
Święto Miłosierdzia Bożego
Święto  Miłosierdzia  obchodzone  jest  w  pierwszą  niedzielę  po

Wielkanocy,  czyli  II  Niedzielę  Wielkanocną,  zwaną  obecnie  Niedzielą
Miłosierdzia  Bożego.  Wpisał  je  do  kalendarza  liturgicznego  najpierw
Franciszek kard.  Macharski  dla  archidiecezji  krakowskiej  (1985),  a potem
niektórzy biskupi polscy w swoich diecezjach. Na prośbę Episkopatu Polski
Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich
diecezji  w Polsce.  W dniu kanonizacji  Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000
roku  Papież  ogłosił  to  święto  dla  całego  Kościoła.  W  tym  dniu  można
uzyskać odpust zupełny (warunki odpustu niżej)

 św. Faustyna Kowalska 
Urodziła się 25 VIII 1905 roku w polskiej wsi Głowiec
27 VIII chrzest na którym otrzymała imię Helena
1914 I Komunia Święta Helenki

      Jezus ukazał się Faustynie  po raz pierwszy, gdy miała siedem
lat. Chciała ona wstąpić do zakonu jednak rodzice bali się, że nie
poradzą sobie bez niej,  więc pomagała im,  a  później  pracowała.
Pewnego dnia wybrała się z koleżankami na tańce do miejskiego
parku.  Grała  orkiestra,  wszyscy  świetnie  się  bawili,  gdy  nagle
ukazał się jej… Jezus w cierniowej koronie! Od razu pojechała do
Warszawy tak jak Jezus chciał. Wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr
Matki Bożej Miłosierdzia i otrzymała imię Faustyna. W klasztorze
była  kucharką,  ogrodniczką  i  furtianką,  ale  przede  wszystkim
sekretarką  Pana  Jezusa!  Chrystus  powierzył  jej  zadanie  by
zapisywała  wszystko  co  do  Niej  mówi.  Jezus  rozmawiał  z  nią,

pokazywał się jej i mówił o Bożym Miłosierdziu, które jest ratunkiem dla grzeszników oraz o tym jak
bardzo kocha każdego z nas i  chce nas wszystkich mieć u siebie.  Podczas takiego widzenia Jezus
poprosił  Faustynę  by  znalazła  kogoś  kto  namaluje  Jego  oblicze  w taki  sposób jaki  jej  się  ukazał
i by umieścili napis „Jezu ufam Tobie”. Nie było łatwo, jednak Faustyna z pomocą kilku osób dopięła
tego dzieła i znaleźli malarza Eugeniusza Kazimirowskiego, który w 1934 roku  namalował wszystkim
znany  obraz  „Jezu  ufam Tobie”.  Miała  również  uczyć  ludzi  odmawiania  Koronki  do  Miłosierdzia
Bożego,  która  jest  ratunkiem  dla  grzeszników,  oraz  powołać  nowy  zakon  w  którym  Siostry
wypraszałyby  Miłosierdzie  dla  całego  świata.  Wszystko  co  mówił  jej  Pan  Jezus  zapisywała
w  dzienniczku.  Siostra  Faustyna  miała  bardzo  wiele  obowiązków,  ale  nieustannie  we  wszystkim
szukała Boga i Jego woli. Modliła się za wszystkich ludzi a zwłaszcza o nawrócenie grzeszników, za
dusze zmarłych,  za kapłanów, Ojczyznę.  Zawsze modliła się o światło  Ducha Świętego dla księży
którzy  ją  spowiadali.  Była  bardzo pokorna,  gdy jej  ktoś  dokuczał  i  śmiał  się  z  niej  ona  milczała
i  modliła się za tą  osobę.  Była mistyczką i  stygmatyczką.  Zmarła  na
gruźlicę 5 X 1938. Miała 33 lata, tyle samo co pan Jezus, gdy umarł. 

„Dzienniczek” należy do pereł literatury mistycznej. Święta Siostra
Faustyna pisała go w Wilnie i Krakowie w latach 1934-1938 na wyraźne
polecenie Pana Jezusa oraz spowiedników. Opisała w nim swoje
niezwykle głębokie życie duchowe i orędzie o miłości miłosiernej Boga
do człowieka, z którym została posłana, by je przekazać Kościołowi i
światu. Jest to więc dzieło wyjątkowe – „Ewangelia miłosierdzia pisana
w perspektywie XX wieku” – jak o nim powiedział Ojciec Święty Jan
Paweł II. 

https://www.youtube.com/watch?v=984Jyp65J_Y – BAJKA DLA

MŁODSZYCH O ŚW. FAUSTYNIE KOWALSKIEJ 

https://www.youtube.com/watch?v=984Jyp65J_Y


Pan Jezus ukazał się Siostrze Faustynie i powiedział : 

„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, a szczególnie w godzinę śmierci. Ja sam bronić ją będę jako swej
chwały.”.(47,48)

„Te dwa promienie oznaczają krew i wodę. Blady promień oznacza wodę, która
usprawiedliwia dusze; czerwony promień oznacza krew, która jest życiem dusz...”(299)

„Te promienie osłaniają dusze przed zagniewaniem Ojca Mojego. Szczęśliwy, kto w ich
cieniu żyć będzie, bo nie dosięgnie go sprawiedliwa ręka Boga. Pragnę, ażeby pierwsza

niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia” (299)

„Spojrzenie  moje z tego obrazu jest takie jako spojrzenie z krzyża”(326)



„Odmawiaj nieustannie tę koronkę, której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją
odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci (…) 

Niepojętych łask pragnę udzielić duszom, które ufają Mojemu miłosierdziu” (Dz: 67)



Odpust zupełny w Dniu Bożego Miłosierdzia

Odpust zupełny jest dziełem nawrócenia, postępowania w uświęceniu. „Odpust jest to darowanie
przed  Bogiem  kary  doczesnej  za  grzechy,  zgładzone  już  co  do  winy.  Dostępuje  go  chrześcijanin
odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który
jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług
Chrystusa i świętych” – czytamy w Katechizmie.

Warunkiem uzyskania odpustu zupełnego jest

1) brak przywiązania do grzechu, także powszedniego,

2) bycie w stanie łaski uświęcającej (po spowiedzi świętej),

3) przyjęcie Komunii świętej,

4) odmówienie modlitw „Ojcze nasz” oraz „Zdrowaś Mario” w intencjach Ojca świętego

 W Niedzielę  Miłosierdzia  Bożego  dodatkowym warunkiem jest  jeszcze,  by  wziąć  udział  
w  „pobożnych  praktykach  ku  czci  Bożego  Miłosierdzia”  albo  odmówić  „przed  Najświętszym
Sakramentem  publicznie  wystawionym,  lub  przechowywanym  w  tabernakulum,  w  jakimkolwiek
kościele lub kaplicy, modlitwę „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, dodając pobożne wezwanie do Pana
Jezusa Miłosiernego, np. „Miłosierny Jezu, ufam Tobie”. Odpust cząstkowy mogą w tym dniu uzyskać
także  osoby,  które  z  „sercem  skruszonym”  odmówią  któreś  z  zatwierdzonych  wezwań  do  Jezusa
Miłosiernego.

https://www.pch24.pl/odpust-zupelny-w-uroczystosc-bozego-milosierdzia,13911,i.html 

Piosenki 

https://www.youtube.com/watch?v=joBSdPV3oMo "Błogosławieni miłosierni" oficjalny Teledysk 
ŚDM Kraków 2016 [Official Music Video]
https://www.youtube.com/watch?v=ZrMBAP9gtlA Mała Armia Jezusa – Faustyna
https://www.youtube.com/watch?v=0dFQ5OLS-Fg  Misericordias Domini In aeternum cantabo. - Twe 
miłosierdzie, Panie mój, po wiek wieków sławić chcę. (Hymn Misericordias w wykonaniu chóru i 
orkiestry Sanktuarium Bożego Miłosierdzia pod dyrekcją dr hab. Krzysztofa Michałka, nagrany 
podczas pandemii koronawirusa. Każdy nagrał we własnym domu i zostało to połączone.)
https://www.youtube.com/watch?v=ZCz_K5NUcVw  Arka Noego - Na Drugi Brzeg

https://www.youtube.com/watch?v=ZCz_K5NUcVw
https://www.youtube.com/watch?v=0dFQ5OLS-Fg
https://www.youtube.com/watch?v=ZrMBAP9gtlA
https://www.youtube.com/watch?v=joBSdPV3oMo
https://www.pch24.pl/odpust-zupelny-w-uroczystosc-bozego-milosierdzia,13911,i.html


Dzienniczek siostry Faustyny – rękopis

Bibliografia:
„Dzienniczek Miłosierdzie Boże w duszy mojej” - św. Siostra Faustyna Kowalska ZMBM
„Co się w Niebie Święci, czyli skąd się biorą Święci” - Ewa Skarżyńska 
https://www.faustyna.pl/zmbm/swieto-milosierdzia/ 
https://www.sanktuarium.faustyna.pl/dzienniczek/ 
https://www.faustyna.pl/index.php?option=com_zoom&Itemid=74&catid=49 

Pozdrawiam serdecznie Anna Janas!

https://www.faustyna.pl/index.php?option=com_zoom&Itemid=74&catid=49
https://www.sanktuarium.faustyna.pl/dzienniczek/
https://www.faustyna.pl/zmbm/swieto-milosierdzia/





