. Amen.

[Koronka do Bożego Miłosierdzia]

DZIEŃ V

Dziś sprowadź Mi dusze braci odłączonych i zanurz ich w morzu miło-
sierdzia Mojego. W gorzkiej męce rozdzierali Mi ciało i Serce, to jest Koś-
ciół Mój. Kiedy wracają do jedności z Kościołem, goją się rany Moje i tym
sposobem ulżą Mi w męce.

Jezunajmiłosierniejszy, który jesteśdobrocią samą,Tynieodmawiasz
światłaproszącymCiebie, przyjmij domieszkanianajlitościwszegoSerca
swego dusze braci naszych odłączonych i pociągnij ich swym światłem
dojednościzKościołem, iniewypuszczaj ichzmieszkanianajlitościwszego
Serca swego, ale spraw, aby i oni uwielbili hojność miłosierdzia Twego.

OjczePrzedwieczny, spójrz okiemmiłosierdzia swegonaduszebraci
naszych odłączonych, zwłaszcza tych, którzy roztrwonili dobra Twoje
i nadużyli łask Twoich, trwając uporczywie w swych błędach.
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Niepatrzna ichbłędy, alenamiłość Synaswego inagorzkąmękę Jego,
którą podjął dla nich, gdyż i oni są zamknięci w najlitościwszym Sercu
Jezusa. Spraw niech i oni wysławiają wielkiemiłosierdzie Twoje nawieki
wieczne. Amen.

[Koronka do Bożego Miłosierdzia]

DZIEŃ VI

Dziś sprowadź Mi dusze ciche i pokorne, i dusze małych dzieci, i zanurz
je w miłosierdziu moim. Dusze te najwięcej podobne są do Serca Mojego, one
krzepiły Mnie w gorzkiej konania męce. Widziałem je jako ziemskich aniołów,
którzy będą czuwać u Moich ołtarzy. Na nie zlewam całymi strumieniami
łaski. Łaskę Moją jest zdolna przyjąć tylko dusza pokorna; dusze pokorne
obdarzam swoim zaufaniem.

Jezu najmiłosierniejszy, który sampowiedziałeś: Uczcie się odemnie,
żem jest cichy ipokornegoSerca, przyjmij domieszkanianajlitościwszego
Serca swego dusze ciche i pokorne, i duszemałych dzieci. Dusze te wpro-
wadzająwzachwytniebocałeisąszczególnymupodobaniemOjcaniebieskiego,
są wonnym bukietem przed tronem Bożym, zapachem, którym sam Bóg
sięnapawa.DuszetemająstałemieszkaniewnajlitościwszymSercuTwoim
i nieustannie wyśpiewują hymnmiłości i miłosierdzia na wieki.

OjczePrzedwieczny,spójrzokiemmiłosierdzianaduszeciche,pokorne
i duszemałych dzieci, które są zamknięte wmieszkaniu najlitościwszego
Serca Jezusa. Dusze te są najbardziej upodobnione do Syna Twego; woń
tych dusz wznosi się z ziemi i dosięga tronu Twego. Ojcze Miłosierdzia
i wszelkiej dobroci, błagam Cię przez miłość i upodobanie, jakie masz
w tych duszach, błogosław światu całemu, aby wszystkie dusze razem
wyśpiewywały cześć miłosierdziu Twemu na wieki wieczne. Amen.

[Koronka do Bożego Miłosierdzia]
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DZIEŃ VII

Dziś sprowadź Mi dusze, które szczególnie czczą i wysławiają miło-
sierdzie Moje, i zanurz je w miłosierdziu Moim. Te dusze najwięcej bolały
nad Moją męką i najgłębiej wniknęły w ducha Mojego. One są żywym od-
biciem Mojego litościwego serca. Dusze te jaśnieć będą szczególną jasno-
ścią w życiu przyszłym, żadna nie dostanie się do ognia piekielnego, każ-
dej szczególnie bronić będę w jej śmierci godzinie.

Jezu najmiłosierniejszy, którego Serce jest miłością samą, przyjmij
do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze, które szczególnie
czczą i wysławiają wielkość miłosierdzia Twego. Dusze te są mocne siłą
Boga samego; wśród wszelkich udręczeń i przeciwności idą naprzód
ufnewmiłosierdzieTwoje. SąonezjednoczonezTobą idźwigają ludzkość
całąnaswoichbarkach.Teduszeniebędąsądzonesurowo,alemiłosierdzie
Twoje ogarnie je w chwili zgonu.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiemmiłosierdzia na dusze, które wy-
sławiają iczcząnajwiększyprzymiotTwój, to jestniezgłębionemiłosierdzie
Twoje, i które są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Dusze te są
żywą Ewangelią, ręce ich pełne uczynkówmiłosierdzia, a serce przepeł-
nione weselem śpiewa pieśń miłosierdzia Najwyższemu. Błagam Cię
Boże, okaż im miłosierdzie swoje według nadziei i ufności, jaką w tobie
pokładały. Niech spełni się na nich obietnica Jezusa, który powiedział,
że dusze, które czcić będą to niezgłębionemiłosierdzie Jego, sam bronić
będziew życiu, a szczególniewgodzinie śmierci, jako swej chwały. Amen.

[Koronka do Bożego Miłosierdzia]

DZIEŃ VIII

Dziś sprowadź Mi dusze, które są w więzieniu czyśćcowym i zanurz je
w przepaści miłosierdzia Mojego; niech strumienie krwi Mojej ochłodzą
ich upalenie. Wszystkie te dusze są bardzo przeze Mnie umiłowane, wypła-
cają się Mojej sprawiedliwości. W twojej mocy jest przynieść im ulgę. Bierz
ze skarbca Mojego Kościoła wszystkie odpusty i o�iaruj je za nie. O, gdybyś
znała ich mękę, ustawicznie byś o�iarowała za nie jałmużnę ducha i spła-
cała ich długi Mojej sprawiedliwości.
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Jezunajmiłosierniejszy, który sampowiedziałeś, że chceszmiłosier-
dzia, otóż wprowadzam do mieszkania Twego najlitościwszego Serca
dusze czyśćcowe, które są Ci bardzo miłe, a które jednak wypłacać się
musząTwejsprawiedliwości.Niechstrumieniekrwiiwody,którewypłynęły
zSercaTwego, ugasząpłomienieognia czyśćcowego, aby i tamsię sławiła
moc miłosierdzia Twego.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze w czyśćcu
cierpiące, które są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Błagam
CięprzezbolesnąmękęJezusa,SynaTwego iprzezgorycz, jakąbyła zalana
Jego przenajświętsza dusza, okaż miłosierdzie swoje duszom, które są
pod sprawiedliwym wejrzeniem Twoim. Nie patrz na nie inaczej, jak
tylkoprzez rany Jezusa, SynaTwegonajmilszego, bowierzymy, że dobroć
Twoja i litość są nieskończone. Amen.

[Koronka do Bożego Miłosierdzia]

DZIEŃ IX

Dziś sprowadź Mi dusze oziębłe i zanurz je w przepaści miłosierdzia
Mojego. Dusze te najboleśniej ranią Serce Moje. Największej odrazy doznała
dusza Moja w Ogrójcu od dusz oziębłych. One były powodem, iż wypowie-
działem: Ojcze, oddal ode Mnie ten kielich, jeżeli jest taka wola Twoja. Dla
nich ostateczną deską ratunku jest – uciec się do miłosierdzia Mojego.

Jezunajlitościwszy, który jesteś litością samą,wprowadzamdomiesz-
kania najlitościwszego Serca Twego dusze oziębłe. Niechaj w tym ogniu
czystejmiłościTwojej rozgrzeją się teduszezlodowaciałe, które, podobne
dotrupów,takimCięwstrętemnapawają.OJezunajlitościwszy,użyjwszech-
mocy miłosierdzia Swego, pociągnij je w sam żar miłości Swojej i obdarz
je miłością świętą, bo Ty wszystko możesz.

OjczePrzedwieczny, spójrzokiemmiłosierdzianaduszeoziębłe,które
są zamkniętewnajlitościwszymSercu Jezusa.Ojczemiłosierdzia, błagam
Cię przez gorzką mękę Syna Twego i przez trzygodzinne konanie Jego
na krzyżu, pozwól, aby i one wysławiały przepaść miłosierdzia Twego”

(Dz. 1209-1229).

[Koronka do Bożego Miłosierdzia]
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TESTAMENT ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY

„Niedziela Przewodnia [S�więto Miłosierdzia]. Dziś o�iarowałam się
Panu powtórnie jako całopalna o�iara za grzeszników. Jezu mój, jeżeli
już zbliża się koniec mojego życia – błagam Cię najpokorniej, przyjmij
śmierć moją w zjednoczeniu z Tobą jako o�iarę całopalną, którą Ci dziś
w przytomności umysłu i całą świadomościąwoli składamwpotrójnym
celu:

Pierwsze – aby dziełomiłosierdzia Twego rozeszło się na cały świat
i aby S�więto Bożego Miłosierdzia zostało uroczyście zatwierdzone i ob-
chodzone.

Drugie – aby grzesznicy uciekali się do miłosierdzia Twego, dozna-
jąc niewysłowionych skutków tego miłosierdzia, a szczególnie dusze
konające.

Trzecie – aby całość dzieła miłosierdzia Twego była wykonana we-
dług życzeń Twoich i za pewną osobę, która dziełem tym kieruje...”

(Dz. 1680).
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30 kwietnia 2000 r. w Watykanie, papież Jan Paweł II dokonał ka-
nonizacji siostryFaustynyKowalskiej orazustanowił S�więtoMiłosierdzia
Bożego dla całego Kościoła.

Fragment homilii Jana Pawła II wygłoszonej w dniu kanonizacji:

Faustyno, darze Boga dla naszej epoki, darze polskiej ziemi
dla całego Kościoła, wyjednaj nam, głębię poznania Bożego Miło-
sierdzia. 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 grzesz-
ników do nawrócenia, niech uśmierza spory i nienawiści, niech
uzdalnia ludzi i narody do czynnego okazywania braterstwa*.

MODLITWA O UPROSZENIE ŁASK
ZAWSTAWIENNICTWEM ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY

O Jezu, któryś świętą Faustynę uczynił wielką czcicielką
nieograniczonego miłosierdzia Twego,
racz za Jej wstawiennictwem, jeśli to
jest zgodne z najświętszą wolą Twoją,
udzielić mi łaski .........., o którą Cię proszę.
Ja grzeszny (-a) nie jestem godzien (-na) Twego miłosierdzia,
ale wejrzyj na ducha o�iary i poświęcenia siostry Faustyny
i nagródź Jej cnotę, wysłuchując próśb,
które za Jej przyczyną z ufnością do Ciebie zanoszę.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

*Źródło: https://www.faustyna.pl/zmbm/homilia-jana-pawla-ii-kanonizacja/
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Papież Jan Paweł II w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
w Krakowie-Łagiewnikach
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WKrakowie-Łagiewnikach, 17 sierpnia 2002 r., papież Jan Paweł II
dokonał konsekracji Sanktuarium Miłosierdzia Bożego oraz powierzył
losy świata Bożemu Miłosierdziu.

„Polskęszczególnieumiłowałem,a jeżeli posłusznabędziewoliMojej,
wywyższę jąwpotędze i świętości. Z niejwyjdzie iskra, która przygotuje
świat na ostateczne przyjście Moje” (Dz.1732).
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AKT ZAWIERZENIA
losów świata BożemuMiłosierdziu

Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość

w Twoim Synu Jezusie Chrystusie
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym,

Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata

i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi,

ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,

pozwól wszystkimmieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,

aby w Tobie, Trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.

Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki
i zmartwychwstania Twojego Syna,

miej miłosierdzie dla nas
i całego świata. Amen.

Papież Jan Paweł II
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Oto jest pomoc widzialna
dla ciebie na ziemi.
On ci dopomoże spełnić
wolę moją na ziemi (Dz. 53).

Za jego staraniem
nowe światło zajaśnieje
w Kościele Bożym
dla pociechy dusz (Dz. 1390).
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ROZDZIAŁ II

BŁOGOSŁAWIONY KSIĄDZ MICHAŁ SOPOĆKO
(1888-1975)

KsiądzMichał Sopoćko, spowiednik i kierownikduchowy św. siostry
Faustyny był bezpośrednio związany z tajemnicą objawień JezusaMiło-
siernego. Bóg wyznaczył dla niego niezwykle ważną rolę – realizację
misji przekazanej siostrzeFaustynie. Temudziełupoświęcił onniemalże
całe swe życie.

Michał Sopoćko urodził się l listopada 1888 rokuwNowosadach na
Wileńszczyźniewrodzinie szlacheckiej pielęgnującej tradycjepatriotycz-
ne. Mimo trudnych warunków bytowych rodzice zadbali o jego podsta-
wowewykształcenie. Postawamoralna rodziców, ich głębokapobożność
i miłość rodzicielska wpłynęły na właściwy rozwój duchowy Michała
i jego rodzeństwa. Atmosfera panująca w domu Sopoćków rozbudziła
wMichale już oddzieciństwagorącąpobożność i pragnieniepoświęcenia
się służbie Bożej w kapłaństwie.W1910 r. rozpoczął czteroletnie studia
w Seminarium Duchownym w Wilnie, które mógł kontynuować dzięki
zapomodze przyznanej mu przez rektora. S�więcenia kapłańskie Michał
Sopoćko otrzymał 15 czerwca 1914 r.

Pierwsze lata posługi kapłańskiej
Michała Sopoćki w Wilnie
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Jako kapłan został skierowany w charakterze wikariusza do para�ii
Taboryszki koło Wilna. Oprócz pełnionych obowiązków, z własnej ini-
cjatywypoprosił o umożliwieniemuprowadzenia niedzielnej katechezy
zmłodzieżą. Pierwszy rokpracyduszpasterskiej uwieńczony został uro-
czystością pierwszej Komunii św. dla około pięciuset dzieci.

W lecie 1915 r. przez Taboryszki przeszedł front wojny niemiecko-
rosyjskiej5. Pomimo zagrożeń wynikających z działań wojennych ks. So-
poćko odprawiał przypadające na ten czas nabożeństwa, a takżewpełni
uczestniczyłw życiupara�ian. Zaangażował sięwdziałalność oświatową,
otwierając nowe szkoły w sąsiednich miejscowościach. Z czasem stało
się topowodemdoprześladowaniaprzezniemieckiewładzeokupacyjne,
którezaczęłykonsekwentnieutrudniaćwyjazdyksiędzaSopoćkidoWilna
wcelu sprowadzanianauczycieli doorganizowanych szkół.W ten sposób
został zmuszony do opuszczenia Taboryszek.

W1918r. ksiądzSopoćkootrzymałod ówczesnychwładzkościelnych
wWilnie pozwolenie na wyjazd doWarszawy i studia naWydziale Teo-
logicznym Uniwersytetu, jednak choroba i sytuacja polityczna w Polsce
uniemożliwiły mu podjęcie studiów. Gdy po odbytym leczeniu powrócił
do Warszawy, aby podjąć naukę, okazało się, że uniwersytet został za-
mknięty z powodu działań wojennych. Zgłosił się więc jako ochotnik do
duszpasterstwawojskowego.BiskuppolowyWojskaPolskiegomianował
go kapelanem wojskowym i skierował do posługi duszpasterskiej przy
organizującym się w tym czasie Szpitalu PolowymwWarszawie.

Po upływie miesiąca na własne życzenie skierowany został na front
doWileńskiego Pułku, gdzie niezwłocznie rozpoczął działalność duszpa-
sterskąwśródwalczącychna froncie żołnierzy.Opróczposługi sakramen-
talnej udzielał pomocy rannym pozbawionym opieki szpitalnej, którzy
znaleźli się w bardzo trudnych warunkach.

Po długim, uciążliwym przemarszu razem z walczącym wojskiem,
uksiędzaSopoćkiponowniepojawiłysięproblemyzdrowotne.Wzwiązku
ztymzostałskierowanyna leczeniedoszpitalawojskowegoi tutaj, również
w czasie trwającego kilka tygodni okresu rekonwalescencji, pomagał
wduchowejopiecenadchorymi. Pozakończonej kuracji przydzielonomu
funkcje kapelana wojskowego w Obozie Szkoleniowym dla o�icerów
wWarszawie.
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Do jego obowiązków należały: cotygodniowe pogadanki religijno-
moralnedlaoficerówipodoficerówzróżnychformacjiorazobsługadwóch
szpitali wojskowych. W ramach prowadzonych wykładów poruszał za-
gadnienia z dogmatyki i historii Kościoła, omawiał katechizm oraz po-
dejmował aktualne tematy dotyczące służbywojskowej. Poruszana pro-
blematyka religijno-moralna i patriotyczna zostały wysoko ocenione
przez przełożonych. Ministerstwo Wojny wydało je drukiem zobowią-
zująco�icerówdozapoznania znimi rekrutówwewszystkichoddziałach.

Ksiądz Sopoćko jako kapelan wojskowy Obozu Szkoleniowego Oficerów

Wpaździerniku1919r.,mimotrwającejwojnywznowionodziałalność
uniwersytetu. Ksiądz Sopoćko zapisał się na sekcję teologii moralnej
oraz nawykłady z prawa i �ilozo�ii. Od tegomomentumusiał dzielić swój
czas na studia i posługę w wojsku. Dodatkowo zajmował się jeszcze
organizowaniemdziałalności społecznej. Czuwał nad funkcjonowaniem
Bratniej Pomocy Z� ołnierskiej (był jej prezesem), gospody żołnierskiej
oraz szkoły dla osieroconych dzieci z rodzin wojskowych.

W lecie 1920 r. był świadkiem załamania się frontu, a zaraz potem
już w Warszawie, przeżył jej bohaterską obronę oraz przezwyciężenie
ofensywy sowieckiej. Po latach w swoich „Wspomnieniach” ks. Sopoćko
skomentował towydarzenie jako nadzwyczajne zrządzenie opatrzności
Bożej i znak miłosierdzia Bożego dla Polski wyproszonego modlitwami
wiernych, którzy w sierpniu tłumnie wypełniali kościoły.
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Pełniącobowiązkikapelanawojskowego i studiując teologięmoralną,
podjął jeszczedodatkowe studiawWyższym Instytucie Pedagogicznym.
W 1923 r. uzyskał tytuł magistra teologii i szerzej zajął się dziedziną
pedagogiki. Wyniki badań dotyczące negatywnegowpływu alkoholu na
rozwój uzdolnień u młodzieży stały się bazą do napisania pracy dyplo-
mowej „Alkoholizm a młodzież szkolna”, która uwieńczyła studia księdza
Sopoćki w Instytucie Pedagogicznym.

Biskupwileński JerzyMatulewicz6 znając zasługi i dokonania, a także
wiedząc o teologicznym i pedagogicznym przygotowaniu księdza kape-
lana, zamierzał pozyskać go do pracy w diecezji. Na początek chciał mu
powierzyćzorganizowanieduszpasterstwamłodzieżypozaszkolnej.Ksiądz
Sopoćko zgodził się na tą propozycję i powrócił do pracy wWilnie.

Formalna decyzja nastąpiła jesienią 1924 r. Jej mocą został miano-
wany kierownikiem Wojskowego Rejonu Duszpasterstwa na Wileńsz-
czyźnie, który obejmował 12 samodzielnych jednostek liczących łącznie
ponad 10000 żołnierzy. Przeniesienie do Wilna było awansem, ale jed-
nocześnienakładałowiększe zadania iwiększąodpowiedzialność. Praca
duszpasterska Sopoćki jako kapelanawwojsku spotkała się z uznaniem
marszałka Józefa Piłsudskiego7.

Pomimo licznychobowiązkówduszpasterskichks. Sopoćkokontynu-
ował zaocznie studia naWydziale TeologicznymUniwersytetuWarszaw-
skiego, przygotowując pracę doktorską z teologii moralnej pt. „Rodzina
w prawodawstwie na ziemiach polskich”.Pracę doktorską obronił 1marca
1926 r. Po uzyskaniu doktoratu zamierzał przygotować kolejną pracę,
tym razem habilitacyjną. Zajmowanie się nauką wymagało posługiwania
się obcymi językami. W tym celu podjął naukę języka niemieckiego, an-
gielskiego i francuskiego. Katechezy i nauki dla żołnierzy głoszone przez
ks. Sopoćkę w języku rosyjskim w kościele pw. S�więtej Trójcy w Wilnie
(obecnie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia) cieszyły się również dużym
zainteresowaniemwśród wiernych.

W latach 1927 i 1928 pełniąc ciągle funkcję kierownika duszpaster-
stwa Okręgu Wojskowego, otrzymał kolejne bardzo odpowiedzialne
stanowiska ojca duchownego w seminarium duchownym i Kierownika
Katedry Teologii Pastoralnej na Uniwersytecie Wileńskim. Nowe obo-
wiązki zmuszały go do stopniowego wycofywania się z duszpasterstwa
wojskowego.
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Jakoojciec duchownywseminariumbył jednocześniemoderatorem
SodalicjiMariańskiej,KołaEucharystycznego,TrzeciegoZakonuS�w.Fran-
ciszka iKołaKlerykówZwiązkuMisyjnegoKleru. Innąposługąrozciągającą
się na cały pobyt księdza Sopoćki w Wilnie było spowiadanie sióstr za-
konnych. Po uzyskaniu częściowego zwolnienia z duszpasterstwa woj-
skowego jego zajęciem, obok funkcji ojca duchownego w seminarium,
byływykłady i pracanaukowa. Jako że brakbyłow tymczasie odpowied-
nich podręczników sam opracowywał skrypty do wykładanych przez
siebie przedmiotów, które następnie powielone przez studentów przez
długie lata stanowiły pomoc w studiowaniu.

Wśród studentów Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, 1929 r.

Badania naukowe związane były głównie z pracą habilitacyjną i do-
tyczyłyzagadnieńwychowania i formacji duchowej.Abyzebraćmateriały
dopodejmowanejpracy, ks. Sopoćkowyjeżdżałw lecie1930r. do różnych
bibliotekwkrajachEuropyZachodniej. Podróże te byłyowocne zarówno
pod względem naukowym, jak i religijnym. Odwiedzał on bowiem jed-
nocześnie miejsca kultu i ośrodki życia religijnego.

Poza pracą nad przygotowaniemhabilitacji, pisał artykuły naukowe
i popularnonaukowe z zakresu teologii pastoralnej, wygłaszał referaty
naukowe i zajmował się publicystyką.
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Angażując się coraz bardziejwpracęnaukową, poprosił Biskupapo-
lowego orazArcybiskupa o zwolnienie z posługi kapelana i z funkcji ojca
duchownego. Po pewnym czasie uzyskał ich zgodę.

Odwrześnia1932r. zamieszkałuSióstrWizytek,gdziemógłspokojnie
dokończyć pisanie pracy habilitacyjnej „Cel, podmiot i przedmiot wycho-
wania duchowego według M. Łęczyckiego”. Ks. Sopoćko habilitował się
15maja 1934 r. MinisterstwoWyznań Religijnych i Oświecenia Publicz-
negomianowałogodocentemUniwersytetuWarszawskiego, anastępnie
Katedry Teologii Pastoralnej Uniwersytetu Stefana Batorego wWilnie.

Od 1932 r. był spowiednikiem sióstr w Zgromadzeniu Sióstr Matki
BożejMiłosierdzia, którew tamtymczasiemiały domzakonnywWilnie.
W maju 1933 r. spotkał tam siostrę Faustynę Kowalską, która została
jegopenitentką. Spotkanie to okazało się istotnedla całegodalszego życia
ks. Sopoćki i jego przyszłej misji.

Siostra Faustyna odnalazłszy światłego spowiednika i kierownika
duchowego, coraz częściej zaczęła przedstawiać mu swoje przeżycia
związane z objawieniamimiłosiernegoZbawiciela. Z powodubraku cza-
su polecił jej opisywać w zeszycie swe wewnętrzne doświadczenia.
W wolnych chwilach przeglądał zapisane teksty. W ten sposób powstał
„Dzienniczek” św. siostry Faustyny. Siostra Faustynapowołując się naob-
jawienia, których doświadczała przed przyjazdem do Wilna i w Wilnie,
opowiedziała księdzu Sopoćce o przekazanych jej poleceniach Pana Je-
zusa. Było to żądanie namalowania obrazu z wizerunkiem Najmiłosier-
niejszego Zbawiciela, podjęcie starań o ustanowienie S�więta BożegoMi-
łosierdzia oraz powołanie nowego zgromadzenia zakonnego.

Z upływem czasu okazało się, że realizację tych zadań opatrzność
Boża powierzyła księdzu Sopoćce.

W lipcu1934 r. ks. Sopoćko został rektoremkościoła pw. S�w.Michała
wWilnie. Wydarzenie to miało w latach późniejszych niebagatelne zna-
czenie. Tow tymkościele 4 kwietnia 1937 r. został poświęcony i umiesz-
czony, nawyraźne życzeniePana Jezusa, pierwszyobraz JezusaMiłosier-
nego. Siostra Faustyna opuściła Wilno wmarcu 1936 r. Ksiądz Sopoćko
pozostając z niąwkontakcie listownym, a także odwiedzając jąwKrako-
wie realizowałpowierzone imwspólnedziełoprzybliżania światu tajem-
nicy Bożego miłosierdzia.
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Woparciu o nauczanie Kościoła poszukiwał teologicznych podstaw
doustanowienianakazanegowobjawieniachS�więtaMiłosierdzia.Wyniki
swych badań i argumentację za wprowadzeniem święta, przedstawił
w kilku artykułach, w czasopismach teologicznych oraz w odrębnych
pracach na temat idei Bożego miłosierdzia.

W czerwcu 1936 r. wydał w Wilnie pierwszą broszurę „Miłosierdzie
Boże” zobrazkiemNajmiłosierniejszegoChrystusanaokładce. Publikację
przesłał wszystkim Biskupom zebranym na konferencji Episkopatu
wCzęstochowie, jednak,od żadnegoznichnieotrzymałodpowiedzi.Drugą
broszurkę „Miłosierdzie Boże w liturgii”wydał w 1937 r. w Poznaniu.

Z ideą Bożego miłosierdzia łączyła się również sprawa budowy ko-
ścioła wWilnie pod tymże tytułem. W 1938 r. powołany został komitet
budowy kościoła, który dość szybko uzyskał potrzebne urzędowe po-
zwolenia. Z chwilą wybuchu wojny i wkroczeniu Armii Radzieckiej8 do
Wilna, zaistniała nowa sytuacja polityczna, która zniweczyła rozpoczę-
te działania. Wojska sowieckie rozgrabiły zgromadzone materiały bu-
dowlane. Zaginęły również pieniądze przeznaczone na budowę złożone
w bankach. Ksiądz Sopoćko zabiegał jeszcze raz w 1940 r. u władz oku-
pacyjnych o pozwolenie na wybudowanie przynajmniej kaplicy, jednak
nie otrzymał zgody.

Trudna sytuacja wojny ogarniającej coraz szersze tereny Europy,
dotykająca ludnośćwielunarodówiszerzącesięwrazzniązło,wzmacniały
corazbardziej przekonanieopotrzebieBożegozmiłowanianad światem.
Ksiądz Sopoćko począł więc z jeszcze większym przekonaniem głosić
ideę Bożego miłosierdzia, w którym dostrzegał ratunek dla świata.
ProboszczowiezWilna, a także zprowincji, zapraszali gozkonferencjami.
W Wielkim Poście w katedrze wileńskiej na nabożeństwach pasyjnych
wygłaszałkazaniaoBożymmiłosierdziu,naktóre ściągały tłumywiernych
z całego Wilna i które odbiły się szerokim echem w całymmieście.

W tym samym czasie ks. Sopoćko rozpoczął opracowywanie traktatu
o idei miłosierdzia Bożego i potrzebie ustanowienia święta ku jego czci
„De Misericordia Dei deque eiusdem festo instituendo”.Dopracy tej zachęcił
go jeszczeprzedwojnąkardynałAugustHlond9, któremuprzedstawił swe
badania naukowe dotyczące sprawy kultu Bożego miłosierdzia.
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W czerwcu 1940 r. Litwa została ponownie zajęta przez Armię Ra-
dziecką i pomiesiącuwłączona do Związku Radzieckiego jako jego pięt-
nasta republika. Ksiądz Sopoćko zmuszony był przerwać spotkania zor-
ganizowanych grup, którymi się opiekował. Pozbawiony został także
możliwości wydania traktatu o BożymMiłosierdziu. Z pomocą przyszła
mu Jadwiga Osińska, która jako znawczyni �ilologii klasycznej zajęła się
stroną językową traktatu. W konspiracji i z pomocą swych znajomych
kopiowała go na powielaczu. Następnie zatroszczyła się o to, aby jego
egzemplarze dotarły do osób, które miały możliwość wyjazdu z Wilna.
Tą drogą dzieło ks. Sopoćki tra�iło do wielu krajów, a przede wszystkim
do biskupów Europy i świata.

Ze względu na głoszoną ideę Bożego miłosierdzia i szerzenie jego
kultuks. Sopoćkobył poszukiwanyprzezwładze radzieckie. Uprzedzony
przez urzędniczkę z biurameldunkowego zdołał uniknąć aresztowania.
Dla bezpieczeństwa wyjechał z Wilna. Gdy zagrożenie minęło powrócił
i podjął wykłady w seminarium duchownym, w którymmimo trudnych
warunkówmaterialnych i lokalowych rozpoczęto nowy rok akademicki
1940/41. Ponownie zamieszkał przy kościele S�w. Michała, gdzie wcze-
śniej został umieszczony i otaczany coraz większą czcią obraz Najmiło-
sierniejszego Zbawiciela.

Wdniu22czerwca1941rokuwybuchławojnaniemiecko-sowiecka10.
Wilnowkrótce znalazło się podniemieckąokupacją. Szczególnej dyskry-
minacji poddana została ludność żydowska. Ksiądz Sopoćko udzielał im
materialnego i duchowegowsparcia. Tego rodzajupostępowanie groziło
daleko idącymikonsekwencjami zutratą życiawłącznie. Gestapowpadło
na ślad jego działalności, a nawet z tego powodu przez kilka dni prze-
trzymywało go w areszcie.

Pod koniec 1941 r. Niemcynasilili terror okupacyjny.Wostatnią nie-
dzielęAdwentu, zpowodurzekomejepidemii zamknęliwszystkiekościoły
wWilnie, a następnie 3 marca 1942 r. podjęli szeroką akcję przeciw du-
chowieństwu. Aresztowali profesorów i alumnów seminarium duchow-
nego oraz prawie wszystkich księży pracujących wWilnie.

W tymsamymczasie takżewmieszkaniuksiędza Sopoćki gestapow-
cy urządzili zasadzkę. Ostrzeżony przez swoją gospodynię, w pośpiechu
dotarł do Kurii Arcybiskupiej, aby powiadomić arcybiskupa o grożącym
niebezpieczeństwie. Poprosił o zwolnienie z wykładów w seminarium
oraz o błogosławieństwo na czas ukrywania się.
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Wprzebraniu opuściłWilno, aby przedostać się do znajdującego się
czterykilometryodWilnaklasztoruSióstrUrszulanekwCzarnymBorze.
Siostry udzieliły mu pomocy umieszczając go w wynajmowanym przez
niedomunaskraju lasu.Gestapoposzukiwałogoniemalżepocałej Litwie
wypytując o niego zwłaszcza księży na plebaniach.

Za pośrednictwem zaufanych osób otrzymał dowód osobisty na na-
zwiskoWacławaRodziewicza. Od tego czasu uchodził za cieślę i stolarza
wykonującprostenarzędzia i sprzętydlamiejscowej ludności. Codziennie
wcześnie ranoodprawiałMszę św., a potemmiał dużo czasunamodlitwę
i osobiste re�leksje. Systematycznie, co parę tygodni udawał się dodomu
zakonnego w Czarnym Borze w celu odbycia spowiedzi Sióstr. Ponadto
zajmował siępracąnaukowąwoparciuo literaturędostarczanąmuprzez
Osińską i jej towarzyszki (więcej na str. 134).

W lecie 1944 r. wojska sowieckie otoczyły Wilno i po kilkutygodnio-
wym oblężeniu okupanci niemieccy zostali zmuszeni do wycofania się
zmiasta. Pomimo niezwykle trudnychwarunków bytowych, abp Jałbrzy-
kowski11 postanowił rozpocząć wykłady w seminarium duchownym.

Ksiądz Sopoćko powrócił z ukrycia doWilna i podjąłwyznaczonemu
przez arcybiskupa zajęcia. W każdą niedzielę wraz z innymi profesorami
i alumnamiwyjeżdżałdopara�iiwiejskichwceluzbieraniao�iar zproduk-
tówrolnych, abyzapewnić egzystencję studentomwseminarium.Udzielał
się również w pracy duszpasterskiej poza Wilnem, w czasie której miał
możliwość głoszenia idei Bożego miłosierdzia.

W Czarnym Borze u sióstr Urszulanek
ks. Sopoćko zmienił nazwisko i wygląd
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Władze republiki radzieckiej pomimo antyreligijnego nastawienia
początkowo tolerowały działalność duszpasterską. Jednak z upływem
czasu stopniowo zaczęły ograniczać pracę kapłanów, a w szczególności
katechizacjęmłodzieży i dzieci. Spotkaniawpara�iachorganizowanebyły
w tajemnicy, jednak informacje o nich docierały do władz. W tej sprawie
ksiądz Sopoćko został wezwany do komisariatu. Pojawiło się realne
niebezpieczeństwo wprowadzenia wobec niego sankcji karnych, łącznie
z ewentualnością wywiezienia na Sybir12.

Od przebywającego już w Białymstoku abpa Romualda Jałbrzykow-
skiego ks. Sopoćko otrzymał w lipcu 1947 r. opatrznościowe wezwanie
przyjazdu do pracy w Polsce. Postanowił więc jak najszybciej opuścić
Wilno, tym bardziej, że kończył się okres wyznaczony na repatriację
ludności polskiej z Litwy. Przed wyjazdem nawiedził on kaplicę Matki
BożejMiłosierdziawOstrej Bramie iwkońcu sierpnia dołączył do ostat-
niego transportu Polaków opuszczających Wilno.

Wpaździerniku1947r.wBiałymstokurozpoczęły się zajęciawsemi-
narium duchownym. Ksiądz Sopoćko zgłosił się do Arcybiskupa w celu
otrzymania zleceń dopodjęcianowych funkcji – i tutaj poprowadził takie
same wykłady jak w Wilnie: katechetykę, pedagogikę, psychologię i hi-
storię �ilozo�ii.

Praca w seminarium nie ograniczała się jedynie do wykładów, był
także spowiednikiem alumnów i wielokrotnie prowadził dla nich reko-
lekcje. Równocześnie zajmował się działalnością duszpasterską, reli-
gijno-społeczną i oświatową. Ważną częścią tej działalności była praca
oświatowanad trzeźwościąwspołeczeństwie.Najbardziej angażującym
i drogim mu dziełem była sprawa szerzenia kultu Bożego miłosierdzia.
Temu dziełu był oddany i wierny do końca życia. Nie zrażał się oporami
władz kościelnychwaprobowaniu kultu, którychpowodembyłyniepra-
widłowości w spontanicznym i oddolnym szerzeniu się nabożeństwa.
Przyczyną tego były ukazujące się różne publikacje nie zawsze popraw-
nie ujmujące ideę Bożego Miłosierdzia. Ksiądz Sopoćko niestrudzenie
prostował błędy i wyjaśniał teologiczne podstawy dla tego kultu.

Wtedy teżwyjechałnakilkadnidoMyśliborza, gdzie JadwigaOsińska
i Izabela Naborowska, pierwsze matki Zgromadzenia Sióstr Jezusa Mi-
łosiernego, organizowałypoczątkiwspólnotowego życia zakonnego.Było
to ich pierwsze spotkanie po wyjeździe z Wilna.
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Podobnie jakwWilnie tak iwBiałymstoku, ks. Sopoćkobył spowied-
nikiemsióstrzakonnych.SpowiadałmiędzyinnymisiostryzeZgromadzenia
Misjonarek S�więtej Rodziny, które miały w Białymstoku swój dom przy
ulicyPoleskiej. Przychodząc tamzposługąduchową,dostrzegłmożliwość
rozszerzenia swojej posługi na okolicznych mieszkańców. Dzięki jego
staraniom, 27 listopada 1957 r. w uroczystość Chrystusa Króla, w domu
Sióstr odbyło się poświęcenie kaplicy pw. S�więtej Rodziny.
Poprzejściu na emeryturęna stałe zamieszkał u SióstrMisjonarek, gdzie
kontynuował posługę duszpasterską. Bogata osobowość kapłańska, jego
duchowość i autorytetwynikającezniezwykłychdoświadczeń życiowych,
a przy tymwielka skromność osobista, przyciągały wiernych.

Skłoniło toks. Sopoćkędopodjęciaponownie inicjatywyzbudowania
kościoła, tym razem w Białymstoku. Doprowadził do kupna placu wraz
z domem, którego koszty prawie w połowie pokrył z własnych oszczęd-
ności. Zprojektowanymkościołemłączyłpowzięte jeszczewWilnieplany
zbudowania świątyni podwezwaniemBożegoMiłosierdzia. I tymrazem
zmuszony był pogodzić się z upadkiem swoich zamierzeń.

Ksiądz Michał Sopoćko z córkami duchowymi 1970 r.

Od tego czasu utrzymywał już stały kontakt z siostrami założonego
Zgromadzenia, służąc radą, duchowym i materialnym wsparciem.
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W1958 r. podczas głoszenia rekolekcji kapłańskich ksiądz Sopoćko
doznał uszkodzenia nerwu twarzowego.Od tego czasu głośnemówienie
dowiększego audytoriumstało się znacznie utrudnione. Piętnona zdro-
wiu pozostawił także wypadek samochodowy, któremu uległ w 1962 r.
w Zakopanem, gdzie uczestniczył w zjeździe profesorów teologii pasto-
ralnej. Koniecznym było przejście na emeryturę. Zawsze czynny, zaan-
gażowany w rozliczne prace i obowiązki, po raz pierwszy w życiu, wy-
łączając okres ukrywania się w Czarnym Borze, ks. Sopoćko posiadał
teraz niczym nieograniczony czas wyłącznie do własnej dyspozycji.

Pełniąc posługę kapłańską w kaplicy przy ulicy Poleskiej, zajął się
wykańczaniem rozpoczętych opracowań dotyczących idei BożegoMiło-
sierdzia.Miałwiele zebranychmateriałów i rozpoczęteopracowaniaoraz
noweprzemyślenia. Zabrał sięwięc rzetelnie dopisania.Wefekcie opra-
cował szereg dzieł, na czoło których wysuwa się czterotomowa praca
„Miłosierdzie Boga w dziełach Jego”. Dzieło to zostało przetłumaczone
na język angielski i wydane dzięki o�iarności przebywających na zacho-
dzieosóboddanychsprawiemiłosierdziaBożego. Pierwszy tomwjęzyku
polskim został wydany w Londynie w 1959 r., a pozostałe trzy w latach
60. w Paryżu.

Ważną okolicznością pogłębiającą zaangażowanie ks. Sopoćki był
fakt rozpowszechniania się nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia oraz
zainteresowanie się tą ideą teologów. Innym istotnymbodźcem i zachętą
dopracymisyjnejnarzeczBożegoMiłosierdziabyłorozpoczęciew1965r.
przezabpakrakowskiegoKarolaWojtyłęprocesu informacyjnegosiostry
Faustyny Kowalskiej. W proces ten zaangażowany został także ksiądz
Sopoćko występując w roli świadka.

KsiądzSopoćkodoczekał siępięknej uroczystości jubileuszu60-lecia
posługikapłańskiej.Uroczystość tawodczuciuioceniewielujejuczestników
byłamocno spóźnionąmoralnąnagrodądla czcigodnegokapłana,wielce
zasłużonegodlasprawyBożej–zwłaszczawdzieleszerzeniakultuBożego
Miłosierdzia. Jedynymznakiemuznaniawielorakich zasług dla Kościoła
i archidiecezji białostockiejbyłomianowanieksiędza Jubilatakanonikiem
gremialnymKapitułyBazylikiMetropolitalnejdopierow1972r., u samego
schyłku życia.
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WcałymswymżyciuksiądzSopoćkobył człowiekiemczynuomocnej
podbudowie duchowej. Z wiekiem, gdy ustępowała sprawność �izyczna,
sferaduchastałasię terenemjegozaangażowania isłużbysprawomBożym.
Cytaty z lektur pozostawionew Jego „Dzienniku” świadczą, że takwłaśnie
pojmował ostatnią swoją służbę:

Starość należy traktować jako powołanie do większej miłości
Boga i bliźniego. Bóg ma względem starych nowe plany pogłębienia
człowieka przez ujawnienie mu swego wewnętrznego życia twarzą
w twarz. Jedynym aktem skutecznym, do którego jesteśmy zdolni,
jest modlitwa. W tej czynnej bierności wszystko się przygotowuje,
wszystko się decyduje, wszystko wypracowuje.

Niebo będzie odmawianiem OJCZE NASZ.

Materiał źródłowy:
Publikacja: ks. bp prof. Henryk Ciereszko − „Ksiądz Michał Sopoćko Apostoł Miłosierdzia Bożego”.
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Dom,wktórymksiądz Sopoćko spędził ostatni okres swego życia obec-
nie jest domem Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego. W mieszkaniu,
w którym żył i zmarł urządzona została izba Jego pamięci, Białystok, ul. Po-
leska 42.
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Izba pamięci
ks. Sopoćki



Pomimoobopólniepoczynionych starań, abyostatni okres życia spę-
dzić w domu generalnym założonego Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miło-
siernegowGorzowieWlkp., ksiądzSopoćkonie zdecydował sięnawyjazd
ze względu na zaistniałe niedomagania zdrowotne, które w znacznym
stopniu utrudniły by mu adaptację w nowym środowisku.

Pozostał w Białymstoku do końca życia opuszczony przez uczniów,
z których żaden nie chciał podjąć jego misji. Zmarł w sobotni wieczór
15 lutego1975r.,wswoimpokojuprzyul.Poleskiej,wdzieńwspomnienia
świętegoFaustyna,patronasiostryFaustynyKowalskiej, niedoczekawszy
aprobaty nowych form kultu Bożego Miłosierdzia przez Kościół.

W 1959 r. Kongregacja S�więtego O�icjum (dziś Kongregacja Nauki
Wiary) zakazała propagowania obrazów i pism przedstawiających kult
BożegoMiłosierdziaw formach przedstawionych przez siostrę Faustynę.
Stało się to z powodu rozpowszechnienia niepoprawnych tłumaczeń.
Ksiądz Sopoćko z pokorą podporządkował się tej decyzji, poświęcając się
główniepracynaukowej,uzasadniającpodstawyteologicznedla tegokultu.

Dopiero trzy lata po śmierci księdza Sopoćki – 15 kwietnia 1978 r.
– cofnięto Noty�ikację zakazującą głoszenie nowych form kultu Bożego
Miłosierdzia:

Święta Kongregacja wziąwszy pod uwagę wiele oryginalnych doku-
mentów nieznanych w 1959 r., rozważywszy okoliczności dogłębnie zmie-
nione, mając na względzie opinie wielu Ordynariuszy Polskich, ogłasza, że
zakazy zawarte w cytowanej Noty�ikacji, już nie są wiążące.
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28września2008r.wSanktuariumMiłosierdziaBożegowBiałym-
stokuodbyła się beaty�ikacja ks.Michała Sopoćki.Mszy św. przewod-
niczył delegat papieski abp Angelo Amato, prefekt Kongregacji do Spraw
Beaty�ikacji i Kanonizacji. Dokonałonaktubeaty�ikacji, odczytującdekret
papieża Benedykta XVI wydany wWatykanie 26 września 2008 r.

...naszą władzą apostolską zezwalamy, aby odtąd Czcigodnemu Słudze
Bożemu Michałowi Sopoćce, prezbiterowi, który swoje życie poświęcił gło-
szeniu Miłosierdzia Bożego, dając wzór kapłańskiej świętości, przysługiwał
tytuł Błogosławionego i aby Jego święto obchodzono corocznie 15 lutego
w dniu Jego narodzin dla Nieba, w miejscach i sposób określony przez Prawo...

Fragment listupasterskiegoabpEdwardaOzorowskiego,metropolity
białostockiego, z okazji beaty�ikacji ks. Sopoćki:

Ożywienie prawdy o Bożym Miłosierdziu powierzył Jezus Chrystus trzem
ludziom: siostrze Faustynie Kowalskiej, księdzu Michałowi Sopoćce i Janowi
Pawłowi II. Siostra Faustyna była pierwszą adresatką objawień Chrystu-
sowych. Ksiądz Michał był pierwszym, który uwierzył w to, co ona przeka-
zywała. Jan Paweł II był pierwszym papieżem, który wykonał to, co przez
siostrę Faustynę polecał Jezus Chrystus.

Papież Benedykt XVI
pozdrowił uczestników
uroczystości w Białymstoku
za pośrednictwemmediów.
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Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białystoku
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Sarkofag z doczesnymi szczątkami błogosławionego księdza Michała Sopoćki
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, Białystok, plac bł. księdza Michała Sopoćki 1

MODLITWA O UPROSZENIE ŁASK
ZAWSTAWIENNICTWEM BŁ. KSIĘDZA MICHAŁA SOPOĆKI

Miłosierny Boże,
Ty uczyniłeś błogosławionego księdza Michała Sopoćkę
apostołem Twego nieograniczonego Miłosierdzia
i gorliwym czcicielem Maryi, Matki Miłosierdzia.
Spraw, abym dla rozsławienia Twego Miłosierdzia
i rozbudzenia ufności w Twoją ojcowską dobroć,
otrzymał (-a) łaskę .......... za Jego wstawiennictwem,
o którą Cię proszę przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...
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U stóp Pana Jezusa
widziałam swego spowiednika, a za nim
wielka liczba duchownych najwyższych,
których strojów nigdy nie widziałam,
tylko w widzeniu...

Widziałam z Hostii wychodzące
te dwa promienie, jakie są w tym obrazie,
które się ściśle złączyły ze sobą,
ale nie pomieszały,
i przeszły do rąk mego spowiednika,
a później do rąk tych duchownych
i z ich rąk przeszły do ludzi,
i wróciły do Hostii (Dz. 344).
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Wposłannictwie św. siostry Faustyny opatrzność Boża wyznaczyła
szczególną rolę jej spowiednikowi i kierownikowiduchowemu–księdzu
Michałowi Sopoćce. W latach 1933-193613w czasie pobytu siostry Fau-
styny w Wilnie był on dla niej niezastąpioną pomocą w rozeznawaniu
wewnętrznychdoznań orazobjawień.Na jegopolecenienapisała „Dzien-
niczek”, który jestdokumentemmistykikatolickiej owyjątkowejwartości.
W nim też ukazana jest świętość życia kapłańskiego Michała Sopoćki
oraz wkład jego pracy w realizację żądań Pana Jezusa.

„Jest to kapłan według serca mojego,
miłe mi są wysiłki jego. (...) przez niego upo-
dobałomi się rozgłosić cześć domiłosierdzia
mojego” (Dz. 1256).

„Myśl jego jest ściśle złączona z myślą
moją, awięc bądź spokojna o dziełomoje, nie
dammu się pomylić, a ty nic nie czyń bez jego
pozwolenia” (Dz. 1408).

Namalowanie obrazu z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego,
wystawienie go do publicznej czci, upowszechnienie Koronki do
Bożego Miłosierdzia, podjęcie wstępnych zabiegów o ustanowienie
Święta Miłosierdzia oraz powołanie nowego Zgromadzenia za-
konnego – dokonało się w Wilnie dzięki staraniom księdza Sopoćki.
Od tego czasu wspólne dzieła, okupione modlitwą i cierpieniem,
promieniują na cały świat.

„Widzącpoświęcenie i trudks.draSopoćkiwtej sprawie,podziwiałam
wnimcierpliwość ipokorę;wiele towszystkokosztowałonie tylko trudów
i różnych przykrości, ale i wiele pieniędzy, a jednak na wszystko łożył ks.
drSopoćko.Widzę, żeopatrznośćBożaprzygotowałagodospełnienia tego
dziełamiłosierdziawpierw,nimjaBogaotoprosiłam.Ojakdziwnesądrogi
Twoje Boże, i szczęśliwe dusze, które idą za głosem łaski Bożej” (Dz. 422).
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„O Jezu mój, Ty widzisz, jak wielką mam wdzięczność dla księdza
Sopoćki, który tak daleko posunął dzieło Twoje. Ta dusza, tak pokorna,
umiała wytrzymać wszystkie burze i nie zniechęciła się przeciwnościa-
mi, ale wiernie odpowiedziała wezwaniu Bożemu” (Dz. 1586).

„Kiedy rozmawiałamzkierownikiemmojej duszy, ujrzałamwewnę-
trznie duszę jego w wielkim cierpieniu, w takiej męce, że niewiele dusz
Bógdotyka tymogniem.Cierpienie towypływaz tegodzieła.Będzie chwi-
la, w której dzieło to, które tak Bóg zaleca, okaże się jakobyw zupełnym
zniszczeniu – i wtem nastąpi działanie Boże z wielką siłą, która da
świadectwo prawdziwości. Ono będzie nowym blaskiem dla Kościoła,
chociaż od dawnaw nim spoczywającym. Z� e Bóg jest nieskończenie mi-
łosierny, nikt temu zaprzeczyć nie może; pragnie On, żeby wszyscy wie-
dzieli o tym;nimprzyjdziepowtórnie jakoSędzia, chce, abywpierwdusze
poznały Go jako Króla miłosierdzia.
Kiedy ten triumfnadejdzie, tomy już będziemywnowymżyciu,wktórym
nie ma cierpień, ale wpierw dusza twoja będzie nasycona goryczą na
widok zniszczenia twoich usiłowań. Jednak zniszczenie to jest tylko po-
zorne, ponieważ Bóg co raz postanowił, nie zmienia; ale chociaż znisz-
czenie będzie pozorne, jednak cierpienie będzie rzeczywiste. Kiedy to
nastąpi − nie wiem; jak długo trwać będzie – nie wiem” (Dz. 378).

„Jezu, przecież ta sprawaTwoją jest i dlaczego tak znimpostępujesz,
co sięwydaje, jakobyśmuutrudniał, aprzecież żądasz, abyczynił.Napisz,
żednieminocąwzrokmójspoczywananim,adopuszczamteprzeciwności,
to dlatego, aby pomnożyć jego zasługi. Nie za pomyślny wynik nagra-
dzam, ale za cierpliwość i trud dla mnie podjęty” (Dz. 86).

„Jezus dał mi poznać, jak wszystko jest od Jego woli zależne, dając
migłęboki spokój o całość tegodzieła. Słuchaj, córkomoja, choćwszystkie
dzieła z woli mojej powstające są narażone na wielkie cierpienia, to
jednak rozważ, czy było które z nich narażone nawiększe trudności, jak
dzieło bezpośrednio moje − dzieło Odkupienia. Nie powinnaś się zbyt
przejmować przeciwnościami. S�wiat nie jest tak silny, jak się wydaje,
jego siła jest ściśle ograniczona” (Dz. 1643).
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„Widzę księdza Sopoćkę, jak umysł jego jest zajęty i pracujew spra-
wie Bożej wobec dostojników Kościoła, aby przedłożyć życzenia Boże.
(…)Takiejwierności dlaBoga, jaką się ta duszaodznacza, nie spotkałam”

(Dz. 1390).

W swoich ponad dwustu opublikowanych pracach naukowych,
licznych publikacjach prasowych i głoszonych konferencjach ksiądz
drMichałSopoćkodałpodstawyteologicznedlanowychform
kultu Bożego Miłosierdzia, które z gorliwością upowszechniał
angażując się w działalność ewangelizacyjną i społeczną.

Dla pierwszej wspólnoty sióstr, która stała się początkiem za-
łożonego Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego napisał listy
formacyjne, a następnie zredagował konstytucje według przemy-
śleń i propozycji siostry Faustyny. Układał i publikował modlitwy
do Miłosierdzia Bożego na podstawie tekstów siostry Faustyny,
z którą utrzymywał kontakt do końca jej życia. Po śmierci świętej
siostry Faustyny konsekwentnie realizował zadania przekazane
jej w objawieniach.

Fragmenty „Dziennika” ks. Michała Sopoćki:
„Są prawdy, które się zna i często o nich słyszy i mówi, ale się ich nie

rozumie. Tak było ze mną, co do prawdy Miłosierdzia Bożego. Tyle razy
wspominałemotejprawdziewkazaniach,myślałemoniejnarekolekcjach,
powtarzałem wmodlitwach kościelnych – szczególnie w psalmach – ale
nie rozumiałem znaczenia tej prawdy, ani też niewnikałemw jej treść, że
jest najwyższym przymiotem działalności Boga na zewnątrz. Dopiero
trzeba było prostej zakonnicy siostry Faustyny ze Zgromadzenia Opieki
MatkiBożej (Magdalenek), która intuicjąwiedzionapowiedziałamioniej,
krótko i często to powtarzała, pobudzając mię do badania, studiowania
i często o tej prawdzie myślenia.

(...) z początku nie wiedziałem dobrze o co chodzi, słuchałem, nie-
dowierzałem, zastanawiałemsię, badałem, radziłemsię innych–dopiero
pokilku latachzrozumiałemdoniosłość tegodzieła,wielkość tej idei iprze-
konałemsięsamoskuteczności tegostaregowprawdzie, alezaniedbanego
i domagającego się w naszych czasach odnowienia, wielkiego życiodaj-
nego kultu”.
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MIŁOSIERDZIE BOGA

„Myśli ludzi o Bogu są bardzomgliste, albowiem: Boga nikt nigdy nie
widział (J, 1,18).

(...)Gdybyśmynigdyniewidzieli słońca, a tylkosądzilionimze światła,
jakie bywawdzień pochmurny, nie zdołalibyśmywytworzyć dokładnego
pojęcia o tym źródle światła dziennego. Albo gdybyśmynigdynie oglądali
światła białego, a poznawali je przez siedem barw tęczy nie moglibyśmy
poznaćbiałości.Podobniesaminiemożemywyrobić sobiepojęciao Istocie
Bożej, a tylkomożemypoznawać jejdoskonałości, jakiestworzeniaukazują
nam w stanie wielokrotności i podziału, gdy w Bogu są one wszystkie
bezwzględnie prostą jednością.

Bóg– jakoistotanajdoskonalsza–jest toduchnajczystszyinajprostszy,
czyli nie zawierającyw sobie żadnych części składowych. Nie sposób jest
zgłębićwszystkiedoskonałości, odnoszącesiędo istotyBoga: sąone liczne
i trudne do poznania.

Spośród wszystkich tych doskonałości, Pan Jezus wyróżnia jedną,
zktórej jakze źródławypływawszystko, conasspotykanaziemi iwktórej
Bóg chce być wielbiony przez całą wieczność. Jest to miłosierdzie Boże:
Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny (Łk 6,36).

Miłosierdzie Boga jest to doskonałość Jego działalności, skłaniającej
się ku bytom niższym w celu wyprowadzenia ich z nędzy i uzupełnienia
ich braków – jest to Jegowola czynienia dobrzewszystkim, którzy cierpią
jakieśbraki i saminiesąwstanie ichuzupełnić.Pojedynczyaktmiłosierdzia
jest litością, a stan niezmienny zlitowania – miłosierdziem.

StosunekBogadostworzeńujawniasięwusuwaniuichbrakówiudzie-
laniu mniejszych lub większych doskonałości. Udzielanie doskonałości
rozważane samow sobie, niezależnie od jakichkolwiek okoliczności jest
dziełemdobrotliwości Bożej, która każdemurozdaje darywedług swego
upodobania.O ileupatrujemywBoguzupełnąbezinteresownośćwudzie-
laniu dobrodziejstw, przypisujemy to szczodrobliwości Bożej. Czuwanie
Boga,byśmyprzypomocyotrzymanychdobrodziejstwdoszli dowytknię-
tego nam celu, nazywamy Opatrznością.

Fragmenty czterotomowej publikacji księdza dra Michała Sopoćki
„MIŁOSIERDZIE BOGAW DZIEŁACH JEGO”
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Udzielanie doskonałości według z góry ustalonego planu i porząd-
ku będzie dziełem sprawiedliwości. Wreszcie udzielanie doskonałości
stworzeniomwceluwyprowadzenia ich z nędzy i usunięcia braków jest
dziełem Miłosierdzia.

Nie w każdym bycie brak jest jego nędzą, albowiem każdemu stwo-
rzeniu należy się tylko to, co Bóg przedtem przewidział i postanowił. Nie
jest np. nieszczęściem owcy, że nie ma rozumu, ani też nędzy człowieka
nie stanowibrak skrzydeł. Natomiast brak rozumuuczłowieka lub skrzy-
deł u ptaka będzie nieszczęściem i nędzą. Cokolwiek Bóg czyni dla stwo-
rzeń, czyni według należnego przewidzianego i ustalonego porządku,
który stanowi sprawiedliwość Bożą. Ale ponieważ ten porządek został
przyjęty zupełnie dobrowolnie i nie był przez nikogo Bogu narzucony,
dlatego w ustanowieniu takiego a nie innego porządku trzeba widzieć
również dzieło Miłosierdzia.

Na przykład ocalenie Mojżesza, umieszczonego w koszu na wodach
rzekiNilu, pojęte ogólnie, niezależnie od jakichkolwiek okoliczności, na-
zwiemy dobrotliwością Boga. O ile zaś zwrócimy uwagę na bezintere-
sowność Boga w tym ocaleniu, które Mu nie było potrzebne i na które
dziecko samo nie zasłużyło – będzie to dziełem szczodrobliwości Bożej.
Ocalenie Mojżesza ze względu na to, że Bóg postanowił przez niego wy-
prowadzić Izraelitów z Egiptu, nazwiemy sprawiedliwością Bożą. Czu-
wanie nad opuszczonym dzieckiem na rzece i narażonym na różne nie-
bezpieczeństwa przypisujemy opatrzności Bożej. Wreszcie wyprowa-
dzenie dziecka z nędzy, opuszczenia i licznych braków, i udzielenie mu
doskonałości w formie odpowiednich warunków życia, wzrostu, wy-
chowania, wykształcenia, będzie dziełem Bożego Miłosierdzia.

Ponieważ w każdym z wymienionych momentów tego przykładu
uderza nas nędza dziecka i różne braki, więc możemy powiedzieć, że
dobrotliwość Boża jestMiłosierdziem, które stwarza i daje; szczodrobli-
wość Boża – to Miłosierdzie, co hojnie obdarza bez zasług; opatrzność
Boża – toMiłosierdzie, co czuwa; sprawiedliwość Boża – toMiłosierdzie,
co wynagradza ponad zasługi, a karze mniej od win; wreszcie miłość
Boża – to Miłosierdzie, co się lituje nad nędzą ludzką i pociąga nas ku
sobie. Inaczej mówiąc, Miłosierdzie Boże jest głównymmotywemBoże-
go działania na zewnątrz czyli znajduje się u źródła każdego dzieła
Stwórcy.
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KULT BOŻEGOMIŁOSIERDZIA

„Miłość Pana Jezusa ku nam jest boska i ludzka, jako że posiada On
boską i ludzką naturę. Stąd Najświętsze Serce Zbawiciela można uważać
za symbol potrójnej Jego miłości ku nam: boskiej, ludzkiej duchowej
i ludzkiej uczuciowej. W kulcie Najświętszego Serca Jezusowego czcimy
przede wszystkim miłość ludzką Pana Jezusa ku rodzajowi ludzkiemu
obok Jego miłości boskiej ku nam, która jako miłość ku nędzy jest miło-
sierdziemBożym.Awięcwkulcietymczcimytylko śladBożegoMiłosierdzia
–znajdujesięonownimzaledwiewzwiązku.WkulcieBożegoMiłosierdzia
bliższym przedmiotem materialnym jest krew i woda, które wypłynęły
z otwartego boku Zbawiciela na krzyżu. Są one symbolem Kościoła.

(...) Ta krew iwoda płyną ustawiczniewKościelewpostaci łask oczy-
szczających duszę (w sakramencie chrztu i pokuty) i życiodajnych (w Sa-
kramencieOłtarza),asprawcąichjestDuchS�więty,któregoZbawicieludzielił
Apostołom. Przedmiotem formalnym w tym kulcie, czyli motywem jego
jest nieskończonemiłosierdzie Boga Ojca, Syna i Ducha S�więtego do upa-
dłego człowieka. Jest to miłość Boga ku rodzajowi ludzkiemu w obszer-
niejszymznaczeniu,albowiemniejesttomiłośćupodobaniawdoskonałości,
ale litosna miłość ku nędzy.
Z powyższego wynika, że kult Bożego Miłosierdzia jest logiczną kon-

sekwencjąkultuSercaJezusowego,zktórymbyłwzwiązku,aterazwystępuje
osobno i z nim się nie utożsamia, albowiem posiada inny przedmiot ma-
terialny i formalnyorazzupełnie innycel: odnosi siędowszystkichTrzech
OsóbTrójcyS�więtej,aniejakwtamtymtylkodoDrugiej, ibardziejodpowiada
stanowi psychicznemu dzisiejszego człowieka, który potrzebuje ufności
w Bogu. Jezu, ufam Tobie, a przez Ciebie ufam Ojcu i Duchowi S�więtemu.

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego – miłosierdzia, którym darzy
nasBógwsakramenciepokuty–należydotakich,któreodpowiadawszystkim
duszom. Zmierza ono bowiem do uwielbienia Najmiłosierniejszego Zba-
wiciela nie w jakimś jego szczególnym stanie czy tajemnicy, ale w jego
powszechnymmiłosierdziu, w którymwszystkie tajemnice znajdują naj-
głębszeswewyjaśnienie.Naszehołdybowiemzwracająsiędouwielbionej
Osoby Boga Człowieka. Wyraża to akt strzelisty: Jezu, ufam Tobie, który
pobudza w duszy człowieka poczucie nędzy i grzeszności oraz cnotę
ufności, która jest podstawą naszego usprawiedliwienia”.
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UFNOŚĆ

„Ufność to decydujący czynnik w otrzymaniu Bożego Miłosierdzia.
Ufność naturalna – jako spodziewanie się pomocy ludzkiej – jest wielką
dźwignią w życiu człowieka. Ale spodziewanie się pomocy u ludzi często
zawodzi.NatomiastktoBoguzaufa, tennigdyniedoznazawodu:Mającego
nadzieję w Panu, miłosierdzie ogarnie (Ps 31,10).

W mowie pożegnalnej, wygłoszonej po ostatniej wieczerzy w wie-
czerniku, Pan Jezuspoudzieleniu ostatnich zleceń i zapowiedzeniuApo-
stołom ucisku na świecie, jaki ich spotka dla Jego imienia, wskazuje na
ufność jako na koniecznywarunekwytrwania i zjednania sobie pomocy
miłosierdziaBożego:Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam
zwyciężył świat (J 16, 33). Jest to ostatnie słowo Zbawiciela przed męką,
jakie zanotował ukochany Apostoł pragnąc przypomnieć wszystkim
wiernympowszystkie czasy, jakkonieczną jest ufność nie tylko zalecona,
ale nakazana przez Zbawiciela.

(...) Nasze życie duchowe zależy głównie od pojęć, jakie sobie two-
rzymy o Bogu. Jeżeli wytworzymy sobie pojęcia fałszywe o Panu Naj-
wyższym, nasze stosunki zNimbędąniewłaściwe, a naszewysiłkiwcelu
ich naprawienia – bezowocne. Jeżeli mamy o Nim pojęcie niedokładne,
w naszym życiu duchowymbędziewiele braków i niedoskonałości. Jeśli
jest ono prawdziwe według ludzkich możliwości, dusza nasza z całą
pewnością rozwinie się w świętości i światłości.

A więc pojęcie o Bogu jest kluczem do świętości, albowiem reguluje
nasze postępowanie w stosunku do Boga jak i Boga do nas. Bóg przybrał
nas za dzieci swoje, ale niestety nie postępujemy w praktyce jak dzieci:
synostwoBoże bywa tylko nazwą, aw uczynkach nie okazujemy ufności
dziecięcej względem tak dobrego Ojca.

(...) Brak ufności przeszkadza Bogu świadczyć nam dobrodziejstwa,
jest jakby ciemną chmurą, tamującą działanie promieni słonecznych,
jakby tamą uniemożliwiającą dostęp wody ze źródła.

Nic nie przynosi Boskiejwszechmocy tyle chwały jak to, że Bóg czyni
wszechmocnymi tych, którzy Mu ufają. Wszakże by ufność nasza nigdy
nie zawiodła, winna odznaczać się odpowiednimi cechami, na które
wskazał sam Król miłosierdzia.
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Ufając Bogu nie wolno zbyt ufać sobie, swoim talentom, swojej roz-
tropności ani swojej sile, albowiem Bóg wówczas odmówi pomocy i po-
zwoli przekonać się z doświadczenia o naszej nieudolności.W sprawach
Bożych winniśmy lękać się siebie i mieć przekonanie, że sami z siebie
potra�imy tylko skrzywić lub nawet zniszczyć Boże zamiary.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.
Taką ufność miał Abraham, gdy zamierzał złożyć syna swego w o�ierze.
Taką ufność mieli męczennicy. Natomiast Apostołom w czasie burzy
brakowało tej cnoty i dlategoPan Jezus zrobił imwyrzut:Czemu bojaźliwi
jesteście, małej wiary? (Mt 8, 26).

Mającmocnąufnośćnależysięwystrzegaćmałodusznościizuchwalstwa.
Małoduszność jest najnikczemniejszą z pokus, skoro bowiem stracimy
odwagę postępu w dobrym, prędko wpadniemy w przepaść występków.
Zuchwalstwoznowunarażananiebezpieczeństwa(np.okazjadogrzechu)
w nadziei, że Bóg nas uratuje. Jest to kuszenie Pana Boga, kończące się
zwykle tragicznie dla kuszących.

Zewzględu na nas ufność winna być połączona z bojaźnią, która jest
skutkiem poznania naszej nędzy. Bez tej bojaźni ufność staje się zarozu-
miałością, a bojaźń bezufności –małodusznością. Bojaźń z ufnością staje
się pokorna imężna, a ufność z bojaźnią staje się silna i skromna. Ufność
mabyćpołączonaz tęsknotą, czylipragnieniemoglądaniaobietnicBożych
i połączenia się z umiłowanym naszym Zbawicielem.

(...) Tęsknota za Bogiemwinna być zgodna z wolą Bożą, ma być bar-
dzo pokorna nie tylko w uczuciu, ale i w woli, która ma zagrzewać nas
do ustawicznej pracy i zupełnego o�iarowania się Bogu. Wszakże ufną
tęsknotę trzeba oprzeć na szczerej pokucie za grzechy, bo inaczej byłaby
ona złudzeniem. Przede wszystkim ufność jest to hołd złożony Bożemu
miłosierdziu, który nawzajem darzy ufającego siłą i męstwem do poko-
nania największych trudności.

Ufność Boguusuwawszelki smutek iprzygnębienie, anapełniaduszę
wielką radością, nawet w najtrudniejszych warunkach życia.

Ufność daje pokój wewnętrzny, jakiego świat dać nie może.
Ufność toruje drogę wszystkim cnotom.
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Istnieje legenda, jakwszystkiecnotypostanowiłyopuścić ziemię, spla-
mionąlicznymiwystępkami ipowrócićdoniebieskiejojczyzny.Gdyzbliżyły
siędobramniebieskich,odźwiernywpuściłwszystkiezwyjątkiemufności,
abynaziemibiedni ludzieniewpadliwrozpaczwśród tylupokus icierpień.
Wobec tego ufność musiała wrócić, a za nią wróciły wszystkie inne cnoty.

Szczególnieufnośćpocieszakonającegoczłowieka,któremuwostatniej
chwili przypominają się wszystkie grzechy całego życia i doprowadzają
go do rozpaczy. Toteż trzeba konającym podawać odpowiednie akty
ufności, trzeba im wskazać niedaleką ojczyznę, gdzie Król Miłosierdzia
oczekujezradościąufających Jegomiłosierdziu.Ufność zapewnianagrodę
po śmierci, jak tego dowodzą liczne przykłady S�więtych. Szczególnie
Dyzmas–umierający łotrnakrzyżuobokPana Jezusa, zwrócił siędoniego
zufnościąwostatnimmomencieswego życia iusłyszałbłogiezapewnienie:
Dziś ze mną będziesz w raju (Łk. 23, 43).

Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele
upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce. Jest on podobny do dzikiego
krzaka na stepie, nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście... (Jr 17, 5−6).
Otoobraz światadzisiejszego, takbardzoufającegosobie, swojejmądrości,
swojej sile i swoimwynalazkom, które zamiast go uszczęśliwić wywołują
u niego obawę samozniszczenia.

Niewątpliwie, wynalazki są rzeczą dobrą i zgodną zwolą Boga, który,
powiedział: Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię
i uczynili ją sobie poddaną (Rdz 1, 28),aleniewolnoufaćwyłącznie swemu
rozumowi, zapominając o Stwórcy i należnej mu czci, i ufności.

Ufajmy Bogu w potrzebach doczesnych i wiecznych, w cierpieniach,
niebezpieczeństwach i opuszczeniach.

Ufajmy nawet wówczas, gdy nam się zdaje, że nas Bóg opuścił, gdy
nam odmawia swych pociech, gdy nie wysłuchuje nas, gdy przygniata
nas ciężkimkrzyżem.Wówczas trzeba ufać Bogunajwięcej, bo to jest czas
próby, czas doświadczenia, przez które musi przejść każda dusza”.
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DUCHWIARY

„Dodaj nam wiary (Łk 17,5).
Tak Apostołowie prosili Zbawiciela o pomnożenie w nich wiary, rozu-
miejąc, żewiara jest łaską,daremBożegoMiłosierdzia,któregosamizsiebie
nie są godni i dlatego pokornie proszą o ten dar jako o największe do-
brodziejstwo. Zbawiciel odpowiedział:Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko
gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: Wyrwij się z korzeniem i przesadź
się w morze, a byłaby wam posłuszna (Łk 17,6). Tu Chrystus mówi o po-
tędze wiary, aby zachęcić uczniów do jej pragnienia i prośby o nią.

(...)Wiara jest to uznanie za prawdę, tego, co Bóg nam objawił i przez
Kościółpodałdowierzenia, jesttohołd, jakinaszrozumskładabezzastrzeżeń
prawdomówności Boga: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przy-
chodzidoOjcainaczej, jaktylkoprzezeMnie(J14,6).Przyjmująctoświadectwo
Chrystusa i poddając swój rozum Jego słowom, wykonujemy akt wiary,
który często powtarzany wyrabia ducha wiary. Aby się z Boga narodzić
i być dzieckiem Boga, trzeba uwierzyć i przyjąć Chrystusa.

(...)Z�yciełaskiotrzymanenachrzciejestziarnem,zktóregomawyrosnąć
świętość chrześcijanina, gdyż wiara jest fundamentem i korzeniem.
Jak drzewo czerpie swą siłę z korzeni, tak życie chrześcijanina z wiary:
ona jest nieodzownymwarunkiemwszelkiego życia,wszelkiegopostępu
duchowego i szczytu doskonałości. Gdy żyjemy z wiary, gdy ona jest ko-
rzeniem i źródłem całej naszej działalności, wtedy życie nabiera mocy
i stałościmimo trudności z zewnątrz i zwewnątrz,mimociemności, prze-
ciwności i pokus. Wówczas bowiem oceniamy wszystko jak Bóg ocenia,
uczestniczymy w niezmienności – stałości Boga.

Rozwijajmy i wzmacniajmy wiarę przez odpowiednie akty nie tylko
podczas ćwiczeń duchownych, ale i podczas zwyczajnych zajęć. Patrzmy
nawszystko okiemwiary, a unikniemy szablonu, który jest jednym z naj-
większych niebezpieczeństww naszym życiu.

Przenikajmy wiarą najdrobniejsze nasze czynności, codziennie od
poranka do nocy, a im bardziej postąpimywwierze, im ona będziemoc-
niejsza, żarliwsza i bardziej czynna, tym bardziej ob�itować będziemy
w radość i pokój, gdyż wobec rozszerzenia się nowych horyzontów, bę-
dzie się wzmacniać nadzieja nasza i potęgować miłość Boga i bliźniego”.
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CNOTAMIŁOSIERDZIA
– OBOWIĄZEK PEŁNIENIA MIŁOSIERNYCH UCZYNKÓW

„Cnotamiłosierdzia jest spójniąbraterstwawśród ludzi,matkączujną,
która wszystkich, co cierpią, ratuje i pociesza; jest obrazem Opatrzności
Bożej, bo ma oko otwarte na potrzeby każdego; jest przede wszystkim
obrazemMiłosierdziaBożego, jakpowiedziałZbawiciel:Bądźcie miłosierni,
jak Ojciec wasz jest miłosierny (Łk 6,36).

Powinniśmy zrozumieć, że cnota ta nie jest nam tylko doradzana, ale
jest ścisłymobowiązkiemkażdego chrześcijanina.Wielu ludzimabłędne
pojęcie o cnocie miłosierdzia; myślą oni, że pełniąc uczynki miłosierne
czynią tylko łaskę i o�iarę, która zależy od woli i naszego dobrego serca.

Tymczasem jest zupełnie inaczej. Cnota miłosierdzia nie jest tylko
radą, do której można się stosować lub jej zaniechać bez grzechu; jest
ona prawem ścisłym i obowiązkiem. Od jego spełnienia nikt się usunąć
niemoże. Wynika to z Pisma S�więtego, z głosu rozumu i ze stosunku na-
szegobraterstwa. JużwStarymTestamencie tacnota ściśleobowiązywała
wszystkich.CzytamywksięgachMojżesza:Ubogiego bowiem nie zabraknie
w tym kraju, dlatego ja nakazuję: Otwórz szczodrze rękę swemu bratu uci-
śnionemu lub ubogiemu w twojej ziemi (Pwt 15,11).

Jeszczewwyższym stopniu obowiązekmiłosierdzia nakłada na nas
Zbawiciel. Opisując Sąd Ostateczny wkłada w usta sędziego taki wyrok:
Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu
i jego aniołom (Mt 25,41). Jako jedyny powód wymienia brak uczynków
miłosiernych względem bliźnich: Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście
Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; byłem chory i w więzieniu,
a nie odwiedziliście Mnie... Zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie
uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, Mnie nie uczyniliście

(Mt 25, 42−45).
Po tych słowach Pana Jezusa chyba nie trzeba dowodzić, że cnota

miłosierdzia jest ścisłymobowiązkiem,albowiemBógsprawiedliwykarać
nie może za to, co nie jest nakazane.

(...) o wiele większe błogosławieństwo i łaski przyrzeka Pan Jezus
miłosiernym: Dawajcie, a będzie wam dane (...) Odmierzą wam bowiem
taką miarą, jaką wy mierzycie (Łk 6, 38).
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(...) Zapłata miłosierdzia nie kończy się na rzeczach doczesnych.
Stokroć cenniejsze sądobraduchowe, jakimiBógnagradza tę cnotę, a za-
mykają się onewszystkiew jednym słowie: przebaczenie i łaska u Boga.
Jest to największe dobro, najcenniejszy skarb, najdroższa perła, którą
odnaleźćmożna łatwo,praktykująccnotęmiłosierdziawzględembliźnich.

Jeśli kto jeszcze nie zdążył dojść do poznania miłosierdzia Bożego
i dlategoniemoże gonaśladować, niech zacznie odpraktykimiłosierdzia
względem bliźnich, a na pewno ziszczą się nad nim słowa Zbawiciela:
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5, 7).
Cnotamiłosierdziaupraszanamłaski i światło, oczyszczanas zgrzechów,
kierując nas do Sakramentu Pokuty, wybawia duszę od śmierci czyli po-
tępienia wiecznego, jak powiada Pismo S�więte: Jałmużna bowiem jest
wspaniałym darem dla tych, którzy ją dają przed obliczem Najwyższego

(Tb 4, 11).

(...) Aby za uczynki miłosierne otrzymać nagrodę wieczną, muszą
one odpowiadać pewnym warunkom, a mianowicie: trzeba je spełniać
w czystej intencji, chętnie, nieustannie i bez względu na osoby, którym
je wyświadczamy.

Jaki to wielki zaszczyt zastępować Boga na ziemiw świadczeniu Jego
miłosierdzia iwyprowadzaniubraci naszychznędzyorazwusuwaniu ich
braków �izycznych lubmoralnych!

Jakie to dla nas szczęście, że Bóg w tak łatwy sposób pozwala nam
odpokutować za grzechy nasze i wysłużyć sobie nagrodę wieczną!”.

„Świętość nie jest przywilejem garstki wybranych,
ale wszystkich bez wyjątku – największych grzeszników”.

„Ewangelia nie polega na tym, aby głosić,
że grzesznicy powinni stać się dobrymi, lecz,

że Bóg jest dobry dla grzeszników”.
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MODLITWA DROGĄ DOMIŁOSIERDZIA BOŻEGO

„Bóg w nieskończonym swym Miłosierdziu przygotował każdemu
z nas liczne łaski, cnoty wlane, dary i owoce błogosławieństwa, ale do
otrzymania ich potrzeba z naszej strony modlitwy, w której wyrażamy
chęć otrzymania tych niezliczonych przejawów Bożego Miłosierdzia.
Wbrew naszej chęci, nawet Bóg nie udziela łask swoich. Z dwóch łotrów
na krzyżu jeden się modli i idzie do nieba, a drugi bluźni i ginie.

(…)Modlitwa jest konieczna dlawszystkich: grzeszników i sprawie-
dliwych. Bezmodlitwy grzesznicy nie zerwą kajdan swych zastarzałych
nałogów inieotrzymająMiłosierdziaBożego.Bezmodlitwysprawiedliwi
nie postąpią na drodze cnoty i nie utrzymają się długo na jej wyżynach,
lecz padną niebawem zwyciężeni pokusą.

(...) Bóg pozostaje zawsze Panemna tronie, a człowiek pozostaje za-
wszestworzeniemustóp Jego tronu.Tammiejsceczłowieka i tam,klęcząc,
nabiera on dopiero prawdziwejwartości i radości: Proście, a otrzymacie,
aby radość wasza była pełna (J 16,24). Jaki tobezmiarmiłosierdziaSwojego
obiecuje tym, którzy się będąmodlić. Nie tylko otrzymają to, o co proszą,
ale jeszcze w tym życiu pełnia radości będzie ich udziałem.

Czy tylko my sami się modlimy?
To Duch S�więty jest sprawcą naszego uświęcenia, w którym modlitwa
tak ważną odgrywa rolę, modlitwa musi w szczególniejszy sposób od
Niego zależeć:Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego:
Panem jest Jezus (1 Kor 12,3). On ukazuje nam jej wzniosłość, koniecz-
ność i potęgę,wlewając zarazempewną tęsknotę za nią. Inaczejmówiąc,
On daje ducha modlitwy, który jest jednym z najkonieczniejszych wa-
runków jej skuteczności. On przenika głębie serc naszych iwie najlepiej,
czego nam potrzeba do zbawienia. On podsuwa nam to właśnie, o co
mamy się modlić i co prowadzi nas do doskonałości. On uczy nas rów-
nież dobrego sposobumodlitwy, napełniając nas pobożnością, gorliwo-
ścią, ufnością i wytrwałością.

(...) Oto jak ścisła jest łączność Ducha S�więtego z modlitwą, która
jestdrogądoBożegoMiłosierdzia, a zarazemisamawskuteczności swojej
– dziełem tegoż Miłosierdzia.
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Modlić się i otrzymaćmiłosierdzie to jest to samo, co posiadać Serce
Boga i zbawienie duszy.

(...) Trzeba sięmodlić z prostotą, przedstawić się takim, jakim jesteś,
ze zdolnościami i środkami, jakich ci Bóg udzielił.

(...) Trzeba nadto mieć talent wynalazczy w modlitwie, czerpać ją
z duszy, z głębi serca podniesionego do stanu nadprzyrodzonego.

Nie wiem jakiej pysze należy przypisać, że modlący sądzi o jakości
modlitwywedługczynionychprzezniegowysiłkównadzwyczajnych.Prze-
cież do tego sami z siebie nie jesteśmy zdolni, gdyż Duch S�więty, Duch
Jezusa Chrystusawspiera nieudolność naszą i modli się w naswzdycha-
niemniewymownym. JeżelimodlitwaodNiegopochodzi z serca, przebija
niebiosa i wszystko otrzymuje. Zawsze powinni się modlić i nie ustawać

(Łk 18,1).
Trwać na modlitwie,

niekrępowaćsiebieksiążkamidonabożeństwa,araczejmodlić sięduchem
wiary, z poddaniem sięwoli Bożej, wielbiąc Jego istotę, Jego piękno, Jego
wielkość i dobroć – oto co nie ulega złudzeniu.

(...)Niezawszemożemymiećnowemyśli, alezawszemożemyzwracać
kuBogu sweuczucia,wktórych łączą sięwszystkiewładze duszy. Dzięki
takim modlitwom święci tworzyli dzieła wielkie, przebiegali świat cały
i zamieniali pracę w modlitwę”.

„Całe dzieje ludzkości są wytyczone wysiłkami Boga,
aby nawiązać rozmowę z człowiekiem”.

„Jeśli przestaniesz mówić do Boga [modlić się]
nie spotkasz Jezusa i nie usłyszysz Go mówiącego do ciebie”.
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DROGA KRZYŻOWA

Zdjęcia – Droga Krzyżowa na Jasnej Górze w Częstochowie

Fragmenty rozważań z publikacji ks. dra Michała Sopoćki
„MIŁOSIERDZIE BOGAW DZIEŁACH JEGO”
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„Wstydzę się, Panie, stanąć przed świętym obliczem Twoim, bo tak
mało jestemdoCiebie podobny. Ty zamnie tylewycierpiałeś przy biczo-
waniu, że sama tamęka zadałaby Ci śmierć, gdyby niewola i wyrok Ojca
Niebieskiego, żemiałeś umrzeć na krzyżu. A dlamnie rzeczą trudną jest
znosić małe uchybienia i ułomności domowników.

Ty z miłosierdzia przelałeś tyle krwi dla mnie, a mnie każda o�iara
i poświęcenie dla bliźnich wydaje się ciężkie. Ty z niewypowiedzianą
cierpliwością i wmilczeniu znosiłeś bóle biczowania, a ja narzekam i ję-
czę, gdy wypadnie znieść dla ciebie jakąś dolegliwość lub wzgardę ze
strony bliźniego”.

MIŁOSIERNY PANIE, DOPOMÓŻMI Z UFNOŚCIĄ IŚĆ ZA TOBĄ

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

STACJA I
PAN JEZUS NA ŚMIERĆ SKAZANY

Kłaniamy się Tobie, Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie,
żeś przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył.
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STACJA II
PAN JEZUS BIERZE KRZYŻ NA SWE RAMIONA

„Z głębokim współczuciem pójdę za Jezusem! Zniosę cierpliwie tę
przykrość, która mnie dziś spotka, jakże małą dla uczczenia Jego drogi
na Golgotę.Wszak zamnie idzie na śmierć! Zamoje grzechy cierpi! Jakże
mogę być obojętny na to? Nie żądasz ode mnie, Panie, bym niósł z Tobą
Twój ciężkikrzyż, leczbymswojemałekrzyżecodziennecierpliwieznosił.
Tymczasem dotąd tego nie czyniłem. Wstyd mi i żal tej małoduszności
i niewdzięcznościmojej. Postanawiam,wszystko co zmiłosierdzia swego
na mnie włożysz, z ufnością przyjąć i z miłością znosić”.

MIŁOSIERNY PANIE, DOPOMÓŻMI Z UFNOŚCIĄ IŚĆ ZA TOBĄ

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

Kłaniamy się Tobie,
Jezu Chryste,
i błogosławimy Ciebie,
żeś przez Krzyż
Twój święty
świat odkupić raczył.
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STACJA III
PAN JEZUS UPADA POD KRZYŻEM

Kłaniamy się Tobie, Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie,
żeś przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył.

„Wziąłeś, Panie, straszliwebrzemię – grzechy całego światawszyst-
kichczasównasiebie.Awśródtejprzerażającejmasygrzechówwszystkich
ludzi, moje niezliczone grzechy zaciążyły na Tobie brzemieniem przy-
gniatającym i powaliły na ziemię. Dlatego ustają Twe siły. Dalej tego
ciężaru unieść nie możesz i upadasz pod nim na ziemię.

Baranku Boży, który z miłosierdzia swego gładzisz grzechy świata
przezbrzemię krzyża Twego, zdejmij zemnie ciężkie brzemię grzechów
moich i zapal ogień miłości Twojej, aby jej płomień nigdy nie ustał”.

MIŁOSIERNY PANIE, DOPOMÓŻMI Z UFNOŚCIĄ IŚĆ ZA TOBĄ

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.
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STACJA IV
PAN JEZUS SPOTYKA SWOJĄ MATKĘ

„Matko Najświętsza, Matko Dziewico, niech żałość Twej duszy
i mnie się udzieli!

KochamCię,MatkoBoleściwa, która idziesz tądrogą, jakąkroczył Syn
Twój najmilszy – drogą hańby i poniżenia, drogąwzgardy i przekleństwa.
WyryjmnienaswymNiepokalanymSercuijakoMatkaMiłosierdzia,wyjednaj
mi łaskę,bymidącza JezusemiTobą,niezałamałsięna tej ciernistejdrodze
kalwaryjskiej, jaką i mniemiłosierdzie Boże wyznaczyło”.

MIŁOSIERNY PANIE, DOPOMÓŻMI Z UFNOŚCIĄ IŚĆ ZA TOBĄ

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

Kłaniamy się Tobie,
Jezu Chryste,
i błogosławimy Ciebie,
żeś przez Krzyż
Twój święty
świat odkupić raczył.
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STACJA V
SZYMON CYRENEJCZYK POMAGA PANU JEZUSOWI DŹWIGAĆ KRZYŻ

„Jak dla Szymona, tak i dla mnie krzyż jest rzeczą przykrą. Z natury
wzdrygamsięprzednim,wszelakookoliczności zmuszająmniedooswo-
jenia się z nim. Będę się starał odtąd nieść krzyż swój z usposobieniem
Chrystusa Pana.

Będędźwigał krzyż za swegrzechy, za grzechy innych ludzi, za dusze
w czyśćcu cierpiące, naśladując najmiłosierniejszego Zbawiciela.
Wówczas odbywać będę drogę królewską Chrystusa, a pójdę nią nawet
wtedy, kiedy otoczy mnie tłum ludzi wrogich i szydzących”.

MIŁOSIERNY PANIE, DOPOMÓŻMI Z UFNOŚCIĄ IŚĆ ZA TOBĄ

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

Kłaniamy się Tobie,
Jezu Chryste,
i błogosławimy Ciebie,
żeś przez Krzyż
Twój święty
świat odkupić raczył.
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STACJA VI
WERONIKA OCIERA TWARZ PANU JEZUSOWI

„Pan Jezus nie cierpi już więcej, dlatego nie mogę podać mu chusty
do otarcia potu i krwi. Ale cierpiący Zbawiciel żyje ciągle w swoim ciele
mistycznym,wswoichwspółbraciach,obciążonychkrzyżem,awięcwcho-
rych, konających, ubogich i potrzebujących, którzy potrzebują chustki
do otarcia potu.Wszak on powiedział:Wszystko, co uczyniliście jednemu
z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście (Mt 25,40).
Stanę więc u boku chorego i umierającego z prawdziwą miłością i cier-
pliwością, aby mu otrzeć pot, aby go wzmocnić i pocieszyć”.

MIŁOSIERNY PANIE, DOPOMÓŻMI Z UFNOŚCIĄ IŚĆ ZA TOBĄ

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

Kłaniamy się Tobie,
Jezu Chryste,
i błogosławimy Ciebie,
żeś przez Krzyż
Twój święty
świat odkupić raczył.
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STACJA VII
PAN JEZUS PO RAZ DRUGI UPADA POD KRZYŻEM

Kłaniamy się Tobie, Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie,
żeś przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył.

„Panie, (...) jak możesz tolerować jeszcze mnie grzesznego, który
obrażam Cię grzechami codziennymi po niezliczone razy? Mogę to wy-
tłumaczyć tylkowielkościąmiłosierdziaTwojego, tym że czekasz jeszcze
mej poprawy.

OświećmniePanie, światłością łaski swojej, bymmógłpoznaćwszel-
kie zdrożności i złe skłonnościmoje, które spowodowałyTwój powtórny
upadekpodkrzyżem ibymodtądsystematycznie je tępił. Bez łaskiTwojej
nie potra�ię ich się wyzbyć. Przeto proszę i ufam, że miłosierdzie Twoje
mnie wspomoże”.

MIŁOSIERNY PANIE, DOPOMÓŻMI Z UFNOŚCIĄ IŚĆ ZA TOBĄ

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.
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STACJA VIII
PAN JEZUS POCIESZA PŁACZĄCE NIEWIASTY

„I dlamnie jest czasmiłosierdziaBożego, aleograniczony.Poupływie
tego czasu nastąpi wymiar sprawiedliwości, o której Pan Jezus groźnie
wspomina. (...)Namnieciążą licznewiny, toteżwiędnę iusychamzbojaźni,
ale pomimo tego pójdę śladami Chrystusa, przejmę się skruchą i będę
czynić zadość sprawiedliwościprzezszczerąpokutę.Dotejpokutypobudza
mnie potęga Boga i powinność służenia Mu. Do tej pokuty pobudza mnie
nieskończonemiłosierdzieJezusa,którykoronęchwałyzamieniłnacierniową
i wyszedł mnie poszukiwać, a odnalazłszy przytulił do swego Serca”.

MIŁOSIERNY PANIE, DOPOMÓŻMI Z UFNOŚCIĄ IŚĆ ZA TOBĄ

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

Kłaniamy się Tobie,
Jezu Chryste,
i błogosławimy Ciebie,
żeś przez Krzyż
Twój święty
świat odkupić raczył.
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STACJA IX
PAN JEZUS UPADA POD KRZYŻEM PO RAZ TRZECI

Kłaniamy się Tobie, Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie,
żeś przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył.

„Za mnie cierpi Jezus i za mnie upada pod krzyżem! Gdzie byłbym
dziś bez tych cierpień Zbawiciela?

ZotchłanipiekielnejwyrywanastylkoZbawiciel. (...)Dlategowszystko,
co dziś mamy i czym jesteśmyw znaczeniu nadprzyrodzonym, zawdzię-
czamy tylko męce Pana Jezusa. Nawet niesienie naszego krzyża nic nie
znaczybezłaski.DopieromękaZbawicielaczyniskruchęnaszązasługującą,
a pokutę skuteczną. Dopiero miłosierdzie Jego, ujawnione w potrójnym
upadku, jest rękojmią mojego zbawienia”.

MIŁOSIERNY PANIE, DOPOMÓŻMI Z UFNOŚCIĄ IŚĆ ZA TOBĄ

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.
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STACJA X
PAN JEZUS Z SZAT OBNAŻONY

„Przy tej strasznej tajemnicy obecna była Matka Najświętsza, która
wszystkowidziała, słyszała iwszystkiemusięprzypatrywała.Możnasobie
wyobrazić, jakie przeżywała boleści wewnętrzne, widząc Syna swego
głęboko zawstydzonego, w pokrwawionej nagości, kosztującego gorzki
napój, do którego i ja dolewałemgoryczeprzez grzechnieumiarkowania
w jedzeniu i piciu. Pragnęodtąd i postanawiam, przypomocy łaskiBożej,
praktykować rozumne umartwienie w tej materii, by nagość mej duszy
nie obrażała oka Pana Jezusa ani jego Niepokalanej Matki”.

MIŁOSIERNY PANIE, DOPOMÓŻMI Z UFNOŚCIĄ IŚĆ ZA TOBĄ

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

Kłaniamy się Tobie,
Jezu Chryste,
i błogosławimy Ciebie,
żeś przez Krzyż
Twój święty
świat odkupić raczył.
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STACJA XI
PAN JEZUS PRZYBITY DO KRZYŻA

Kłaniamy się Tobie, Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie,
żeś przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył.

„Stańmy w myślach naszych na Golgocie pod krzyżem Pana Jezusa
i rozważajmy straszną scenę.

Pomiędzy niebem i ziemiąwisi Zbawiciel zamiastem, odtrącony od
swego ludu,wisi jakzbrodniarzmiędzydwomazbrodniarzami, jakoobraz
najstraszliwszej nędzy, opuszczenia i boleści. Ale jest On podobny do
wodza, który podbija narody – nie mieczem i orężem, ale krzyżem – nie
wcelu ich zniszczenia, alewcelu ocalenia. Bo też krzyż Zbawiciela stanie
się odtąd narzędziem chwały Bożej, sprawiedliwości i nieskończonego
miłosierdzia”.

MIŁOSIERNY PANIE, DOPOMÓŻMI Z UFNOŚCIĄ IŚĆ ZA TOBĄ

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.
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STACJA XII
PAN JEZUS UMIERA NA KRZYŻU

„Nikt nie towarzyszył tej czynności o�iarnej z tak cudownymi i odpo-
wiednimi uczuciami i myślami jak Matka Miłosierdzia, jak przy poczęciu
i narodzeniu zastępowała całą ludzkość, adorując i miłując gorąco Pana
Zastępów, tak i przy śmierci swego Syna adorujemartwe ciałowiszące na
krzyżu,bolejenadnim,alezarazempamiętaioswychdzieciachprzybranych.
Przedstawicielem ich jest Jan Apostoł i nowonawrócony umierający łotr,
za którymwstawiła się do Syna. Wstaw się i za mną, Matko Miłosierdzia,
pomnij i na mnie, gdy wmej agonii będę polecać Ojcu swego ducha”.

MIŁOSIERNY PANIE, DOPOMÓŻMI Z UFNOŚCIĄ IŚĆ ZA TOBĄ

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

Kłaniamy się Tobie,
Jezu Chryste,
i błogosławimy Ciebie,
żeś przez Krzyż
Twój święty
świat odkupić raczył.
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STACJA XIII
ZDJĘCIE Z KRZYŻA CIAŁA PANA JEZUSA

Kłaniamy się Tobie, Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie,
żeś przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył.

„Najmiłosierniejszy Zbawicielu, czyje serce zdoła się oprzeć pory-
wającej ikruszącejwymowie, z jakąprzemawiaszdonasprzezniezliczone
rany Twego martwego ciała, spoczywającego na łonie Twojej Bolesnej
Matki?

(...) każdy czynTwójwystarczyłbydlaprzebłagania sprawiedliwości
i zadośćuczynienia za zniewagi. Ale obrałeś ten rodzaj Odkupienia, aby
pokazać wielką cenę duszy naszej i swoje bezgraniczneMiłosierdzie, by
nawetnajwiększygrzesznikmógłzufnością i skruchąprzystąpićdoCiebie
i otrzymać odpuszczenie, jak otrzymał je konający łotr”.

MIŁOSIERNY PANIE, DOPOMÓŻMI Z UFNOŚCIĄ IŚĆ ZA TOBĄ

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.
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STACJA XIV
ZŁOŻENIE DO GROBU CIAŁA PANA JEZUSA

Kłaniamy się Tobie, Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie,
żeś przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył.

„MatkoMiłosierdzia, wybrałaśmnie za dziecko swoje, abym stał się
bratem Jezusa, którego opłakujesz po złożeniu do grobu!

(...) Nie zważaj namoją słabość, niestałość i niedbalstwo, które opła-
kuję bez przerwy, i wyrzekam się ich ustawicznie. Alewspomnij nawolę
Pana Jezusa, którymnie oddał pod Twoją opiekę. Spełnij tedywzględem
mnie niegodnego swe posłannictwo, dostosuj łaski Zbawiciela domojej
słabości i bądź dla mnie zawsze Matką Miłosierdzia!”.

MIŁOSIERNY PANIE, DOPOMÓŻMI Z UFNOŚCIĄ IŚĆ ZA TOBĄ

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.
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ZMARTWYCHWSTANIE PANA JEZUSA

„Zmartwychwstanie Pana Jezusa jest koroną życia i działalności
Zbawiciela świata.

Co Zbawiciel zapoczątkował na górze Tabor, stało się teraz pełną rze-
czywistością: przyodział Swe ciało w blask i piękność, uduchowił je cał-
kowicie, uczynił je subtelne i przenikliwe, zupełnie zależne od swej woli.
My również tęsknimy do życia uwielbionego, do uduchowienia ciała, do
uduchowienia formzewnętrznych.PragniemyprzeżywaćWielkanoc,chce-
my wywalczyć dla duszy zwycięstwo nad niższymi popędami naszego
ciała i osiągnąć szczęśliwą nieśmiertelność.

(...) Czy zmartwychwstaniemy?
Abynabrać pewności tej prawdy, przypominajmysobie, że to jest dogmat
naszej wiary: Ciała zmartwychwstanie. Przede wszystkimwinniśmy już
w tym życiu zmartwychwstać duchowo.

(...) Są umarli duchowo, których można nazwać żywymi trupami.
Pismo św.onichmówi:Masz imię, które mówi, że żyjesz, a jesteś umar-

ły (…) bo nie znalazłem twych czynów doskonałymi wobec mego Boga
(Ap 3,1−2).Umarłym jest każdy, kto tylkodla świata żyje, pracuje, tworzy
i szuka ziemskiej chwały. Jest to tragedia życia ziemskiego, życia świa-
towego, życia niedowiarków. Zpróżnego, czczego i pozbawionegoducha
życia nie rozwinie się żywot wieczny, jak z pustej żołędzi nie wyrasta
dąb. Dlatego już teraz na ziemi powinienem wieść życie zakrojone na
wieczność, czyli życie nadprzyrodzone. Muszęwięcmyśleć, chcieć, cier-
pieć, walczyć, cieszyć się i kochać według zasad wiary.

...wy świadectwo dawać będziecie (J 15,27).
Te słowa skierowane do Apostołów, stosują się i do mnie. Mam dawać
świadectwo o Chrystusie życiem i postępowaniem codziennym, ma być
to świadectwo cnoty i świętości, świadectwo słowa i czynu, a może świa-
dectwokrwi imęczeństwa,aprzynajmniej świadectwomiłosierdziawzglę-
dem duszy i ciała bliźnich. Wiem, że tego sam niezdolny jestem uczynić.

Toteż Duchu S�więty, wesprzyj mnie!
Mam świadomość, że muszę świadczyć, ale bez Twego tchnienia nie
potra�ię. Stwórz więc we mnie ducha nowego!
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Promieniemrajskiej chwałyoświećblednącąmoją twarz!Dajmi skrzydła,
bym się wzbił na szczyt wesela, bym swą łódź wywiódł na głębiny, bym
nie zatonął u brzegu!”.

„Duchu S�więty, daj mi łaskę ufności niezachwianej ze względu na
zasługi Pana Jezusa, a bojaźliwej ze względu namoją słabość.

Gdy ubóstwo zakołacze do mego domu: Jezu, ufam Tobie
Gdy nawiedzi mnie choroba, albo dotknie kalectwo: Jezu, ufam Tobie
Gdy świat mnie odepchnie i nienawiścią ścigać będzie: Jezu, ufam Tobie
Gdy czarna potwarz mnie skala i przesyci goryczą: Jezu, ufam Tobie
Kiedy opuszczą mnie przyjaciele i ranić mnie będą mową i czynem:

Jezu, ufam Tobie.

Duchumiłości imiłosierdzia,bądźmiucieczką, słodkimpocieszeniem,
błogą nadzieją, bym w najtrudniejszych okolicznościach życia mojego
nigdy nie przestawał Ci ufać!”.

Decydującym czynnikiem
w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała,
bez zwątpień i słabości.

Fragmenty Pisma Świętego, Biblia Tysiąclecia, wydanie IV, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 1996 r.
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MOJEWSPOMNIENIA O Ś.P. SIOSTRZE FAUSTYNIE
Ksiądz Sopoćko – spowiednik i kierownik duchowy siostry Faustyny

(fragmenty)

„Siostrę Faustynę poznałemw lecie (lipcu czy sierpniu 1933 r.), jako
penitentkę w Zgromadzeniu Córek Matki Boskiej Miłosierdzia wWilnie
(ul. Senatorska 25), w którym wówczas byłem zwyczajnym spowiedni-
kiem.Zwróciłaonamojąuwagęnasiebieniezwykłąsubtelnościąsumienia
i ścisłym zjednoczeniem z Bogiem.

Poznając bliżej siostrę Faustynę skonstatowałem, że daryDucha S�w.
działająw niej w stanie ukrytym, alew pewnych dość częstych chwilach
występują bardziej jawnie, udzielając częściowo intuicji, która żywo
ogarniała jej duszę, rozbudzała porywymiłości,wzniosłychheroicznych
aktówpoświęcenia i zaparcia się siebie. Szczególnie częstowystępowało
działanie daru umiejętności, rozumu i mądrości, dzięki którym siostra
Faustyna jasno widziała nicość rzeczy ziemskich, a ważność cierpienia
i upokorzeń – poznawała prosto przymioty Boga, a najbardziej Jego nie-
skończone Miłosierdzie.

Nieraz znowuż wpatrywała się w nieprzystępną, uszczęśliwiającą
światłość; w tej niepojęcie uszczęśliwiającej światłości trzymała przez
czas jakiś wzrok utkwiony, z której sięwyłaniała postać Chrystusawpo-
stawie idącej, błogosławiącego świat prawą ręką, a lewą podnoszącego
szatę w okolicy serca; spod podniesionej szaty tryskały dwa promienie
–blady i czerwony. SiostraFaustynamiewała takie i innezmysłowe iumy-
słowe widzenia już od kilku lat i słyszała nadprzyrodzone słowa, ujmo-
wane zmysłem słuchu, wyobrażeniem i umysłem.

Wobawieprzed złudzeniem, halucynacją luburojeniemsiostry Fau-
styny, zwróciłem się do Przełożonej,Matki Ireny, bymnie poinformowa-
ła, kto to jest siostra Faustyna, jaką opinią cieszy się w Zgromadzeniu,
u Sióstr i Przełożonych oraz prosiłem o zbadanie jej zdrowia psychicz-
nego i �izycznego. Po otrzymaniu odpowiedzi pochlebnej dla niej pod
każdymwzględem, jeszcze nadal przez czas jakiś zajmowałem stanowi-
sko wyczekujące, częściowo nie dowierzałem, zastanawiałem się, mo-
dliłem i badałem, jak również radziłem się kilku kapłanów światłych, co
czynić nie ujawniając o co i o kogo chodzi.
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Achodziło ourzeczywistnienie rzekomych stanowczych żądań Pana
Jezusa, bynamalować obraz, jaki siostraFaustynawiduje, orazustanowić
S�więto Miłosierdzia Bożego w pierwszą niedzielę po Wielkanocy.
Wiedziony bardziej ciekawością jaki to będzie obraz niż wiarą w praw-
dziwośćwidzeńsiostryFaustyny,postanowiłemprzystąpićdonamalowania
tego obrazu. Porozumiałem się zmieszkającymw jednym zemną domu
artystąmalarzem EugeniuszemKazimirowskim*, który za pewną sumę
podjął się malowania.

(…)Praca trwałakilkamiesięcy iwreszciewczerwcuczy lipcu1934r.
obraz był wykończony. Siostra Faustyna uskarżała się, że obraz nie jest
taki piękny, jak ona widzi, ale Pan Jezus ją uspokoił i powiedział, że taki
jaki jestwystarczy i dodał: Podaję ludziom naczynie, z którym mają przy-
chodzić do mnie po łaski. Tym naczyniem jest ten obraz z podpisem:

Jezu, ufam Tobie.

(…)Skutkiobjawień siostryFaustynyzarównowjejduszy, jakrównież
w duszach innych ludzi, przeszły wszelkie oczekiwania. O ile z początku
siostra Faustyna nieco się trwożyła, obawiała się możliwości wykonania
poleceń i uchylała się od nich, o tyle stopniowo się uspokajała i doszła do
stanu zupełnego bezpieczeństwa, pewności i wewnętrznej głębokiej
radości: stawała się coraz bardziej pokorna i posłuszna, coraz bardziej
zjednoczonazBogiemicierpliwa,zgadzającsięnajzupełniejwewszystkim
z Jego wolą.

(…)Przepowiedziaładość szczegółowo trudności a nawetprześlado-
wania, jakie mnie spotkają w związku z szerzeniem kultu Miłosierdzia
Bożego i staraniemsię oustanowienie S�więta tej nazwywniedzielę Prze-
wodnią (łatwiej było znieść to wszystkow przeświadczeniu, że taka była
wcałej tej sprawiewolaBożaodpoczątku). 26września, przepowiedziała
mirównież swoją śmierć, żezadziesięćdniumrze,a5październikaumarła.
Z braku czasu na pogrzeb przyjechać nie mogłem”.

Białystok, 27.01.1948 r.

* Marcin Eugeniusz Kazimirowski – odtwórca pierwszego Wizerunku Jezusa Miłosiernego,
nota biograficzna, str. 165



Wymaluj obraz według rysunku
który widzisz, z podpisem:
Jezu, ufam Tobie (Dz. 47).

Wmalowaniuobrazu czynnieuczestniczył ksiądzMichał Sopoćko– fundator
dzieła, którynaprośbęKazimirowskiegonałożyłalbę, abyartystamógłdokładnie
odtworzyć przekazywane przez siostrę Faustynę wskazówki dotyczące postaci
Pana Jezusa i ułożenia Jego sukni.

„Ułatwiło to malarzowi po sześciu miesiącach pracy namalowania obrazu,
z którego siostra Faustyna na ogół była zadowolona i nie uskarżała się już więcej
na niepoprawność.
(...) Obraz przedstawia Chrystusa w postawie idącej na tle ciemnymw białej sza-
cie, przepasanej pasem. Prawą ręką podniesioną do wysokości ramienia, błogo-
sławi, a lewą/dwomapalcami/ uchyla nieco szatęw okolicy Serca /niewidzialne-
go/, zktóregowychodząpromienie/naprawoodwidzablady, ana lewoczerwony,
w różnych kierunkach, ale głównie na widza. Siostra Faustyna zwracała uwagę
na to, by nie podnosić prawej ręki ponad ramię, by się nie pochylać, a tylko lewą
nogę wystawić naprzód dla zaznaczenia ruchu, by szata była długa i nieco u dołu
sfałdowana, by wzrok P. Jezusa był skierowany nieco ku dołowi, jak to bywa, gdy
się patrzy stojąc na punkt oddalony o kilka kroków na ziemi, by wyraz twarzy
P. Jezusa był łaskawy imiłosierny, by palce prawej ręki byływyprostowane i swo-
bodnie przylegały do siebie, a w lewej –wielki i wskazujący palec trzymały uchy-
loną szatę, by promienie nie były podobne do wstęg zwieszających się ku ziemi,
lecz by przerywanymi smugami skierowały się na widza i lekko w strony, zabar-
wiając nieco ręce i otaczające przedmioty, by promienie były przezroczyste tak
by przez nie były widoczne pas i szata, by nasycenie promieni czerwienią i biało-
ścią, były największe u źródła/w okolicy serca/, a następnie powoli się zmniej-
szało i rozpływało…”

Fragmenty listu ks.Michała Sopoćki z dnia 24 .XI. 1958 r. (dokument archiwalny)
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Jedna jest cena,
za którą się kupuje dusze
– a tą jest cierpienie złączone
z cierpieniemmoim na krzyżu (Dz. 324).

Spojrzenie moje
z tego obrazu jest takie,
jak spojrzenie z krzyża (Dz. 326).





Podaję ludziom naczynie,
z którymmają przychodzić do mnie po łaski.
Tym naczyniem jest ten obraz z podpisem:
Jezu, ufam Tobie (Dz. 327).

Przez obraz ten udzielać będę wiele łask...,
a przez to niech ma przystęp
wszelka dusza do niego (Dz. 570).
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ROZDZIAŁ III

PIERWSZY OBRAZ JEZUSA MIŁOSIERNEGO

Płock „22 lutego1931 rokuwieczorem, kiedybyłamwceli, ujrzałam
Pana Jezusa ubranegow szatę białą. Jedna rękawzniesiona do błogosła-
wieństwa,adrugadotykałaszatynapiersiach.Zuchyleniaszatynapiersiach
wychodziłydwawielkiepromienie,jedenczerwony,adrugiblady.Wmilczeniu
wpatrywałamsięwPana,duszamojabyłaprzejętabojaźnią, ale i radością
wielką. Po chwili powiedział mi Jezus: Wymaluj obraz według rysunku
którywidzisz, z podpisem: Jezu, ufamTobie. (…)Obiecuję, że dusza, która
czcićbędzietenobraz,niezginie.Obiecujętakże, już tunaziemi,zwycięstwo
nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę śmierci.

(…) Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, był uroczyście
poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, ta niedziela ma być
ŚwiętemMiłosierdzia.Pragnę, ażebykapłani głosili towielkiemiłosier-
dziemojewzględemdusz grzesznych. Niech się nie lęka zbliżyć domnie
grzesznik.

(…) Kiedy raz umęczona tymi różnymi trudnościami, jakie miałam
ztegopowodu, że Jezusprzemawiadomnie i żądamalowania tegoobrazu,
postanowiłam sobiemocno, przed ślubamiwieczystymi, prosić ojca An-
drasza [SJ], żebymniezwolnił z tychwewnętrznychnatchnień iobowiązku
malowania tego obrazu. Po wysłuchaniu spowiedzi ojciec Andrasz14 dał
mi takąodpowiedź: „Niezwalniamsiostryzniczego iniewolnosięsiostrze
uchylać od tych wewnętrznych natchnień, ale o wszystkimmusi siostra
mówićspowiednikowi,koniecznie,absolutniekoniecznie,boinaczejzejdzie
siostra na manowce pomimo tych wielkich łask Bożych. Chwilowo się
siostra umnie spowiada, ale niech siostrawie, żemusimieć stałego spo-
wiednika, czyli kierownika duszy”. I znowuż udręka, bo niemam stałego
spowiednika. (…) Jednak dobroć Jezusa jest nieskończona, obiecał mi
pomoc widzialną na ziemi i otrzymałam ją w krótkim czasie w Wilnie.
PoznałamwksiędzuSopoćce tępomocBożą.NimprzyjechałamdoWilna,
znałam go przez wewnętrzne widzenie. W pewnym dniu widziałam go
wkaplicy naszej pomiędzy ołtarzemakonfesjonałem.Wtemusłyszałam
głosw duszy:Oto jest pomocwidzialna dla ciebie na ziemi. On ci do-
pomoże spełnić wolę moją” (Dz. 47-53).
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Zadanie wyznaczone przez Pana Jezusa było dla siostry Faustyny po
ludzku niewykonalne, ponieważ nie posiadała ona podstawowych umie-
jętnościplastycznych.StarającsiębyćposłusznąwoliBożej, abynamalować
obraz szukała pomocy u współsiostry, jednak nic z tego nie wyszło.

PrzynagleniaPana Jezusadowykonania tego zadania z jednej strony,
a z drugiej niedowierzanie spowiedników i przełożonych, stało się dla
siostryFaustynywielkimosobistymcierpieniem.WczasiepobytuwPłoc-
ku (ponad2 lata), a potemwWarszawie,wciążmyślała oniewykonanym
żądaniu Pana Jezusa, tymbardziej, że dawał jej odczuć jakwielkiewpla-
nach Bożych jest zadanie, które jej zleca.

„Nagle ujrzałam Pana Jezusa, który mi powiedział: Wiedz o tym, że
jeżeli zaniedbasz sprawę malowania tego obrazu i całego dzieła miło-
sierdzia, odpowiesz za wielką liczbę dusz w dzień sądu...” (Dz. 154).

Po złożeniu ślubów wieczystych siostrę Faustynę przeniesiono do
domu zakonnego w Wilnie (25 maja 1933 r.). Tutaj spotkała obiecaną
jejwcześniej pomoc – spowiednika i kierownika duchowegoksiędzaMi-
chała Sopoćkę, który podjął próbę realizacji żądań Pana Jezusa.

Ksiądz Sopoćko częściowo zapoznałmalarza zmisją siostry Faustyny
i zobowiązał go do zachowania tajemnicy. Ten ceniony i gruntownie wy-
kształconymalarz (EugeniuszKazimirowski),malującobrazzrezygnował
z własnej artystycznej koncepcji, aby rzetelnie odtwarzać na płótnie to,
corelacjonowałasiostraFaustyna,któraprzychodziłaprzezokołopół roku
dopracownimalarskiej (z towarzyszącą jej siostrąBorgią), abywskazywać
uzupełnienia i potrzebne korekty.

W malowaniu obrazu czynnie uczestniczył ks. Sopoćko, który oso-
biście starał się o to, aby postać Pana Jezusa była odtwarzana dokładnie
według wskazówek siostry Faustyny.

Czas wspólnego malowania stał się okazją do bardziej wnikliwego
odczytania treści obrazu. Sporne kwestie rozstrzygał samPan Jezus (Dz.
299; 326; 327; 344). Bardzo wymowna była rozmowa siostry Faustyny
z Panem Jezusem na temat malowanego obrazu.
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„... kiedy byłam u tegomalarza, którymaluje ten obraz, i zobaczyłam,
żenie jest takpiękny, jakim jest Jezus–zasmuciłamsię tymbardzo, jednak
ukryłam to w sercu głęboko. (...) matka przełożona została wmieście dla
załatwienia różnych spraw, ja sama powróciłam do domu. Zaraz udałam
siędokaplicy inapłakałamsiębardzo.RzekłamdoPana:KtoCięwymaluje
takimpięknym, jakim jesteś? –Wtemusłyszałam takie słowa:Niewpięk-
ności farby ani pędzla jest wielkość tego obrazu, ale w łasce mojej”

(Dz. 313).

Zrozmowytejemanujeszczerośćosobyobdarowanejnadprzyrodzoną
łaską,którawswychprzeżyciachmistycznychwidziałarzeczywistepięk-
no zmartwychwstałego Zbawiciela.

PanJezuswielokrotnieukazywałsięsiostrzeFaustyniewtakiejpostaci,
jaka została odtworzona na namalowanym obrazie (Dz. 473; 500; 560;
613;657;1046),a takżewielokrotnie żądał,abytenobraz,któryuświęcił
swą żywą obecnością, był udostępniony do publicznej czci.

Dzięki staraniomks. Sopoćki, obrazMiłosiernegoZbawcywystawiony
w oknie galerii przy kaplicy Matki Bożej Miłosierdzia w Ostrej Bramie
w Wilnie, 26-28 kwietnia 1935 r. po raz pierwszy doznawał publicznej
czci w czasie uroczystego zakończenia obchodów Jubileuszu 1900-lecia
OdkupieniaS�wiata.Wostatnimdniuuroczystości,byłatopierwszaniedziela
po Wielkanocy, w nabożeństwie uczestniczyła siostra Faustyna. Kazanie
oBożymmiłosierdziuwygłosił ks. Sopoćko – tak, jak tego żądał Pan Jezus.

„Przeztrzydnibył tenobrazwystawionynawidokpubliczny iodbierał
cześć publiczną, ponieważ był umieszczonywOstrej Bramie, w szczycie
okna,dlategobyłogowidać zbardzodaleka.WOstrejBramieobchodzono
uroczyście przez te trzy dni zakończenie Jubileuszu Odkupienia S�wiata
–1900-lecie odmęki Zbawiciela. Terazwidzę, że złączone jest dziełoOd-
kupienia z dziełemmiłosierdzia, którego żąda Pan” (Dz. 89).

„Kiedyzostałwystawiony tenobraz,ujrzałamżywyruchręki Jezu-
sa, który zakreślił duży znak krzyża.Wten samdzień wieczorem (…)
ujrzałam, jak ten obraz szedł ponadmiastem, a miasto to było założone
siatką i sieciami. Kiedy Pan Jezus przeszedł, przeciął wszystkie sieci…”

(Dz. 416).
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Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Wilnie. Obecny widok kaplicy i galerii Ostrobramskiej.

„Kiedy byłam w Ostrej Bramie w czasie tych uroczystości, podczas
którychobraz ten zostałwystawiony, byłamnakazaniu, któremówiłmój
spowiednik; kazanie to było omiłosierdziuBożym, było pierwsze, czego
żądał takdawnoPanJezus.Kiedyzacząłmówićo tymwielkimmiłosierdziu
Pańskim, obraz ten przybrał żywą postać i promienie te przenikały
doserc ludzi zgromadzonych, jednakniewrównejmierze: jedniotrzymali
więcej, a drudzy mniej. Radość wielka zalała duszę moją, widząc łaskę
Boga” (Dz. 417).

Uroczystości JubileuszowewOstrejBramiebyłydla siostryFaustyny
znakiem i wypełnieniem wcześniej zapowiadanych łask – publicznym
objawieniem potęgi Bożego miłosierdzia.
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„Kiedykończyło się nabożeństwo i kapłanwziął Przenajświętszy Sa-
krament, aby udzielić błogosławieństwa, ujrzałamPana Jezusaw takiej
postaci, jaka jestna tymobrazie.Udzielił Panbłogosławieństwa, apro-
mienie te rozeszły się na cały świat. Ujrzałam jasność niedostępną na
kształtmieszkaniakryształowego, utkanegoz fal jasności nieprzystępnej
żadnemustworzeniu ani duchowi.Do tej jasności były trzydrzwi – iw tej
chwili wszedł Jezus w takiej postaci, jako jest na tym obrazie, do tej ja-
sności – w drzwi drugie, do wnętrza jedności” (Dz. 420).

Metropolita wileński abp Romuald Jałbrzykowski, po pozytywnej
opinii rzeczoznawców,4kwietnia1937r.wydałpozwolenie, abypierwszy
obraz Miłosiernego Zbawiciela został poświęcony i umieszczony w ko-
ścielepw. S�w.MichaławWilnie.Wkościele tym,piękniewyeksponowany
wsąsiedztwie głównegoołtarza, był czczony i obdarowany licznymiwo-
tami, emanował świętością, a nabożeństwodoBożegoMiłosierdzia szyb-
korozszerzałosiępozagraniceWilna.Wprzedziwnysposób, bezwzględu
na ograniczone możliwości, docierało do milionów ludzi na świecie.

W późniejszej korespondencji siostra Faustyna pisze do ks. Sopoćki:

„Dał mi Bóg poznać, że jest zadowolony z tego, co już jest zrobione.
Pogrążając sięwmodlitwie iw bliskości Bożej doznałamwduszy głębo-
kiego spokoju o całość dzieła tego. (...) A teraz co się tyczy tych obrazów
[małych kopii] (...) po trochu kupują ludzie i niejedna dusza już doznała
łaski Bożej, która spłynęła przez to źródło. Jak wszystko, tak i to pójdzie
powoli. Obrazki te nie są tak ładne, jak ten duży obraz. Kupują je ci,
których pociąga łaska Boża...” (Kraków, 21 luty 1938 r.).

Naskutekdziałańwojennych(1939-1945) iwłączeniuLitwydoZSRR,
obraz Jezusa Miłosiernego na kilkadziesiąt lat stał się niedostępny dla
pielgrzymów. Pomimowielu zagrożeń (był ukrywany na strychu, wielo-
krotniezwijanywrulon,przechowywanywnieodpowiednichwarunkach,
wwilgoci inamrozie,nieudolnierestaurowany)–cudownymzrządzeniem
Opatrzności przetrwał czasy komunizmu.

− 113 − SPIS TREŚCI



WczasiepielgrzymkinaLitwę,
5września1993r.,wkościelepw.
S�w. Ducha wWilnie, przed obra-
zem Jezusa Miłosiernego modlił
się papież Jan Paweł II.
W przemówieniu do wiernych,
nazwał ten obraz
„ŚWIĘTYMWIZERUNKIEM”.

W historii objawień znane jest tylko jedno wydarzenie, kiedy
to Pan Jezus wyraził życzenie namalowania obrazu ze swoim wi-
zerunkiem. Sam przedstawił i zaakceptował jego plastyczne wy-
obrażenie – wielokrotnie ukazując siostrze Faustynie swoją żywą
obecność w postaci takiej, jaka została odtworzona na namalo-
wanym obrazie. Ponadto obietnicą szczególnych łask dla czcicieli
tego obrazu nadał mu niezwykłą wartość religijną.

„Przezobraztenudzielaćbędęwiele łask..., aprzeztoniechmaprzystęp
wszelka dusza do niego” (Dz. 570).

„Dwapromienie [naobrazie] oznaczają krew iwodę–bladypromień
oznacza wodę, która usprawiedliwia dusze; czerwony promień oznacza
krew, która jest życiem dusz. Te dwa promienie wyszły z wnętrzności
miłosierdziamojegowówczas,kiedykonającesercemojezostałowłócznią
otwarte na krzyżu (...). Szczęśliwy, kto w ich cieniu żyć będzie, bo nie
dosięgnie go sprawiedliwa ręka Boga” (Dz. 299).
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Z wypowiedzi księdza Sopoćki utrwalonych na taśmach magnetofo-
nowych wynika, że pozostawił on siostrze Faustynie całkowitą swobodę
współpracyzartystąmalarzem. Jednocześniewtychwypowiedziachoraz
publikacjachosobiściepotwierdza, żeobrazzostałnamalowanydokładnie
wedługjejwskazówek.Oniezwykłejstarannościwprzekazaniuzachowanego
wpamięciŚwiętegoWizerunkuZbawiciela, świadczy fakt, żewizerunek
naobrazieMiłosiernegoJezusaidealnieodpowiadawielkościpostaciutrwa-
lonej na Całunie Turyńskim.

Animacja:www.faustyna.eu
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OBRAZ JEZUSAMIŁOSIERNEGOWKRAKOWIE-ŁAGIEWNIKACH

W1943r.–poupływiedziesięciulatodnamalowaniapierwszegoobrazu
JezusaMiłosiernegowWilnie iposześciu latachod śmiercisiostryFaustyny
wKrakowie–doZgromadzenia SióstrMatkiBożejMiłosierdzia zgłosił się
artystamalarzAdolfHyła15.Pragnąłonwykonać jakiśobraz,abypodarować
godokaplicy zakonnej jakowotumdziękczynne zaocalenie rodziny zwy-
padków wojennych. Siostry zaproponowały namalowanie obrazu Jezusa
Miłosiernego. Przedstawiły artyście jako wzór, reprodukcję pierwszego
obrazunamalowanegowWilnie przezEugeniuszaKazimirowskiegooraz
dołączyłykopięopisuobrazuw„Dzienniczku” św.siostryFaustyny.Pomimo
tego artysta wykonał zleconemu dzieło według własnego pomysłu.

Ponieważpodarowanyobrazrozmiaremniepasowałdoołtarzawkaplicy
Sióstr,MatkaIrenaKrzyżanowskazamówiładrugiobraz,którypoświęcony
przezjezuitęo. J.Andrasza(krakowskiegospowiednikaśw.siostryFaustyny),
został umieszczonywkaplicy zakonnejwKrakowie, gdzie jest czczonydo
dnia dzisiejszego.

Wizerunek Miłosiernego Jezusa na tym obrazie artysta umieścił na
tle łąki iwidniejącychwdalikrzewów.Po interwencji ks. Sopoćkiw1952r.
tło obrazu zostało zamalowane ciemnym kolorem, a pod stopami Pana
Jezusa domalowano posadzkę.

Obraz, którypodarowałAdolfHyła jakowotumdziękczynne, umiesz-
czony został w kościele para�ialnym pw. Serca Bożego weWrocławiu.

(Z przypisów „Dzienniczka” św. siostry Faustyny)

Po zakończeniu II Wojny S�wiatowej w 1945 r. pierwszy obraz z wi-
zerunkiemMiłosiernego JezusanamalowanywWilnieprzywspółudziale
siostry Faustyny pozostał na terenie ZSRR, gdzie z powodu okrutnych
prześladowańkatolicyprzezkilkadziesiąt latmusieliukrywać swojąwiarę
w Boga, ukrywany był także obraz i jego niezwykłe pochodzenie.

UpowszechnieniewPolsce innegoobrazu, byćmoże, stało sięopatrz-
nościowym odwróceniem uwagi od cudownego „S�więtego Wizerunku”
(jak go nazwał papież Jan Paweł II w 1993 r. wWilnie), ponieważ wtedy
nie istniały inne realne możliwości jego ocalenia.
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Niefachowekonserwacje iprzemalowanianawiele latukryływalory
artystyczne dzieła. Para�ina nałożona przez jednego z konserwatorów,
choćw znacznymstopniu ochroniła obraz od skutkówwilgoci, to jednak
zupływemczasu, spowodowała zmianęodcieni jego oryginalnychbarw.
Dopiero po gruntownej konserwacji w 2003 r. i usunięciu wszystkich
przemalowańobrazodzyskałczytelnąwymowęprzesłania.Subtelnapostać
Miłosiernego Zbawiciela, ukazująca się w ciemnej przestrzeni kieruje
uwagę modlących się na światło promieni miłosierdziawypływające
z otwartego na krzyżu Serca.

Obraz namalowany w obecności s. Faustyny
(Eugeniusz Kazimirowski, Wilno 1934 r.)

Obraz namalowany 6 lat po śmierci s. Faustyny
(Adolf Hyła, Kraków 1944 r.)

JEZU , UFAM TOB I E
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„Widziałam z Hostii wychodzące te dwa promienie, jakie są w tym
obrazie, które się ściśle złączyły ze sobą, ale nie pomieszały...” (Dz. 344).

„Kiedy zacząłmówić o tymwielkimmiłosierdziu Pańskim,obraz ten
przybrał żywą postać i promienie te przenikały do serc ludzi zgro-
madzonych...” (Dz. 417).

„Dziś ujrzałam chwałę Bożą, która płynie z tego obrazu. Wiele dusz
doznaje łask, choć o nich głośno nie mówią. Choć różne są koleje jego,
Bóg otrzymuje chwałę przezeń, a wysiłki szatana i złych ludzi rozbijają
się iobracająwnicość.Mimozłości szatana,miłosierdzieBożezatriumfuje
nad całym światem i czczone będzie przez wszystkie dusze” (Dz. 1789).

„Widziałam zatknięte w ziemi dwa słupy, bardzo wielkie, jeden za-
tknęłam ja, adrugi pewnaosoba, S.M. [SopoćkoMichał] (...). Tedwasłupy
byłybliskosiebienaprzestrzenitegoobrazuiujrzałamtenobrazzawieszony
na tych dwóch słupach, bardzo wysoko. W jednej chwili na tych dwóch
słupach stanęła wielka świątynia i wewnątrz i na zewnątrz. Widziałam
rękę, która wykańczała tę świątynię, ale osoby nie widziałam. Wielkie
mnóstwo ludzi było na zewnątrz i w świątyni, a strumienie wychodzące
z najlitościwszego Serca Jezusa spływały na wszystkich” (Dz. 1689).

„Kiedy otrzymałam artykuł omiłosierdziu Bożym z tym obrazkiem,
dziwnie przeniknęła mnie obecność Boża. Kiedy się pogrążyłam wmo-
dlitwie dziękczynnej, nagle ujrzałam Pana Jezusa w jasności wielkiej,
tak jakojestnamalowany, i u stóp JezusawidziałamojcaAndrasza iksię-
dzaSopoćkę, obaj trzymalipiórawręku, azczubkówtychpiórwychodziły
błyski i ogień na kształt błyskawicy, który tra�iał w wielki tłum ludzi,
którybył zapędzony, niewiemdokąd,wswymbiegu. Skorozostał tknięty
tym promieniem, odwracał się od tłumu i wyciągał ręce do Jezusa; jedni
wracali z wielką radością, a inni z wielkim bólem i żalem” (Dz. 675).
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Wieczysta adoracja w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Wilnie,

Transmisja na żywo:www.gailestingumas.lt

ObrazJezusaMiłosiernegonamalowanyprzezAdolfaHyłęniewątpliwie
wznacznymstopniuprzyczynił siędorozwojukultuBożegomiłosierdzia.
Potwierdzają to świadectwa łask otrzymanych za jego pośrednictwem.
Jednak jego popularność nie umniejszyła wartości pierwszego obrazu
namalowanego w Wilnie – dokładnie według wzoru przekazanego
przezPana Jezusa.Obraz tendoczekał się godnej ekspozycjiwgłównym
ołtarzuSanktuariumBożegoMiłosierdzia, gdzieotoczonymodlitwąSióstr
zakonnych oraz przybywających pielgrzymów, odbiera cześć publiczną.

„Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie.
Obiecuję także, już tu na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi,

szczególnie w godzinę śmierci” (Dz. 47).
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Kościół litewski pragnąłwypełnić obietnicę i uprosić uMiłosiernego
Jezusa błogosławieństwo dla miasta.

„Kiedyzostałwystawiony tenobraz,ujrzałamżywyruchręki Jezu-
sa, który zakreślił duży znak krzyża.Wten samdzień wieczorem (…)
ujrzałam, jak ten obraz szedł ponadmiastem, a miasto to było założone
siatką i sieciami. Kiedy Pan Jezus przeszedł, przeciął wszystkie sieci…”

(Dz. 416).

Fo
t.
M
ar
ian

Pa
lus

zk
iew

icz

Uroczysta procesja ulicami Wilna z pierwszym obrazem Jezusa Miłosiernego
na zakończenie Narodowego Kongresu Miłosierdzia w 2016 r., w ramach obchodów Roku Miłosierdzia.
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HISTORIA OBRAZU JEZUSAMIŁOSIERNEGO

WtymczasiekiedyksiądzMichał Sopoćkozlecił namalowanieobrazu
JezusaMiłosiernegowileńskiemu artyściemalarzowi prof. Eugeniuszowi
KazimirowskiemusiostraFaustynaprzebywaławdomuzakonnymwWilnie
i wielokrotnie przychodziła do pracowni malarskiej, aby przekazywać
szczegóły dotyczącewyglądu obrazu. Ksiądz Sopoćko osobiście starał się
o to, aby obraz był malowany dokładnie według jej wskazówek. Płótno,
na którym zlecił malowanie obrazu, dopasował do wymiarów ozdobnej
ramypodarowanejmuwcześniejprzezjednązparafianek.Malowanietrwało
około pół roku i kiedy obraz był już ukończony, ksiądz Sopoćko, chcąc się
upewnić jakmabyćumieszczonynapisnaobrazie,poprosiłsiostręFaustynę,
aby zapytała o to Pana Jezusa:

,,Wpewnej chwili zapytałmnie spowiednik, jakmabyć umieszczony
tennapis, ponieważ towszystkoniemieści się na tymobrazie. Odpowie-
działam, że siępomodlę i odpowiemnaprzyszły tydzień. Kiedyodeszłam
od konfesjonału – przechodząc kołoNajświętszego Sakramentu – otrzy-
małam wewnętrzne zrozumienie, jaki ma być ten napis. Jezus mi przy-
pomniał, jakomimówił pierwszy raz, to jest, że te trzy słowamuszą być
uwidocznione. Słowa te są takie: Jezu, ufam Tobie” (Dz. 327).

Dom,
w którym w 1934 r.
był malowany
pierwszy obraz
Jezusa Miłosiernego

W oddali kościół
zamieniony przez
władze sowieckie
na więzienie
(czynne do 2008 r.)
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Podyktowanynapis, którystanowi istotnyelement tegoobrazu,ksiądz
Sopoćkowykonał na dodatkowej płycie i umieścił na ramie pod obrazem.
NastępnienawyraźneżądaniePanaJezusa,przekazaneprzezsiostręFaustynę,
rozpocząłstaraniaozawieszenieobrazuwkościelepw.S�w.MichaławWilnie,
gdzie był rektorem.

4 kwietnia 1937 r. za zgodąmetropolity wileńskiego abpa Romualda
Jałbrzykowskiego obraz Jezusa Miłosiernego Zbawiciela, po pozytywnej
opinii rzeczoznawców,zostałzawieszonyobokgłównegoołtarzawkościele
pw. S�w.Michała, gdziewierni przezokoło jedenaście lat otaczali gowielką
czcią.Również druga komisja rzeczoznawcówpowołana27maja 1941 r.
napoleceniemetropolitywskładzie:prof.historii sztukidr.M.Morelowski,
prof. dogm. ks. dr. L. Puchaty i konserwator ks. dr. P. S� ledziewski orzekła,
że:Obraz jest wykonany artystycznie i stanowi cenny dorobek w religijnej
sztuce współczesnej.

W1948 r., po zamknięciu przez władze komunistyczne kościoła S�w.
Michała, obrazbezramyzumieszczonymnaniejnapisem Jezu, ufam Tobie
został w tajemnicy, nielegalnie wykupiony od litewskiego pracownika
likwidującego wyposażenie świątyni. Dwie czcicielki Bożego miłosier-
dzia (Polka oraz Litwinka)16, świadome grożących im konsekwencji ze
strony władz sowieckich, wyniosły zwinięty, zdjęty z blejtramu obraz
i na jakiś czas ukryły na strychu, aby przeczekać ewentualne zagrożenie.

Obraz w kościele
pw. Świętego Michała
(1937-1948)
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Po pewnym czasie obraz został przekazany do kościoła S�w. Ducha,
gdzie już wcześniej zdeponowane zostało całe ruchome mienie ze zli-
kwidowanegokościoła S�w.Michała. Proboszczkościoła S�w.Duchaksiądz
Jan Ellert nie był zainteresowany zatrzymaniem obrazu ani jego wyeks-
ponowaniem−ukryłgowarchiwumnazapleczukościoła.Dopierow1956r.
przyjaciel ks. Sopoćki – ks. Józef Grasewicz17, po powrocie doWilna z kil-
kuletniego uwięzienia w sowieckim obozie pracy, postanowił odszukać
obraz.Nawiązał kontakt z ks. Sopoćką, który bardzoprzeżywał brakwia-
domości o losach obrazu.

Ksiądz Grasewicz otrzymał pozwolenie powrotu do pracy duszpa-
sterskiejwNowejRudzie,w związku z tympoprosił proboszcza kościoła
S�w.Duchaooddanieobrazu JezusaMiłosiernegodo jegoparafii. Proboszcz
chętnie to uczynił i wyraził zgodę na przewiezienie obrazu do kościoła
w Nowej Rudzie. W tym samym czasie ks. Sopoćko rozważał możliwość
sprowadzenia obrazu doPolski, jednak zaprzestał czynić starania, kiedy
okazało się, że nie byłoby to bezpieczne. Pomimo wielu zmian w admi-
nistracji kościoła w Nowej Rudzie, obraz pozostał w nim przez około
trzydzieści lat.

W1970r. lokalnewładzekomunistycznewNowejRudziepostanowiły
zrobićwkościelemagazyn.Wyposażeniez likwidowanegokościołazostało
przewiezionedoinnejparafii.Wysokozawieszonyobrazzpozorniebłahego
powodu (braku odpowiednio długiej drabiny) pozostał w opuszczonym
kościele.

Obraz w kościele
w Nowej Rudzie,
obecnie Białoruś
(1956-1986)

− 123 − SPIS TREŚCI



Zaniepokojony tym wydarzeniem ksiądz Sopoćko będąc w Polsce
nic nie mógł uczynić w tej sprawie. Ksiądz Grasewicz również nie miał
możliwości spełnienia prośby ks. Sopoćki – przeniesienia obrazuw inne
bezpiecznemiejsce–musiałonopuścićparafię,a żadenzksiężynaBiałorusi
nie odważył się przyjąć obrazu. Obraz Jezusa Miłosiernego na wiele lat
pozostawionywopuszczonymdrewnianymkościele, tylkodzięki opiece
Bożej opatrzności, przetrwał niebezpieczny czas komunizmu.

Niepewność o los obrazu towarzyszyła ks. Sopoćce do końca życia.
Wielokrotnie przesyłał on poufne prośby o to, aby obraz przewieść do
Wilna. Prośbao zawieszenieobrazuwOstrejBramiewWilnie, tam, gdzie
po raz pierwszy był wystawiony do publicznej czci, została przekazana
dopiero w 1982 r., już po śmierci ks. Sopoćki.

O� wczesnywikariuszostrobramskiks.TadeuszKondrusiewicz18uznał
ten pomysł za nierealny i zaproponował zawieszenie obrazu w kościele
S�więtegoDucha, gdziew tamtymczasie proboszczembył ks. Aleksander
Kaszkiewicz. Kapłan ów choć początkowoniechętnie, ale jednak zgodził
się na zawieszenie obrazu.Wzwiązku z tymks. Grasewiczpodjął decyzję
o sprowadzeniu obrazu do Wilna.

Abynie sprowokować zainteresowaniakomunistówniezwykłympo-
chodzeniemobrazu,w listopadowąnoc1986r., bezwiedzymieszkańców
Nowej Rudy, którzy zbierali się na modlitwę w opuszczonym kościele,
na miejsce oryginalnego obrazu zawieszono przygotowaną wcześniej
kopię.PrzypomocywtajemniczonychsióstrzakonnychMatkiMiłosierdzia
(Ostrobramskiej), obraz zdjęty z blejtramu zrolowano i tej samej nocy
przewieziono do Grodna, a potem do kościoła pw. S�w. Ducha wWilnie.

W kościele pw. S�w. Ducha, na polecenie ks. Kaszkiewicza dokonano
restauracji obrazu–uszkodzonemiejsca zostały zamalowanenowąwar-
stwą farby. Zabieg ten w znacznym stopniu zmienił wygląd twarzy Pana
Jezusa. Na obrazie domalowano czerwonynapis JEZU, UFAMTOBIE i do-
pasowowano obraz downęki w ołtarzu (została podwinięta o 4 cm jego
dolna krawędź, a u góry doklejona dodatkowa owalna część).

Zmiany te nie były zgodne z kompozycją artystyczną obrazu wyko-
naną przez prof. Kazimirowskiego przy współudziale siostry Faustyny
i księdza Sopoćki. Była to brutalna ingerencja poważnie obniżająca ory-
ginalną wartość dzieła.
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Obraz w kościele pw. Świętego Ducha w Wilnie
(1987-2005) przed restauracją i po restauracji

Umieszczony w bocznym ołtarzu kościoła, obraz przez wiele lat nie
wzbudzałszczególnegozainteresowaniazarównopielgrzymówjak iwładz
kościelnych, takpolskich jak i litewskich. Brakodpowiednichwarunków
ekspozycjiobrazuprzyczyniał siędoniekorzystnychzmianwjegomaterii.
Dzięki życzliwości ówczesnego proboszcza kościoła S�w. Ducha ks. Miro-
sława Grabowskiego Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego mogło
w lipcu 2001 r. utworzyć nową placówkę wWilnie i otoczyć opieką ten
jedyny, bezcennyobraz.Obraz zwizerunkiem JezusaNajmiłosierniejsze-
go Zbawiciela, który powstawał w atmosferze Bożego cudu –modli-
twy i cierpienia św. siostry Faustyny, jej obecności i współudziału.
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Dzięki staraniomświeckiej grupyczcicieliBożegoMiłosierdziazŁodzi
i o�iarności Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w kwietniu 2003 r.
dokonanogruntownejrestauracjiobrazu*,któraodbyłasięwkaplicydomu
zakonnego Sióstr wWilnie. Z obrazu usunięto wszystkie przemalowania
a także powstałe na skutekwilgoci plamy, które jużwcześniej próbowano
usunąć środkamichemicznymi.Przywróconyzostałpierwotnykształtobrazu
i oryginalny wizerunek Miłosiernego Jezusa.

Po gruntownym odnowieniu, obraz powrócił do kościoła S�w. Ducha,
kościołapara�ialnegodlaPolakówmieszkającychwWilnie,wktórymMsze
św. i nabożeństwa odprawiane są wyłącznie w języku polskim.

Abystworzyć odpowiedniewarunkido indywidualnejmodlitwyoraz
adoracji obrazu z wizerunkiem Miłosiernego Jezusa dla każdego w do-
wolnymczasie,bezwzględunapochodzenienarodowościowe,metropolita
wileński kardynał Audrys Juozas Bačkis podjął decyzję o przeniesieniu
obrazu do sąsiadującego kościoła pw. S�w. Trójcy, rekonsekrowanego na
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

Okoliczności towarzyszące temu wydarzeniu sprowokowały kon-
trowersyjne dyskusje w wielu publikacjach medialnych, a przez to, mi-
mowolnie spowodowały wielką pozytywną promocję przypominającą
istnienie pierwszego obrazu JezusaMiłosiernegowWilnie oraz historię
jego powstania wynikającą z przesłania Orędzia Bożego Miłosierdzia
przekazanego za pośrednictwem św. siostry Faustyny.

Odwrześnia2005r. pierwszyobraz JezusaMiłosiernego jest czczony
w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Wilnie, gdzie w codziennej mo-
dlitewnej adoracji Świętego Wizerunku Zbawiciela siostry zakonne
i liczni pielgrzymi powierzają losy świata Bożemu miłosierdziu.

PosługęwtymSanktuariummetropolitawileńskipowierzyłZgroma-
dzeniu Sióstr JezusaMiłosiernego. Zgromadzenie to, szerzące kult Jezusa
Miłosiernego, zostało założonewWilnie w 1937 r. przez księdzaMichała
Sopoćkę,kierownikaduchowegosiostryFaustyny,wodpowiedzinaprośbę
Pana Jezusa: „Pragnę, aby zgromadzenie takie było” (Dz. 437).

* Dokumentacja konserwacji obrazu Jezusa Miłosiernego, str. 162-164
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Na siedzibę i działalność Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego
wWilniemetropolitawileński przeznaczyłw2004 r. dwabudynki. Jeden
z tych budynków przeznaczony został na dom zakonny, drugi na stacjo-
narne hospicjumdla osób chorych na raka. Renowację zdewastowanych
budynkówidostosowanie ichdopotrzebfunkcjonowaniadomuzakonnego
i hospicjumbł. księdzaMichała Sopoćki dokonano dzięki o�iarności dar-
czyńców pochodzących z wielu państw.

Oprócz posługi modlitewnej w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia,
Siostryod2008r. prowadząwWilnie stacjonarnądziałalność hospicyjną,
a także poprzez zorganizowanie świeckiego wolontariatu, udzielają po-
mocy chorym w ich domach.

Hospicjum
i Dom Zakonny
Sióstr Jezusa
Miłosiernego,
Wilno,
ul. Rassu 4a

Hospicjum
z nowym,
dobudowanym
oddziałem
dziecięcym
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W2012 r. uroczystegopoświęcenia pierwszegona Litwie hospicjum
dokonał metropolita wileński kardynał Audrys Juozas Bačkis. Wwygło-
szonymsłowiewstępnym,metropolita zwrócił uwagęnaszczególnemiej-
scebędącekolebkąnarodzinkultuBożegoMiłosierdzia.Wlatachmię-
dzywojennychmieszkał tutaj ksiądzSopoćko, kierownikduchowysiostry
Faustyny, a także artystamalarzKazimirowski, którywedługwskazówek
siostry Faustyny namalował pierwszy obraz JezusaMiłosiernego.W po-
mieszczeniu,wktórymprzezpół rokupowstawałobraz (1934r.), obecnie
znajduje się kaplicaDomuZakonnego Sióstr JezusaMiłosiernego odwie-
dzana przez licznych pielgrzymów.
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Z okazji uroczystości poświęcenia hospicjum papież Benedykt XVI
skierował do wileńskiego metropolity list-błogosławieństwo.

„...Pewność przyszłej nieśmiertelności i nadzieja zmartwychwstania
rzucają nowe światło na tajemnicę cierpienia i umierania oraz obudzają
w wierzącym nadzwyczajną moc, by powierzyć się jedynie Bogu.

Jego S�więtobliwość, przywołując ob�itości darów Ducha S�więtego
nad Siostrami Jezusa Miłosiernego i personelem rodzącej się struktury
oraznadwolontariuszami, bydziełonawzórChrystusaDobregoPasterza
zawstawiennictwemDziewicyMaryiprzynosiłoowoce, zogromnąchęcią
udzielaWaszej Eminencji, Siostromzakonnym, a szczególniewszystkim
pacjentom i ich rodzinom Błogosławieństwa Apostolskiego...”.

Kiedyw1947 rokuksiądzMichał Sopoćkona zawszemusiał opuścić
Wilno, zapewnenieprzypuszczał, że kiedyśw tymmiejscuwpełnibędzie
realizowane miłosierdzie poprzez czyn, słowo i modlitwę.

Kaplica w domu zakonnym Sióstr Jezusa Miłosiernego w Wilnie
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...Bóg żąda,
aby było zgromadzenie takie,
aby głosiło miłosierdzie Boga światu
i wypraszało je dla świata... (Dz. 436).
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ROZDZIAŁ IV

ZGROMADZENIE SIÓSTR JEZUSAMIŁOSIERNEGO
– FAUSTYNKI

Wilno, 29 czerwca 1935 r.
„Kiedy rozmawiałam z kierownikiem swojej duszy o różnych spra-

wach, które żądał Panodemnie,myślałam, żemi odpowie, że jestemnie-
zdolna do spełnienia tych rzeczy i że Pan Jezus takich nędznych dusz,
jaką ja jestem, nie używa do żadnych dzieł, które chce przeprowadzić.
Jednakusłyszałam te słowa, żewłaśnieBóg takie duszewybiera naprze-
prowadzenie zamiarów swoich. Jednak kapłan ten jest kierowany przez
DuchaBożego, przeniknął tajemnicęduszymojej i najskrytsze tajemnice,
którebyłypomiędzymną iBogiem,októrychmu jeszczenigdyniemówi-
łam, a to dlatego nie mówiłam, że ich sama dobrze nie rozumiałam i nie
nakazałmiPanwyraźnie, abymotympowiedziała. Tajemnica ta jest taka,
że Bóg żąda, aby było zgromadzenie takie, aby głosiłomiłosierdzie Boga
światu i wypraszało je dla świata. Kiedymnie zapytał ten kapłan, czy nie
miałamtakichnatchnień, odpowiedziałam, żewyraźnychnakazów tonie
miałam, jednak w jednej chwili przenikło jakieś światło do duszy mojej
i przyszło mi zrozumienie, że Pan mówi przez niego; na próżno się bro-
niłam, że nie mam wyraźnego nakazu, ponieważ pod koniec rozmowy
ujrzałamPana Jezusawprogu,wpostaci takiej, jako jest namalowany na
tymobrazie,którymipowiedział:Pragnę,abyzgromadzenietakiebyło.

(...) Na drugi dzień w czasie Mszy św., zaraz na początku, ujrzałam
Pana Jezusa w niewypowiedzianej piękności. Powiedział mi, że żąda, aby
było zgromadzenie to jak najprędzej założone – i ty w nim żyć będziesz
z towarzyszkami swymi.Duchmój będzie regułą życiawaszego. Z�yciewa-
sze ma być na mnie wzorowane, od żłóbka aż do skonania na krzyżu.
Wniknij w tajemnice moje i poznasz przepaść miłosierdzia mojego ku
stworzeniu iniezgłębionądobroćmoją– i tędaszpoznać światu.Będziesz
przez modlitwę pośredniczyć między ziemią a niebem. Wtem był czas
przyjęcia Komunii św., znikł Jezus, a widziałam wielką jasność. Wtem
usłyszałam te słowa: Udzielamy ci swego błogosławieństwa...”

(Dz. 436-439).
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„...widziałam kapliczkę, a w niej sześć sióstr, które przyjmowały Ko-
munięśw.,którejudzielałnaszspowiednik,ubranywkomżęistułę.Wkaplicy
tej nie było ani ozdób, ani klęczników; po Komunii św. ujrzałam Pana
Jezusawtakiejpostaci, jako jestnatymobrazie. Jezusszedł, a jazawołałam:
Jakmożesz, Panie, przechodzić i nic mi niemówić? Ja sama nic bez Ciebie
nie uczynię,musisz zostać zemną,błogosławmi i zgromadzeniu temu,
i Ojczyźniemojej. Jezus uczynił znak krzyża i rzekł: Nie lękaj się niczego,
ja jestem zawsze z tobą” (Dz. 613).

„O Jezumój, jak się niezmiernie cieszę z tego, żeśmi dał zapewnienie,
że zgromadzenie tobędzie. (…), iwidzę, jakwielkąonooddachwałęBogu;
będzie odbiciem tego największego przymiotu, który jest w Bogu, to jest
miłosierdzie Boże. Nieustannie wypraszać w nim będą dla siebie i całego
światamiłosierdzieBoże, awszelkiuczynekmiłosierdziawypływaćbędzie
zmiłości Bożej, którą tomiłością przepełnione będą. Tenwielki przymiot
Boży będą się starały przyswoić sobie i nim żyć, i starać się, by inni go
poznali i ufali dobroci Bożej” (Dz. 664).

„Oddaję ci w opiekę dwie perły drogocenne sercu mojemu, a nimi
sąduszekapłanówiduszezakonne,zanichszczególniemodlić siębędziesz,
ichmoc będzie wwyniszczeniuwaszym.Modlitwy, posty, umartwienia,
prace i wszystkie cierpienia łączyć będziesz z modlitwą, postem, umar-
twieniem, pracą, cierpieniem moim, a wtenczas będą miały moc przed
Ojcemmoim.
(…)wniknijwduchaubóstwamojego i takurządźwszystko, abynajubożsi
niemieliciczegozazdrościć.Niewgmachachiwewspaniałychurządzeniach,
ale w sercu czystym i pokornym podobam sobie” (Dz. 531-532).

„DziśdałmiPanpoznaćklasztorMiłosierdziaBożego;widziałamwnim
wielkiegoducha, alewszystkoubogie ibardzoskromne.Omój Jezu,dajesz
mi duchowo obcować z tymi duszami, amoże stopamoja tamnie stanie,
ale niech Imię Twoje będzie błogosławione i niech się stanie to, coś za-
mierzył” (Dz. 892).
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Wostatnich tygodniachprzed śmiercią siostryFaustynyks. Sopoćko
dwukrotnie spotkał się zniąwKrakowie.Wczasie tychspotkań otrzymał
ostatnie wskazówki – testament, który wykonał po jej śmierci.

„Dziennik” ks. Sopoćki:

„Odwiedziłem ją w ciągu tygodnia i między innymi rozmawiałem
zniąna temat tegozgromadzenia, któreonachciała założyć, a terazumie-
ra, zaznaczając, że towszystko chybabyło złudzeniem, jak równieżmoże
złudzeniem były wszystkie inne rzeczy, o których mówiła. Siostra Fau-
styna obiecała rozmawiać na ten temat z Panem Jezusem na modlitwie.

NastępnegodniaodprawiłemnaintencjęsiostryFaustynyMszę świętą,
w czasie której przyszłamimyśl, że tak jak onaniepotra�iła namalować
tegoobrazu,a tylkowskazała,niepotra�iłabyzałożyćnowegozgroma-
dzenia, a tylko dała ramowe wskazówki. Przynaglenia zaś oznaczają ko-
nieczność tegonowegozgromadzeniawnadchodzącychstrasznychczasach.
Gdynastępnieprzybyłemdoszpitalaizapytałem,czymacośdopowiedzenia
w tej sprawie, odpowiedziała, że nie potrzebuje nic mówić, bo Pan Jezus
już mnie w czasie Mszy św. oświecił.

Na odjezdnym przy pożegnaniu powiedziała mi trzy rzeczy ważne.
I.MamnieustawaćwszerzeniukultuBożegoMiłosierdzia, awszcze-

gólności do ustanowienia święta w pierwszą niedzielę po Wielkanocy.
Nigdy nie mogę powiedzieć, że uczyniłem dosyć. Choćby się spiętrzyły
największe trudności, choćby się zdawało, że SamBóg tego nie chce, nie
możnaustawać. BowiemgłębiamiłosierdziaBożego jest niewyczerpana
iniewystarczy życianaszegona jegowysławianie. S�wiat już długo istnieć
nie będzie i Bóg chce jeszcze przed końcem jego udzielać ludziom łaski,
by nikt nie mógł wymówić się na sądzie, że nie wiedział o dobroci Bożej
i nie słyszał o Jego miłosierdziu.

II. Być raczej obojętnymna sprawyzgromadzenia, które się rozpocz-
nie od nikłychmałych rzeczy i wtedy, gdy inicjatywawyjdzie od innych.
(...) Bóg sam przyprowadzi osobę ze świata, która będzie miała pewne
znaki do poznania, że to jest ona.

III. Mieć czyste intencjew całej tej sprawie i działalności. Nie szukać
siebie, a tylko chwały Bożej i zbawienia bliźnich.
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(...) Gdyby powstało zgromadzenie, dać się raczej innym rządzić niż sa-
memu,byćprzygotowanymnanajwiększetrudności iopuszczenie,zawody,
niewdzięczności i prześladowania. (...) Gdy po chwili wróciłem do celi,
bydać jej jeszczekilkaobrazków,zastałemjąwzachwyceniunamodlitwie,
jak nieziemską postać. Czułem wielki ból w duszy i gorycz, że mam po-
żegnać tęniezwykłą istotę, żeobecnie jestemtakopuszczonyprzezwszyst-
kich. Ale zrozumiałem, że to jamuszęprzedewszystkimzaufaćmiłosier-
dziu Bożemu”.

Ksiądz Sopoćko pozostał wierny słowom, jakie otrzymał od siostry
Faustyny na łożu śmierci. Czekał więc cierpliwie na znak woli Bożej.

W1939r.wybuchła IIwojna światowa.Nastąpił okrutny czas,wktó-
rym ksiądz Sopoćko robił co mógł, aby mówić ludziom o miłosierdziu
Bożym. Organizował u siebie w domu spotkania dla członków Związku
Inteligencji Katolickiej i Sodalicji Mariańskiej Akademiczek. Na zebra-
niach tychwyróżniała się absolwentka �ilologii klasycznejUniwersytetu
Batorego w Wilnie – Jadwiga Osińska. Pewnego dnia Osińska wyznała
księdzu Sopoćce, że zamierza poświęcić się wyłącznie służbie Bożej, ale
nie może znaleźć odpowiedniego dla siebie zgromadzenia. Poprosiła
omodlitwę i pomoc, dodając, żemakilkakoleżanekpodobniemyślących.

Ksiądz Sopoćko zaproponował jej wyjazd na wakacje do bezhabito-
wychSióstrAnielskichwPryciunach, abymogłabliżejpoznać reguły życia
zakonnego. Po powrocie Jadwiga Osińska oświadczyła, że postanowiła:
poświęcić się służbie Najmiłosierniejszego Zbawiciela i założyć nowe zgro-
madzenie czy coś podobnego w celu wielbienia Boga w Jego nieskończonym
miłosierdziu i że pragnie złożyć śluby prywatne.

Składając śluby 15 października 1941 r. (trzy lata po śmierci siostry
Faustyny) przez pamięć i zafascynowanie siostrą Faustynąprzyjęła imię
zakonne Faustyna – została pierwszą Faustynką.
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W listopadzie 1941 r. z grupy prowadzonej przez księdza Sopoćkę
wyłoniła siękolejnakandydatka– IzabelaNaborowska (siostraBenigna).
Następnie 26 stycznia 1942 r. przyłączyły się donich kolejne członkinie:
Ludmiła Roszko, Zo�ia Komorowska, Adela Alibekow i Jadwiga Malkie-
wiczówna.Wtakisposóbutworzyłasię„pierwszaszóstka”.KsiądzSopoćko
nadał wszystkim imiona zakonne. Napisał dla nich ramowy regulamin
iwyznaczył cotygodniowąkonferencję o życiuwewnętrznym. Spotkania
formacyjne sześciu kandydatek powstającego zgromadzenia odbywały
się u księdza Sopoćki. Wspólnotowe życie siostry planowały rozpocząć
po zakończeniu wojny.

Wczasie trwającej okupacjiwojennejNiemcyzorganizowali szeroką
akcję przeciw duchowieństwu.Wdniu 3marca 1942 r. aresztowali pro-
fesorów i alumnów seminarium duchownego oraz prawie wszystkich
księży pracującychwWilnie.Wmieszkaniu księdza Sopoćki także urzą-
dzili zasadzkę.Wporęostrzeżony,wprzebraniuopuściłWilno, abyprze-
dostać się do klasztoru sióstr Urszulanekw CzarnymBorze, gdzie ukry-
wał się dwa i pół roku – pracując jako cieśla. Z siostrami utrzymywał
kontakt listowny, a co jakiś czas zachowując wielką ostrożność odwie-
dzała go któraś z nich, najczęściej była to Faustyna Osińska.

Siostry, które podjęły decyzję poświęcenia swego życia służbie Bożej,
spotykałysięwWilnienawyznaczonychkonferencjachzksiędzemprałatem
Z� ebrowskim,któregoksiądzSopoćkopoprosiłoduchowąopiekęnadnimi.
Czasowe śluby zakonne pierwszych sześciu sióstr odbyły się 11 kwietnia
1942 r. w wigilię S�więta Bożego Miłosierdzia i choć wszystkie mieszkały
nadalprzyswoichrodzinach,odtądich życienabrałocharakteruzakonnego.
Dla księdza Sopoćki był to oczekiwany znak Bożej opatrzności.

Fragment listu ks. Sopoćki z Czarnego Boru:

„Winszuję Wam, drogie Siostry, szczególniejszej łaski miłosierdzia
Bożego, która ujawniła się w powołaniuWaszym, Wybranki Serca Jezu-
sowego, �ilary przyszłego zakonu, powierniczki tajemnic Bożych, upra-
gnione i codziennie od pięciu lat wymodlone w każdej Mszy św.”
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Po powrocie księdza Sopoćki do Wilna (19 sierpnia 1944 r.) siostry
wyraziłypotrzebęponowienia ślubów.Wzwiązkuztym9listopada1944r.
ks. Sopoćko rozpoczął z „pierwszą szóstką” rekolekcje, które były bezpo-
średnimprzygotowaniemdoceremoniiponowienia ślubówwyznaczonych
na 16 listopada.

„Wspomnienia” ks. Sopoćki:

„Porekolekcjachwoznaczonymdniu,wczesnym,ciemnymporankiem,
gdyż jeszczeobowiązywałagodzinapolicyjna, z różnychstronmiastasześć
panienekprzybywanaprzedmieścieZarzeczedokaplicySióstrKarmelitanek,
gdzie w nastroju katakumbowym po wysłuchaniu Mszy św. o godzinie
piątej składają proste ślubowanie prywatne wiernej służby Najmiłosier-
niejszemuZbawicielowi i JegoMatceMiłosierdzia.Nie sposób jestwyrazić
słowamiradosnegonastroju, jakipanowałwśródtychoblubienicChrystusa
w czasie skromnego posiłku, przygotowanego w furcie klasztornej przez
gościnne Siostry Karmelitanki. Jakie były one szczęśliwe, mimo braków
przeróżnych, jakie bogate mimo ubóstwa wyzierającego zewsząd, jakie
mężne i pełne ufności mimo niebezpieczeństw czyhających na każdym
kroku”.

W tym Klasztorze siostry nowego zgromadzenia złożyły pierwsze śluby zakonne.
Wilno-Karmel, ul. Popławska 29
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Pozakończeniuwojnyw1945r., kiedyLitwazostaławłączonadoZSRR
nastąpiło masowe przesiedlanie Polaków zWilna i jego okolic do Polski.
Abp Romuald Jałbrzykowski z całą kurią i seminarium duchownym zo-
stał zmuszonydoopuszczeniaWilna. Ponieważ doPolskiwyjechały rów-
nież trzy siostry, 16 listopada 1945 r. śluby zakonne ponowiły tylko po-
zostałe. Siostry tęskniły za życiemwklasztorze, za znalezieniem choćby
najskromniejszegomiejsca, gdziewewspólnociemogłybywielbić miło-
siernego Boga. W Wilnie w tamtym czasie nie było to możliwe, dlatego
siostry, które pozostały, także zdecydowały się wyjechać do Polski.

24sierpnia1946r. złożyłyostatniąwizytęksiędzuSopoćce, abyotrzy-
mać błogosławieństwo i wskazówki na nowe życie.

„Dziennik” siostry Benigny:

„Transport nasz cichutkowyjechał zWilna. Jeden rozdział w naszym
życiu skończony, jedziemy na nowe życie, aby pełnić wolę Tego, który nas
wybrał...”.

Sześć sióstr po przyjeździe doPolski spotkało się 16 listopada 1946 r.
wPoznaniuwceluodnowienia ślubów.Mszę św.odprawił jezuitao.Paweł
Siwek19.Wtedy też siostry podjęły decyzję,w jaki sposób będą realizować
ideęBożegomiłosierdzia. Jednepostanowiłyzorganizować życiezakonne,
drugie założyć instytut świecki, a inne, odpowiedzialne za swoje rodziny,
pozostać z nimi w łączności duchowej w życiu świeckim. W ten sposób
rozpoczęły realizowanie trzech odcieni powołania, o których mówiła
siostra Faustyna.

Siostry Faustyna Osińska i Benigna Naborowska postanowiły roz-
począć życiewewspólnocie zakonnej, w związku z tymmusiały zwrócić
się z prośbą do któregoś z biskupów o zezwolenie na otwarcie w jego
diecezji domu zakonnego. Pomógł imw tym jezuita o. WładysławWan-
tuchowski20, wktórympoprzyjeździe doPolski znalazły swojegoducho-
wegoopiekuna. Zwrócił się ondoadministratora apostolskiegowGorzo-
wie Wlkp. o pozwolenie na osiedlenie się sióstr na terenie tej diecezji
i przydzielenie im jakiejś posługi przy kościele. Ksiądz administrator
życzliwie odniósł się do prośby i zaproponował im, między innymi, pa-
ra�ię w Myśliborzu.
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Fragmenty „Pamiętnika” siostry Faustyny Osińskiej z opisem pierwszej
wizyty sióstr w Myśliborzu:
„S� liczne położenie ma Myślibórz (...) z lewej strony rozsiadło się

ogromne jezioro, połyskujące jakby metaliczną powierzchnią wśród
mgiełwstającegoranka. (...) Jakażbyłaradość, gdyzobaczyłyśmyzamknię-
tą jeszczebramkęmałegokościoła i domzwerandą, piętrowy, z szyldem
„Caritas”. Popatrzyłyśmy, że wymarzone miejsce dla domu zakonnego
i westchnęłyśmy cichutko, że tak dobrze by było gdybyśmy mogły tu
mieszkać, (...) dużo zieleni, ogródków, cichy, spokojny zakątek na ziemi,
z domem zakonnym. Dziękowałyśmy Bogu, że nas tu skierował, w tę
ciszę i spokój...”

„Dziennik” siostry Benigny:
„25sierpnia1947r. ogodzinie ósmej rano jesteśmy jużwMyśliborzu.

Dzień urodzin śp. siostry Faustynywybrał Pan Jezus na nasze narodziny
dla życiawewspólnocie (…) Awięc już jesteśmywMyśliborzuwmałym
domku św. Józefa – kolebce naszego życia zakonnego. Przyjechałyśmy
tu dziwnym zbiegiem okoliczności, a właściwie – bo taka była wola Naj-
wyższegowdniuurodzinsiostryFaustyny.Szczęściaswegowypowiedzieć
niepotrafimyichociażunaswszystko jest tylkoprowizorycznieurządzone,
radość naszaniemagranic. (…)Tuwtymmaleńkimdomeczkumiłosierny
Król jest u Siebie. Bądź uwielbiony Jezu Miłosierny”.
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Po wielu staraniach (były to czasy komunizmu), 25 sierpnia 1947 r.
siostry Faustyna i Benigna rozpoczęły wspólnotowe życie zakonne przy
kościele para�ialnym w Myśliborzu, w placówce przydzielonej im przez
administratoraapostolskiegowGorzowieWlkp.ks.EdmundaNowickiego21.
O tymfakcie zawiadomiłyksiędzaMichałaSopoćkę, którywezwanyprzez
abpa Jałbrzykowskiego, razem z ostatnim transportem przesiedleńców
z Litwy przyjechał do Polski i przebywał w Białymstoku.

W Białymstoku ksiądz Sopoćko pracował i pełnił posługę duszpa-
sterską do końca życia (około 30 lat). Jednocześnie utrzymywał stały
kontakt z siostrami z Myśliborza – czuwając nad duchowym i material-
nym rozwojem założonego Zgromadzenia.

Także jezuitao. JózefAndrasz,krakowskispowiedniksiostryFaustyny,
przezkilka lat utrzymywałkontakt znowymzgromadzeniemsłużąc radą
oraz duchowymwsparciem.

Siostra Faustyna i siostra
Benigna – pierwsze matki
nowego zgromadzenia



Fragmenty listu ks. Sopoćki z dnia 12 listopada 1947 r. do tworzącej
się wspólnoty sióstr w Myśliborzu:

„Jezu, ufam Tobie! Szanowne Panie i Wielebne Siostry
(...) Przed trzema laty Panie składały ślubywWilniewkaplicy Sióstr

Karmelitanek, którą widziała w duchu świętej pamięci siostra Faustyna
i opisała ją dokładnie. S� lubowanie owomiało charakter katakumbowy;
przedzieranie się po ciemnychulicachwnocy, grożącenakażdymkroku
niebezpieczeństwo zatrzymania, a nawet pewna obawa w czasie nabo-
żeństwa, by ktoniepowołanynie podpatrzył, niewydał, czynie zdradził.

(...) Chciałbym, aby każda z Was została świętą nie według jednego
szablonu, alekażda indywidualniewedługswoichwrodzonych inabytych
dyspozycji dodatnich i łaskBożych, którychNajmiłosierniejszy Zbawiciel
ob�icieudzielakażdej stosowniedopotrzebduszy.O tosięmodlęwkażdej
Mszy św.zakażdąpojedynczo,któreznamiktórychmoże jeszczenieznam,
i zawszystkierazem, jakozaOblubieniceNajmiłosierniejszegoZbawiciela,
powiernice Jego tajemnicy miłosierdzia i pracownice w jego winnicy.

(...) Jesteście bowiem pierwszymi cegiełkami w fundamencie pod
gmach,którymastanąć zwoliBożejdla zaradzeniaaktualnympotrzebom
Kościoładobybieżącej i nadchodzącej. A jakwkażdej budowieod jakości
fundamentu zależy jej trwałość, tak i tutaj od Waszego wyrobienia du-
chowego i zjednoczenia zNajmiłosierniejszymZbawicielem,odWaszego
samozaparciasię ipoświęcenia,odWaszejprostoty iroztropności,aprzede
wszystkimodWaszejufnościMiłosierdziuBożemuigorliwościwszerzeniu
tego kultu – zależy rozwój przyszłego Zgromadzenia Sług Najmiłosier-
niejszego Zbawiciela”.
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Fragmenty listów o. Józefa Andrasza SJ do Sióstr nowej wspólnoty za-
konnej w Myśliborzu:

Kraków 7 stycznia 1948 r. (rewers pocztówki)
„Wiem, żeWas,DrogieSiostry– radujewszystko, codotyczy rozwoju

nabożeństwadoMiłosierdzia Bożego. Oto piękny objaw tego otrzymany
z Ameryki. Ucieszyły się już nim Siostry w Łagiewnikach, niech się nim
uweselą również ich mniejsze Siostry wMyśliborzu – i za Ojca szczerze
się pomodlą, który im śle serdeczne życzenia na 1948 rok i + Kapłański”

Kraków, dn. 8 października 1948 r.
„…Wiem, że wszystko, co dotyczy miłosierdzia Bożego i Tej, którą

dobroć Jezusowa raczyła wezwać do tego dzieła, żywo Was interesuje.
Myślę, żeksiądzSopoćkowiadomościnieszczędzi.RadująsięsercawZgro-
madzeniuSióstrMatkiBożejMiłosierdzia, kiedy spoglądająna jedną spo-
śródswoichSióstrumieszczonąnazałączonejulotce jakona„kandydatkę”
do beaty�ikacji – ale sądzę, że nie mniej radować się będą Służebnice
Miłosierdzia Bożego mając w tej ulotce dowód, że władza Kościelna już
pozwala sięmodlić wiernymobeaty�ikację Tej, która dlaWas jest czymś
znacznie więcej – niż jedna spośród wielu Sióstr – bo jest poniekąd za-
łożycielką Waszą i jakby matką duchowną. Z�yczliwy O. J. Andrasz SJ”

Zakopane, dnia 29 grudnia 1950 r.
„Droga Siostro Benigno, nie mylisz się pisząc, że Wasza sprawa jest

mi bliska i droga. Jej początki raczył JezusMiłosiernywpewnej cząsteczce
iomnieoprzeć–sporo światłazechciałużyczyćprzezmojesłowaTej,którą
uważacie za duchową Założycielkę swoją... Z�yczliwy O. J. Andrasz SJ”
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6 sierpnia 1955 r.
Siostry nałożyły
białe habity zakonne,
które później
na polecenie Kurii
zostały zamienione
na czarne.

Wspólnota Sióstr, która swą formację zakonną rozpoczęłapodnazwą
Służebnic Miłosierdzia Bożego, 2 sierpnia 1955 r. została zatwierdzona
naprawachdiecezjalnychpodnazwąZgromadzenieSióstr JezusaChrystusa
MiłosiernegoOdkupiciela.Wtamtymczasieniemogłabyćużytapoczątkowa
nazwazewzględuna trwające spory teologicznedotyczącenowych form
kultu Bożego miłosierdzia. (zobacz str. 66)

21sierpnia1955r.wZgromadzeniuodbyłysię ślubywieczystepierw-
szych sióstr. Przyjął je ksiądz infułat Zygmunt Szelążek22w obecności ks.
MichałaSopoćki.Zokazjitejuroczystościo.JózefAndraszSJ,przysłałsiostrom
życzeniaoraz fragmentytekstów„Dzienniczka”siostryFaustynydotyczące
nowego zgromadzenia. Do tego czasu żadna z sióstr nie znała jego treści,
ponieważ był przechowywany u sióstr „Magdalenek” w Krakowie.
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Fragment listu o. Józefa Andrasza SJ, Rabka 8 sierpień 1955 r.
„Droga Siostro Benigno,
(…) Myślę, że to pismo moje zdąży jeszcze na Wniebowzięcie, więc

na ten dzień ślę obu SiostromBenignie i Faustynie serdeczne gratulacje,
żeMiłosierny Jezuspozwolił imwswoimZgromadzeniu jakopierwszym
oddać się przezwieczyste ślubyna całkowitą służbę –o�iarę –miłowanie
– w duchu tego Zgromadzenia, które ma ściągać coraz ob�itsze wylewy
Bożego miłosierdzia na zły, zaślepiony i nieszczęśliwy świat dzisiejszy.

Drogie Siostry będęwasmocno polecałMatceNajświętszejwdzień
wielkiego Jej triumfu, byWam, jako Panna Roztropna i StolicaMądrości,
wiele, bardzo wiele światła zsyłała, bo przecież w znacznej mierze Wy,
Drogie Siostrymaciekształtować toZgromadzenie.OdWas rozpoczynają
się Wasze tradycje, jego wewnętrzna żarliwość i zewnętrzny rozmach.
Niechna tenprzepięknydzieńw życiuWaszymniebonie szczędzi swoich
uśmiechów, które rozweselają serce imocnych łask, któremająbudować
wielki gmach.

CzcigodnemuO.Wantuchowskiemu,któregoOpatrzność tak łaskawie
związała zdziełemMiłosierdzia i który takchętniepoświęca sięWaszemu
Zgromadzeniu, ślę „plurimam salutem in SS Corde Jesu”. Może tak „ciężka
Kawaleria”, jak ja, wybierze się kiedyś w strony Szczecina i Myśliborza –
chociażwprzepowiedniachsiostryFaustynynico tymwyczytać niemogę
–wówczasoczywiście, że zrewizytujęDomMiłosierdzia i jegomieszkanki,
jak również zacnegoksiędzaProboszcza, którymięwKrakowieuprzejmie
odwiedził. Pracy mam sporo, należy do niej również dalszy ciąg Z�ywota
kochanej Siostry Faustyny. S� lęWamobieDrogie Siostry bardzo serdeczne
pozdrowienia i życzenia bardzo ob�itych łask Bożych na dzień ślubów
i błogosławieństwo kapłańskie. Z�yczliwy O. J. Andrasz SJ”
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Słowa Pana Jezusa, które w „Dzienniczku” św. siostry Faustyny określają
duchowość i cel nowej wspólnoty zakonnej:

„...ujrzałam Jezusa w niewypowiedzianej piękności. Powiedział mi,
że żąda, aby było zgromadzenie to jak najprędzej założone – i ty w nim
żyć będziesz z towarzyszkami swymi. Duch mój będzie regułą waszego
życia. Z�ycie wasze ma być na mnie wzorowane, od żłóbka aż do skonania
nakrzyżu.Wniknijwtajemnicemojeipoznaszprzepaśćmiłosierdziamojego
kustworzeniom,niezgłębionądobroćmoją–itędaszpoznać światu.Będziesz
przez modlitwę pośredniczyć między ziemią a niebem” (Dz. 438).

„Celemtwoimi towarzyszektwoich jest łączyć sięzemnąjaknajściślej
przezmiłość, jednać będziesz ziemię zniebem, łagodzić będziesz słuszny
gniew Boży, a wypraszać będziesz miłosierdzie dla świata. Oddaję ci
wopiekędwieperłydrogocennesercumojemu, animi sąduszekapłanów
i dusze zakonne, za nich szczególniemodlić się będziesz, ichmoc będzie
w wyniszczeniu waszym” (Dz. 531).

Pierwsza wizyta ks. Sopoćki u Sióstr w Myśliborzu opisana w „Dzienniku”
zakonnym:

„Był rok 1947. Na dworcu kolejowym w Myśliborzu ciężko sapiąc
zatrzymał siępociąg.Wysiadłoparęosób, apośródnichdałosię zauważyć
lekko pochyloną postać 59-letniego księdza w nieco wyszarzałej sutan-
nie. Zzaokularówbłyskały zaciekawioneniebieskie oczy. Głębokimspoj-
rzeniemogarnąłczekającenaniegoznajomesiostry.Popierwszychbardzo
prędkich iwyważonychgestachpowitania zapytał: „Czywpobliżu klasz-
toru sióstr znajduje się mały kościół?” – „Tak, Ojcze” – odpowiedziały
zdziwione. „A czyw tymkościele jestwitraż?” – „Tak, Ojcze. A skądOjciec
wie?” – „Proszęmnie tam zaraz zaprowadzić”. Ksiądz Profesor szedł po-
spiesznie, nie przyglądając się przechodniom ani ulicom. Wszedł przez
bramę w owocowy ogród, a potem do kościoła i na długi czas pozostał
w świątyni sam z zapiskami siostry, o której miał przekonanie, że jest
święta.Ukląkł imodlił się, zewzruszeniempatrzącnaoknozniecouszko-
dzonymwitrażem, o którymmówiła mu siostra Faustyna. Wszystko się
zgadzało –witraż przedstawiał scenę ukrzyżowania, a pod krzyżem do-
strzegł wijące się pędy czerwonych róż”.
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Witraż w kościele pw. Świętego Krzyża w Myśliborzu – obecnie Sanktuarium Miłosierdzia Bożego



Fragment „Wspomnienia” ks. Sopoćki, 1948 r.:
„Wszystko prawie, co siostra Faustyna przepowiedziała w sprawie

tego zgromadzenia, najdokładniej się spełniło. GdywWilnie16 listopada
1944 r. przyjmowałemw nocy śluby prywatne pierwszych sześciu kan-
dydatek, albo gdy trzy lata później przybyłemdo pierwszego domu tego
Zgromadzenia w Myśliborzu, byłem zdumiony uderzającym podobień-
stwemtego, comimówiła śp. siostraFaustyna. (...) Spostrzegłemwnawie
ołtarzowejoknozniecouszkodzonymwitrażem,przedstawiającymkonanie
PanaJezusanakrzyżu.Przyglądałemsięzradością izdumieniem,albowiem
siostra Faustyna mówiła mi o takim kościółku i witrażu”.

Kościół pw. Świętego
Krzyża w Myśliborzu
z witrażem w głównym ołtarzu,
wybudowany w 1905 r.
(w roku urodzin s. Faustyny)
przez polskich robotników,
jako jedyny w okolicy
kościół katolicki
na ziemiach niemieckich
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Sanktuarium
Miłosierdzia Bożego
– Dom Rekolekcyjny

Dom Macierzysty
Zgromadzenia Sióstr
Jezusa Miłosiernego

w Myśliborzu

1 sierpnia 1993 r. Metropolita Szczecińsko-Kamieński, abp Marian
Przykucki23 uroczyście wniósł do klasztoru w Myśliborzu relikwie bło-
gosławionej siostryFaustyny.Wtymdniukościół i klasztor Jegodekretem
został wyniesiony do rangi Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.

Fragment dekretu Arcybiskupa:
„...Kościół i klasztor wymienione w proroczej wizji siostry Faustyny

i opisane w „Dzienniczku” wydają się być miejscem wskazanym przez
Opatrzność dla szczególnej czci Bożegomiłosierdzia i oparciemdlaZgro-
madzenia Sióstr JezusaMiłosiernego (...). Niechaj na tymmiejscu czczone
będziepowszeczasyBożemiłosierdzie, niech tomiejsceupatrzoneprzez
siostręFaustynębędziewspierane jejwstawiennictwem,niechnasiwier-
ni doznają w tym miejscu szczególnego zmiłowania, zapewniają sobie
pomyślność doczesną i życie wieczne...”.
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„Widziałam klasztor tego nowego zgromadzenia.
Obszerne i wielkie pomieszczenie, zwiedzałam każdą rzecz po kolei,

widziałam, że wszędzie opatrzność Boża dostarczyła tego,
co było potrzeba” (Dz. 1154).

W1973r.Zgromadzenieprzyjęłonowąskróconąnazwę–Sióstr Jezusa
Miłosiernego.ObecnieZgromadzenierealizujeswójcharyzmat,przekazany
przezzałożyciela,wkilkudziesięciudomachzakonnychwPolsceizagranicą.
Głównymrysemduchowości zgromadzenia jestkontemplacjaBogawJego
Miłosierdziu, bezgraniczne zaufanie oraz naśladowanie Jezusa poprzez
pełnienie uczynkówmiłosierdzia wobec najbardziej potrzebujących.

W łączności z towarzyszącą rzeszą świeckich czcicieli Bożego miło-
sierdzia,Siostryszerząkult JezusaMiłosiernego–modlitwąiofiarnąsłużbą
bliźnim nieustannie wypraszają miłosierdzie Boże dla świata, a w szcze-
gólności, łaskęmiłosierdzia dla konających oraz łaskę błogosławieństwa
Bożego dla kapłanów i osób zakonnych.

DziałalnościąapostolskąodpowiadająnaaktualnepotrzebyKościoła,
między innymiprowadzą:hospicja,domyochronypoczętego życia, głoszą
rekolekcje, katechizują.

Każdegodniawmodlitwie: Jezu, ufam Tobie, SiostrypowierzająBożemu
miłosierdziudziełaapostolskieorazświadectwoswojegożycia.S� lubyzakonne
są dla nich całkowitym zawierzeniem Bogu, w którym nie liczą na swoje
siły, lecz na wszechmoc Bożego miłosierdzia.

Nowy dom Zgromadzenia
Sióstr Jezusa Miłosiernego
w Myśliborzu z kaplicą pw.
Jezusa Króla Miłosierdzia

Dom wraz z jego pełnym
wyposażeniem został
podarowany w 2003 r.
przez Annę i Romana
Kluska na dom formacji
zakonnej
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Modlitwa dziękczynna na zakończenie uroczystości ślubów wieczystych Sióstr Jezusa Miłosiernego
– Myślibórz, 4 sierpnia 2013 r.

Formuła ślubów zakonnych: „BłagamCię,MiłosiernyBoże,przyjmij
tę o�iarę sercamego, zupełną i całkowitą, ażdowyniszczenia siebie
samej wmiłości i służbie Twej świętej”.
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Zgromadzenie Sióstr JezusaMiłosiernego założone w 1937 r. przez
księdzaMichała Sopoćkę, spowiednika i kierownika duchowego siostry
Faustyny Kowalskiej, uformowane w posłuszeństwie Kościołowi i jego
ewangelicznejmisji, 13maja 2008 r. zostało zatwierdzone jako Instytut
zakonny na prawach papieskich.

„Myśl jego [księdza Sopoćki] jest ściśle złączona z myślą moją, a więc
bądź spokojna o dziełomoje, nie dammu się pomylić, a ty nic nie czyń bez
jego pozwolenia” (Dz. 1408).

„O Jezumój, jak się niezmiernie cieszę z tego, żeś mi dał zapewnienie,
że zgromadzenie to będzie. (…), i widzę, jakwielką ono odda chwałę Bogu;
będzie odbiciem tego największego przymiotu, który jest w Bogu, to jest
miłosierdzie Boże. Nieustannie wypraszać w nim będą dla siebie i całego
światamiłosierdzieBoże, awszelki uczynekmiłosierdziawypływać będzie
z miłości Bożej, którą to miłością przepełnione będą” (Dz. 664).
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*Myślibórz – położony nad Jeziorem Myśliborskim w diecezji szczecińsko-kamieńskiej.Pierwsza
wzmianka oMyśliborzuwystępuje w dokumencie z 1238 r. Kiedyw latach 1262-1270Myślibórz otrzymał
prawamiejskie, zaczęły powstawać liczne reprezentacyjne budowle oraz został ufortyfikowanymurami
miejskimi. Obecną nazwę Myśliborza zatwierdzono 7 maja 1946 r. Przy kościele pw. Świętego Krzyża
w 1947 r. osiedliło się Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego założone w Wilnie przez bł. księdza
Michała Sopoćkę. Zgromadzenie kontynuujemisję św. Faustyny.Wzwiązku z tymw1993 r. ustanowiono
tutaj Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.
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Kaplica pw. Jezusa Króla Miłosierdzia w nowym domu zakonnym Sióstr Jezusa Miłosiernego w Myśliborzu*



Ta re�leksja
zrodziła się z zachwytu Jezusem,
który jest miłosierdziem.
Będziemy szczęśliwe
jeśli i Ty Go pokochasz
i jeśli uczynisz ze swego serca
dolinę ufności,
którą On będzie mógł
zalać deszczemMiłosierdzia.

Siostry Jezusa Miłosiernego
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KONTEMPLACJAWIZERUNKU JEZUSA

„ON JEST OBRAZEM BOGA NIEWIDZIALNEGO” (Kol 1,15).

Wierzę,
że to dla mnie
wychodzisz
z tego obrazu,
nie chcesz być ujęty
w ramki jakiejkolwiek
doskonałości,
nie chcesz być tylko
„pamięciowym
portretem” Boga.
Po prostu wychodzisz,
żeby dzisiaj
mnie spotkać.
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Idziesz
w miłości zawsze pierwszy.
Spieszysz się,
by kochać
jak niewolnik,
boso,
prosząc o przyjęcie
Daru Miłości.

Wyszedłeś mi naprzeciw.
Jest tylko kwestia
drugiego,
to znaczy
mojego kroku.

Ciemność przerażająca,
rosnąca w oczach
już i tak wielkich od strachu,
w tę ciemność wtopione są
barwy naszego życia,
szaro-niebieska codzienność
przedzielana pasmem
zielonej nadziei,
różowiutkiej radości,
pomarańczem uśmiechu.
Dopiero teraz widzę,
że barwy mojego życia
są niczym wobec Ciebie,
który jesteś światłem świata,
zapraszam Cię
– wejdź w moje życie,
niech zapali się we mnie
płomień Miłosierdzia.
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Szukasz mnie wzrokiem,
Spojrzeniem
pełnym miłości.
Patrzysz
cierpliwie,
łagodnie,
bez zazdrości
i szukania siebie,
nie unosząc się gniewem,
nie pamiętając złego,
wszystko zniesiesz,
wszystkiemu uwierzysz,
ciągle we mnie
pokładasz nadzieję.
Patrzysz na mnie
z miłością.

Mówisz gestem.
Nie muszę dosięgać
do jakiegoś poziomu,
zyskiwać Twego uznania,
oczarować Cię sobą.
Akceptujesz
mnie taką (-im),
jaką (-im) jestem,
ciągle mi błogosławisz
i ciągle przebaczasz.
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Odsłaniasz mi siebie,
zapraszasz
w sam środek miłości,
tu jest moje miejsce,
to miejsce mi przygotowałeś
i nikt mi go nie zajmie.
Wypisałeś mnie
na swoich rękach.
Wyryłam (-em) się raną
w Twoim boku.
Bolała Cię miłość do mnie,
dlatego jestem
jej tak pewna (-y),
o nią pragnę się oprzeć.
Przytul mnie Boże.

Namiot spotkania,
wiązki promieni
przenikające wszystko,
wchodzące nieśmiało
do zamkniętych serc.
Strumienie łaski.
Tu już nie chodzi
o tanie prezenty.
Ty dajesz samego siebie,
Ty jesteś Darem,
zwracam się ku Tobie
jak kwiat ku słońcu,
chcę czerpać życie
z Twoich promieni
i proszę Cię,
jak tarczą osłoń mnie
swoim Miłosierdziem.
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Jezu, ufam Tobie!
Szyfr otwierający serce Boga na oścież.
Ty jesteś Panie jedynym godnym zaufania
i nie ma żadnego imienia,
któremu mogę zaufać.
Mój Jezu,
Zbawco,
Królu,
moje Miłosierdzie.

„Nie lękaj się, duszo grzeszna, swego Zbawiciela, pierwszy zbliżam
się do ciebie, bo wiem, że sama z siebie nie jesteś zdolna wznieść się do
mnie. Nie uciekaj dziecię od Ojca swego, chciej wejść w rozmowę sam
na sam ze swym Bogiem miłosierdzia, który sam chce ci powiedzieć
słowa przebaczenia i obsypać cię swymi łaskami” (Dz. 1485).

„Otworzyłemsweserce jako żywe źródłomiłosierdzia, niech zniego
czerpiąwszystkiedusze życie, niechsię zbliżądo tegomorzamiłosierdzia
zwielkąufnością.Grzesznicydostąpiąusprawiedliwienia, a sprawiedliwi
w dobrym utwierdzenia” (Dz. 1520).

„Łaski z mojego miłosierdzia czerpie się jednym naczyniem, a nim
jest – ufność” (Dz.1578).

JEZU, UFAM TOBIEJEZU, UFAM TOBIE



„Zapewne wszystko
pochodzi od Jezusa Najmiłosierniejszego,
lecz wszelka łaska nam udzielona
przychodzi do nas przez Maryję”.

„Ona to włożyła w nasze usta słowa:
Jezu, ufam Tobie i oddaliła chwilę wiecznej
i straszliwej kary”. (ks. M. Sopoćko)
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Kaplica w Ostrej Bramie w Wilnie z Ikoną Matki Bożej Miłosierdzia

ObrazMadonnyOstrobramskiejnamalowanyzostałprawdopodobnie
w Wilnie w latach 1620-1630. Mimo licznych dociekań, osoba malarza
obrazu pozostaje nieznana. Olejny obraz namalowany jest na deskach
dębowych 200x165cm pokrytych cienkim gruntem kredowym.

Podwójne korony i sukienkę wykonaną ze srebra, zewnętrznie po-
złoconą, nałożono na obraz na przełomie XVII i XVIII wieku. Charakte-
rystycznym elementem obrazu jest wotum w kształcie dużego półksię-
życa umieszczone w 1849 r. w dolnej części obrazu. Srebrną okładzinę
ścian kaplicy, w której umieszczona jest IkonaMatki Bożej Miłosierdzia,
stanowią wyselekcjonowane wota. Wśród wotów pokrywających ściany
znajdują się też wota przesłane przez Ojca S�więtego Jana Pawła II. Liczbę
wystawionych tu srebrnych wotów złożonych przez wiernych, w podzię-
ce za otrzymane łaski, szacuje się w przybliżeniu na 8 tys. W kaplicy tej,
za wstawiennictwem Bogurodzicy, wilnianie od pokoleń wypraszają
szczególne łaski dla siebie i swoich bliskich.

ROZDZIAŁ V – DODATKI

IKONAMATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA
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Wiele kopii IkonyMatkiBożejMiłosierdzia znajduje sięwkościołach
innych krajów, także w Rzymskiej bazylice św. Piotra i Pawła znajduje
się kaplica, w której umieszczona jest kopia tego wizerunku.

W 1773 r. Papież Klemens XVI nadał odpusty dla Bractwa Opieki
Najświętszej Maryi Panny wWilnie.

Dekretempapieskimz1927r.obrazMadonnywkaplicyOstrobramskiej
otrzymał nadanąmunazwę IkonyMatki BożejMiłosierdzia i został uko-
ronowanykoronamipapieskimi. Uroczystościomkoronacyjnymnadano
najwyższą rangę kościelną i państwową – złote korony nałożył nuncjusz
papieski (korony te zaginęły w czasie II wojny światowej).

Opatrznościowy Boży plan sprawił, że obraz Miłosiernego Jezusa
był po raz pierwszy uczczony publicznie obok Ikony Matki Bożej Miło-
sierdzia po upływie zaledwie kilku lat (w 1935 r.).

Podczas II wojny światowej decyzją metropolity wileńskiego arcy-
biskupaRomualda Jałbrzykowskiego IkonaMatkiBożejMiłosierdzia po-
zostaławśródwiernych czcicieliwOstrej Bramie. Po zakończeniuwojny,
kiedy Wilno należało do ZSSR i kościoły na Litwie w większości zostały
pozamykane, to jednak kaplica w Ostrej Bramie pozostała otwarta.
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MATKAMIŁOSIERDZIA POBUDKĄ UFNOŚCI

„Maryja jest dla nas Matką Miłosierdzia, a miłosierdzie to zaczęła
już świadczyć odKalwarii. Odtąd każda łaska spływana ludzi za pośred-
nictwemMaryi: Onawzmacniała Apostołóww ich pracy. Onawyjednała
natchnienieEwangelistom.Gdy zaś zostaławziętadonieba, tymbardziej
opiekuje się nami i wyjednuje nam Boże miłosierdzie. Może mamy do
zanotowania niejeden błąd w życiu, może ktoś pogrążył się w grzechu
–Maryjawyjednałamu łaskę nawrócenia. Ile razy to powtarzało się, po-
zostanie tajemnicą tylkoBogu znaną, ale jeżeli to było często, stawaliśmy
się przedmiotemszczególniejszych zabiegównaszejMatkiMiłosierdzia.
Ona to włożyła w nasze usta słowa: Jezu, ufam Tobie i oddaliła chwilę
wiecznej i straszliwej kary. Zapewne wszystko pochodzi od Jezusa Naj-
miłosierniejszego, lecz wszelka łaska nam udzielona przychodzi do nas
przez Maryję. (...) Dowodem tego są liczne cudowne miejsca, gdzie za
pośrednictwemNajświętszejMaryiPanny ludziedoznająuzdrowieńzcho-
rób, pociechy w smutku, nadziei w rozpaczy. Nie było to dziełem przy-
padku, że obraz Najmiłosierniejszego Zbawiciela, cieszący się czcią i ła-
skaminacałym świecie, zostałwystawionyporazpierwszyustópMatki
Miłosierdzia (28.IV.1935 r.) w Niedzielę Przewodnią, by go niejako za-
aprobowała i poleciła. Wobec tego zacieśnijmy bardziej jeszcze więzy
łączące nas z Matką Miłosierdzia i zaufajmy Jej bezgranicznie”

(ks. M. Sopoćko).

MODLITWA
O OPIEKĘ I WSTAWIENNICTWOMATKI MIŁOSIERDZIA

O Pani moja, Święta Maryjo!
Twojej łasce, osobliwej straży i miłosierdziu Twojemu,
dzisiaj i każdego dnia, i w godzinę śmierci mojej,
duszę i ciało moje polecam.
Wszystkie nadzieje i pociechy moje,
wszystkie uciski i dolegliwości,
życie i koniec życia mojego Tobie powierzam,
aby przez zasługi Twoje wszystkie uczynki moje
były sprawowane według Twojej i Syna Twojego woli. Amen.
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA KONSERWACJI OBRAZU

Usuwanie przemalowań

Konserwację pierwszego obrazuMiłosiernego Jezusa wykonała w 2003 r. Edyta
Hankowska-CzerwińskazWłocławka,konserwatordzieł sztuki, absolwentkaWydziału
Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Podwinięcie dolnej krawędzi obrazu.

Widoczne dziury po gwoździach, które pozostały po kilku zmianach blejtramu oraz podwinięcia około
4cm dolnej krawędzi, w 1987 roku kiedy obraz został zaadaptowany do bocznego ołtarza w kościele
Św. Ducha. Ubytki te, choć niewidoczne na zewnątrz, stanowią m.in. unikalną cechę tego oryginalnego
obrazu. W czasie konserwacji w 2003 r. obraz został na nowo umocowany do blejtramu spinaczami
(zdjęcia z archiwum dokumentacji konserwatorskiej z 2003 r. © Edyta Hankowska-Czerwińska).
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Przed konserwacją z naniesionym napisem Po usunięciu przemalowań

Przed konserwacją (2003 r.) Po usunięciu przemalowań Po konserwacji
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Z inicjatywy Fundacji Apostołów Jezusa Miłosiernego działającej przy kościele
oo. JezuitówwŁodzi (darczyńcy iorganizatoraprzeprowadzonejw2003r.konserwacji
obrazu JezusaMiłosiernegowWilnie)wmarcu2004 r. odbyła się profesjonalna sesja
fotogra�iczna obrazu. Opracowane fotokopie z wykonanych specjalistyczną kamerą
20 cm slajdów Fundacja udostępniła do druku i powszechnej ewangelizacji:

www.merciful-jesus.com www.faustyna.eu
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Marcin Eugeniusz Kazimirowski, syn Augusta i Marii
zKossakowskich,urodziłsięw1873r.wWygnancenaPodolu.
Studiował w Krakowie w WSSP u F. Cynka, I. Jabłońskiego
i W. Łuszczakiewicza oraz w pracowniach T. Axentowicza
i L. Wyczółkowskiego (1892-1899 r.). Od 1897 r. uczył się
również wMonachium u A. Azbego i u J. C. Heiterlicha oraz
wParyżuuBaila.W latach1898-1899wkrakowskimWSSP
wpracowniWyczółkowskiego.W1900r. uczestniczyłwza-
jęciach Akademii S�w. Łukasza w Rzymie. Po powrocie do
kraju zamieszkałwKrakowie, często jednakpodróżowałna
Ukrainę i Wileńszczyznę, malując liczne pejzaże, portrety
i obrazy religijne. Brał udział w ruchu niepodległościowym
iochotniczo służyłwpolskimwojsku. Po1914r. zamieszkał
w Wilnie gdzie był wieloletnim nauczycielem seminarium
nauczycielskiego idekoratoremwTeatrzeWielkimiTeatrze
Polskim. Dorobekmalarski pozostawiony w Krakowie i we
Lwowie zaginąłw czasie II wojny światowej. Zachowało się
tylkokilkaobrazówzokresuwileńskiego.WWilniew1934r.
KazimirowskinamalowałpierwszyobrazMiłosiernego
Jezusa, według osobistych wskazówek św. siostry Fau-
styny. Od 1936 r. mieszkał w Białymstoku, gdzie w 1939 r.
zmarł na zapalenie płuc. Jego nagrobek znajduje się na ka-
tolickim cmentarzu para�ialnym.

Fragment para�ialnej księgi zmarłych

Nota biogra�iczna:
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1 Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, w którym żyła i zmarła S�więta siostra
Faustyna, założyłamatkaTeresa,hrabinaPotocka.PoodbytejpraktycewDomuMiłosierdzia
wLaval (Francja)nazaproszenieabp.ZygmuntaSzczęsnegoFelińskiegoobjęławWarszawie
„DomSchronienia” dla dziewcząt potrzebujących odnowymoralnej. 1 listopada 1862 r. abp
Feliński poświęcił kaplicę i domdla dziewcząt. Dzień ten przyjmuje się jako datę powstania
ZgromadzeniaSióstrMatkiBożejMiłosierdziawPolsce.ZgromadzenieprowadziMłodzieżowy
Ośrodek Wychowawczy dla dziewcząt, domy samotnych matek, świetlice terapeutyczne
iprzedszkola, głosiorędzieMiłosierdziawkraju ipozagranicami, formujeapostołówBożego
Miłosierdziawmiędzynarodowymstowarzyszeniu „Faustinum”, starając sięwewszystkich
pracach uobecniać ewangeliczną wartość, jaką jest miłosierdzie Boskie i ludzkie.

2 Głogowiecmaławieśnależącadopara�ii S�winiceWarckie,wktórejurodziła się św.Faustyna
Kowalska(jakoHelenaKowalska) jestośrodkiemjejkultu.SamkościółwS�winicachWarckich
pełni rolę Sanktuarium chrztu i narodzin św. Faustyny.

3 Archikatedra pw. Świętego Stanisława Kostki w Łodzi.
Archidiecezja łódzka – jest jedną z czternastu archidiecezji obrządku łacińskiegowpolskim
Kościele katolickim ustanowiona diecezją w 1920 r., archidiecezją podległą bezpośrednio
StolicyApostolskiejw1992r., astolicąnowejmetropolii, którą tworzywrazzdiecezją łowicką
w 2004 r. .

4 BpStanisławRospond (1877-1958), polski duchowny rzymskokatolicki, doktor teologii,
rektorwyższegoseminariumduchownegowKrakowiewlatach1920-1927,bppomocniczy
krakowski w latach 1927-1958, w jego obecności św. siostra Faustyna złożyła pierwsze
śluby zakonne.

5 I Wojna Światowa, pomiędzyWielką Brytanią, Francją, Rosją, Serbią, Japonią, Włochami
(od1915r.), StanamiZjednoczonymi(od1917r.),Austro-Węgrami iNiemcami,wspieranymi
przez Imperium Osmańskie i Bułgarię – trwała od 28 lipca 1914 r. do 11 listopada 1918 r.
Był to największy kon�likt zbrojnywEuropie od czasuwojen napoleońskich na przełomie
XVIII iXIXwieku.WojnazakończyłasięklęskąpaństwcentralnychorazpowstaniemwEuropie
S� rodkowej i w Europie Południowej licznych państw narodowych. Ruina gospodarcza po
zakończeniuwojny i lękprzedgłodem, stały się głównąprzyczyną rewolucji lutowejwRosji
w 1917 r., która doprowadziła do obalenia caratu i rewolucji październikowej (przejęcia
władzy przez bolszewików), a następnie utworzenia w 1922 r. Związku Socjalistycznych
Republik Radzieckich (ZSRR).

6 Abp Jerzy BolesławMatulewicz (1871-1927), litewski duchowny katolicki, bpwileński,
odnowiciel i generał Zakonu Marianów oraz bł. Kościoła katolickiego.

7 Józef Klemens Piłsudski (1867-1935) – polityk, polski działacz niepodległościowy, mąż
stanu:NaczelnikPaństwaPolskiego (1918-1922),WódzNaczelnyWojskaPolskiego (1918),
pierwszyMarszałek Polski (1920), premier Polski (1926-1928, 1930). Wywarł decydujący
wpływ na kształt polityki wewnętrznej i zagranicznej II Rzeczpospolitej Polskiej.

PRZYPISY
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8 Oddziały Armii Radzieckiej (Armii Czerwonej). 15 czerwca 1940 r. na terytorium Litwy
wkroczyło około 70 000 żołnierzy Armii Czerwonej oraz oddziały NKWD aby siłą przejąć
kontrolę nad Litwą. Wybrany pod przymusem Sejm Ludowy, tracąc niepodległość, przyjął
uchwałę o włączeniu Litwy w skład Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.
ZokupowanegoWilna i jegookolic rozpoczęłysięaresztowania ideportacjewszystkichgrup
narodowościowych:Litwinów,Polaków,Białorusinów.Wlatach1940-1953zginęłolubzostało
aresztowanych i deportowanych w głąb Rosi ponad 280 000 obywateli litewskich. Część
znichzginęławwalce–oddziały litewskiegoruchuoporudziałałydopołowylat50.Okupacja
zakończyła się w 1990 r.

9 Kard. August Hlond (1881-1948), polski duchowny rzymskokatolicki, salezjanin, biskup
diecezjalny katowicki w 1926, arcybiskup metropolita gnieźnieński i poznański w latach
1926-1946, arcybiskupmetropolitagnieźnieński iwarszawskiw latach1946-1948,w latach
1926-1948 prymas Polski.

10 II wojna światowa (wojna niemiecko–sowiecka) – taką nazwą określa się całokształt
działańwojennychpodczas IIwojny światowejwEuropiePółnocnej,Wschodniej, S� rodkowej
i Południowej pomiędzy III Rzeszą (Niemiecką) a ZwiązkiemRadzieckimoraz ichposzcze-
gólnymi sojusznikami.W ciągu 6 lat wojny (1939-1945) zginęło ponad 60milionów ludzi
nie liczącmilionów ludzi różnej narodowości zmarłychwwynikugłodu i chorób.Okupanci
niemieccyprzeprowadziliolbrzymiąliczbęmasowychegzekucji ideportacji ludności,wszcze-
gólności polskiej, żydowskiej i radzieckiej oraz różnej narodowości więźniów w obozach
koncentracyjnych.
Wczasie trwaniawojny, 22czerwca1941r., nastąpił atakhitlerowskichNiemiecnaZSRR,

napaństwoktóre formalniebyłosojusznikiemNiemiec.Wgrudniu1941r.ArmiaNiemiecka
poniosła sromotną klęskę pod Stalingradem, po której Armia Sowiecka przeszła do kontr-
ofensywywzdłuż całego frontuwschodniego.Walki te charakteryzowałysięniespotykanym
okrucieństwem,masowymideportacjami i olbrzymią śmiertelnością zpowoduwalk, głodu,
wykrwawienia, chorób imasakr.Wojnatazebrałanajobfitsze żniwo życia ludzkiegowhistorii
świata.

11Abp Romuald Jałbrzykowski (1876-1955), polski duchowny rzymskokatolicki, bp po-
mocniczysejneńskiw latach1918-1925, sekretarzgeneralnyKonferencjiEpiskopatuPolski
w latach 1925-1926, bp diecezjalny łomżyński w 1926, abpmetropolitawileński w latach
1926-1955.SpoczywawBazyliceArchikatedralnejWniebowzięciaNajświętszejMaryiPanny
w Białymstoku.

12 Syberia – ogromny obszar rozciągający się od Uralu do Oceanu Spokojnego i obejmujący
8 stref czasowych. Surowe warunki klimatyczne czyniły Syberię naturalnymwięzieniem.
Odpoczątku rosyjskiej obecności na tej ziemi stanowiłamiejscekary iwygnania.Wramach
represji za działalność polityczną lub będąc jeńcami wojennymi, setki tysięcy Polaków
i skazańców różnych narodowości, zostały przez władze rosyjskie zesłane na Sybir na ka-
torgę – na ciężkie roboty w twierdzach, kopalniach i fabrykach lub karnie wcielone do
armii Imperium Rosyjskiego.
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13 Rzeczpospolita Obojga Narodów (1569-1795).
W tym czasie, kiedy siostra Faustyna (1933-1936) przebywała w Wilnie, państwo Polskie
i państwoLitewskiemiały federacyjny charakterRzeczypospolitejObojgaNarodów.Między
Wielkim Księstwem Litewskim i Koroną Królestwa Polskiego, w 1569 r. w Lublinie, została
zawarta unia realna namocy której oba państwa łączył wspólnywładca, sejm i polityka go-
spodarcza,odrębnezaś zostały:wojsko,prawo, skarbypaństwiurzędy.Wnastępstwieutraty
niepodległościw1795nastąpiłrozbiórziemRzeczypospolitej,którena123latazostaływcielone
do państw zaborczych: Austrii, Rosji i Prus jako ich prowincje. W 1918 r. Polska odzyska-
ła niepodległość. Po wybuchu wojny polsko-bolszewickiej (1919-1921) i odparciu bolsze-
wików, w 1920 r. zwanym „cudem nadWisłą” – Litwa znów została przyłączona do Polski.

14 .O Józef Andrasz SJ (1891-1963) – był spowiednikiem i kierownikiem duchowym św.
siostry Faustyny w Krakowie, na początku jej drogi zakonnej i pod koniec życia, aż do jej
śmierciw1938r.WspółpracownikWydawnictwaApostolstwaModlitwywlatach1920-1928
i 1930-1952. Redaktor naczelny czasopisma „Posłaniec Serca Jezusowego”. Napisał wiele
broszur religijnych oraz artykułów historycznych. W1943 r. w Krakowie-Łagiewnikach
zapoczątkował nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia.

15 Adolf Kazimierz Hyła (1897-1965) – artysta malarz. Studiował historię sztuki i �ilozo�ię
na Uniwersytecie Jagiellońskim. Rysunku i malarstwa uczył się u Jacka Malczewskiego.
Wswojej twórczości koncentrował się głównie na tematyce religijnej. Najbardziej znanym
dziełem Adolfa Hyły jest obraz „Jezu ufam Tobie”, który namalował w 1944 r. Powtórzył
ten temat260razy,malującobrazydoróżnychkościołów.Namalował również kilkadziesiąt
portretów i pejzaży.

16 Litwinka i Polka były wychowankami ks. Michała Sopocki w czasie studiów na Uniwer-
sytecie Wileńskim i miały one przekazaną wiedzę o nowych formach kultu Bożego Miło-
sierdzia orazwartości obrazu.Według relacji Litwinki (przekazanej opiekującej się nią do
śmierci JadwidzeAdaśko), ks. Sopoćko zmuszonydoopuszczeniaWilna, troszcząc się o los
obrazu, upoważnił zaprzyjaźnionego kapłana do trzymania pieczy nad nim. Kapłan ten,
któregonazwiskapani Jadwiganie zapamiętała, czuwałnadzaistniałą sytuacjąprzekazując
300 rubli na wykupienie obrazu z likwidowanego kościoła pw. S�w. Michała.

17 Ks.PrałatJózefGrasewicz(1904-2000).S�więceniakapłańskieotrzymałzrąkbp.Romualda
Jałbrzykowskiego. Był redaktorem „Tygodnika Katolickiego”wWilnie i kapelanemzwiąz-
kówmłodzieży chrześcijańskiej. Przez jakiś czasmieszkałuks. Sopoćki, o czymwspominał:
„Pobyt u niego był dla mnie opatrznościowy, miał decydujący wpływ na całe moje życie”.
W dniu 3 marca 1942 r. w Wilnie został uwieziony wraz 29 kapłanami i 81 klerykami.
Dzieląc losywiększości Polaków został wywieziony na Sybir. Przeszedł przez obóz w Pro-
wieniszkach, potemKomiwZSSR.Dopieropo śmierci Stalinapowrócił dokościoławNowej
Rudzie, tutaj takżebyłkontrolowanyprzeztajnesłużby,wzywanynaprzesłuchania iponiżany.
Ks. Józef Grasewicz dobrze znał dzieje pierwszego obrazu Jezusa Miłosiernego, wiedział
o jego cudownym pochodzeniu i dlatego zaraz po powrocie z zesłania rozpoczął starania
o jego odnalezienie.
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18AbpTadeusz Kondrusiewicz, urodził się 3 stycznia 1946 r. w Odelsku. Studiował (1964-
1970)naWydzialeEnergetyki iKonstrukcjiMaszynnaPolitechniceLeningradzkiej.Ukończył
WSDwKownie i w 1981 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Pracował na Litwie i Białorusi.
W 1988 r. otrzymał stopień doktora teologii. W1989 r. w Rzymie otrzymał sakrę biskupią.
Od1991r.pracowałwRosji,najpierwjakoarcybiskupiAdministratorApostolskidlakatolików
obrządkułacińskiego,apóźniej jakoMetropolita.Od2007r.MetropolitaMińsko-Mohylewski.

19 O. Władysław Siwek SJ (1905-1973)
W1934r.przyjął święceniakapłańskie.Wlatach1936-1939kierował„KrucjatąEucharystyczną”,
„SodalicjąMariańską” orazKołemLekarzynaUniwersytecieWarszawskim.W latach1939-
1945 pracował w Krakowie, Tuligłowach i Piotrkowie, a od 1945 do 1949 r. w Poznaniu,
gdzie studiował socjologięnaUAM, zakończoną tytułemdoktora filozofii naukspołecznych.
W latach 1950-1969 był diecezjalnymduszpasterzemakademickim Szczecina. Pod presją
władzkomunistycznych,przeniesionydoBydgoszczy,aod1971r.do śmiercibyłprzełożonym
domu Ojców Jezuitów przy ul. S�więtojańskiej wWarszawie.

20 O.WładysławWantuchowskiSJ(1895-1961)–filozof i teolog,pracowałwduszpasterstwie
w kraju i za granicą. W Chicago głosił rekolekcje i misje (1936-1938). Na krótko przed
wojnązostałmianowanyrektoremwkolegiumwileńskim.Wlatach1942-1944byłuwięziony
przez Niemców. Pracował na różnych placówkach jezuickich, wybitny kaznodzieja i reko-
lekcjonista. Opiekun Sióstr Jezusa Miłosiernego w Polsce, kiedy po II wojnie światowej
musiały opuścić Wilno.

21 Bp Edmund Nowicki (1900-1971) – polski duchowny rzymskokatolicki, administrator
apostolskiwGorzowieWielkopolskimwlatach1945-1951,biskupkoadiutordiecezjigdańskiej
w latach1951-1964,biskupdiecezjalnygdańskiw latach1964-1971.3października1939r.
został aresztowanyprzezwładzehitlerowskie iosadzonywwięzieniuwPoznaniu, zktórego
9 listopada 1939 r. internowano go do klasztoru bernardynów w Kazimierzu Biskupim.
Po kilkumiesięcznymodosobnieniu ponownie został osadzonywPoznaniu, a 4maja 1940
r. zostałwięźniemobozuwDachau.Wsierpniu tegorokuprzeniesionogodoGusen,awgrud-
niu 1940 r. ponownie stał sięwięźniemDachau.W lutym1941 r. został zwolniony z obozu
pod warunkiem porzucenia kapłaństwa. Warunku nie dopełnił.

22 Ks. ZygmuntSzelążek,AdministratorApostolski, 2 sierpnia1955 r.wydał dekret zatwier-
dzającyZgromadzenieSióstr JezusaMiłosiernegonaprawiediecezjalnymizgodęnanoszenie
przez Siostry habitów. Wtedy też siostra Faustyna Osińska i siostra Benigna Naborowska
złożyły wieczyste śluby zakonne.

23 AbpMarianPrzykucki (1924-2009) –polski duchowny rzymskokatolicki,w latach1974-
1981 biskup pomocniczy poznański, w latach 1981-1992 biskup diecezjalny chełmiński,
w latach1992-1999arcybiskupmetropolita szczecińsko-kamieński. Jegodekretemwdniu
1 sierpnia 1993 r. kościół pw. S�więtego Krzyża w Myśliborzu, wymieniony w proroczej
wizji siostry Faustyny, został wyniesiony do rangi Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.
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Publikacja książki „Jezu, ufam Tobie. Miłość i Miłosier-
dzie” jest owocem mojej wieloletniej posługi w szerzeniu
kultu Bożego Miłosierdzia. Posługa ta polegała na rozpo-
wszechnianiu opracowanych druków w różnych formach
i językach z Wizerunkiem Miłosiernego Jezusa oraz infor-
macją o obietnicach łask przekazanych za pośrednictwem
św. siostry Faustyny w Orędziu Bożego Miłosierdzia. Przez
wiele lat mogłam kontynuować to apostolstwo dzięki Bożej
opatrzności stawiającej na mojej drodze życzliwych kapła-
nów, siostry zakonne oraz świeckich czcicieli Bożego Miło-
sierdzia oferujących w różnych formach swą pomoc.

Pragnę podziękować za duchową opiekę Siostrom ze
Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego, a szczególnie za
życzliwość i pomoc siostrze Marii Kalinowskiej (w latach
1997-2013 Przełożonej Generalnej Zgromadzenia), sio-
strze Teresie Szałkowskiej za czuwanie nad poprawno-
ścią teologiczną tekstu oraz Janinie Śniegowskiej, absol-
wentce �ilologii polskiej, dbającej o poprawność językową.

Szczególnie serdecznie dziękuję poznanemu na dzie-
sięciodniowych rekolekcjach u oo. Redemptorystów w Ro-
wach – ojcu prof. UKSW dr hab. Pawłowi Mazankowi
CSsR – prowadzącemu te rekolekcje, za Jego cenne wska-
zówki, które znacząco wpłynęły na uporządkowanie treści
zawartych w książce. Stały się dla mnie jeszcze jednym czy-
telnym znakiem Bożej opatrzności.

Wieloletnie zaangażowanie w działalność ewangeliza-
cyjną udokumentowałam w opublikowanym świadectwie
„Dar Miłosierdzia”.

Urszula Grzegorczyk
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Doczesne szczątki św. siostry Faustyny
SANKTUARIUMMIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Klasztor Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia,
30-420 KRAKÓW-ŁAGIEWNIKI, ul. Siostry Faustyny 3

tel. (0048) 12 351 88 00, www.faustyna.pl

Doczesne szczątki bł. księdza Michała Sopoćki
SANKTUARIUMMIŁOSIERDZIA BOŻEGO

15-863 BIAŁYSTOK, pl. bł. ks. M. Sopocki 1
tel./faks (0048) 85 651 90 10, www.milosierdzie.archibial.pl

DomMacierzysty Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego
SANKTUARIUMMIŁOSIERDZIA BOŻEGO

74-300 MYSLIBORZ, ul. BohaterówWarszawy 77
tel. (0048) 95 747 34 50, www.jezuufamtobie.pl

Dom Generalny Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego
66-400 GorzówWielkopolski, ul. Kard. Wyszyńskiego 169

tel. 095 722 52 46, e-mail: zsjm1888ms@gmail.com
www.faustyna.eu • www.zgromadzenie.faustyna.org

Izba Pamięci bł. księdza Michała Sopoćki
ZGROMADZENIE SIÓSTR JEZUSA MIŁOSIERNEGO

15-114 BIAŁYSTOK, ul. Poleska 42, tel. (0048) 85 654 55 28

Pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego
SANKTUARIUMMIŁOSIERDZIA BOŻEGO

LT 01 131WILNO (VILNIUS), Dominikonu g. 12
tel. (+ 370 5) 250 55 98, www.gailestingumas.lt

Dom, w którym został namalowany pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego
ZGROMADZENIE SIÓSTR JEZUSA MIŁOSIERNEGO

LT 11 350WILNO (VILNIUS), Rasu g. 4a
tel. (+ 370 5) 212 10 90, e-mail: zsjmwilno@wp.pl

HOSPICJUM IM. MICHAŁA SOPOĆKI
(+ 370 6) 056 17 39, www.hospisas.lt

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE:

1. Święta siostra Faustyna Kowalska − „Dzienniczek”.
2. Publikacje: ks. prof. Michał Sopoćko − „Miłosierdzie Boże w Dziełach Jego”,
„Dziennik”, „Wspomnienia”.

3. Publikacja: ks. prof. Henryk Ciereszko − „KsiądzMichał Sopoćko Apostoł Miłosierdzia Bożego”.
4. Siostra Teresa – Katarzyna Szałkowska ZSJM: „Tajemnica Miłosierdzia”
5. Siostry Jezusa Miłosiernego: „Okno przez które widać Boga” – kontemplacja Wizerunku Jezusa.
6. Fragment Homilii Jana Pawła II wygłoszonej podczas kanonizacji siostry Faustyny
Kowalskiej 30 kwietnia 2000 r. wWatykanie.

7. Listy: ks. Michała Sopoćki i o. Józefa Andrasza SJ.
8. Publikacja: ks. Józef Grasewicz − „Wspomnienia”.
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