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Św. Faustyna – apostołka Bożego 
Miłosierdzia

49

Pan Jezus, żyjąc wśród ludzi, okazywał im miłosierdzie: uzdrawiał, po-
cieszał, litował się, ale przede wszystkim przebaczał każdemu, kto o to 
poprosił. Tak było z ukrzyżowanym obok Pana Jezusa łotrem, który 
szczerze żałował popełnionego zła, a w Jezusie uznał prawdziwego Boga. 

Pan Jezus przebaczył mu i obiecał spotkanie w niebie. 

Największym przejawem miłosierdzia Pana Jezusa była Jego śmierć na 
krzyżu: umarł za grzechy wszystkich ludzi, abyśmy mogli żyć wiecznie.  

Prawda o Bożym Miłosierdziu jest głoszona od czasów Chrystusa, ale 
ludzie coraz mniej o nim pamiętają. Dlatego Pan Jezus w XX w. wy-

brał siostrę Faustynę Kowalską, aby przypomniała 
światu orędzie o Miłosierdziu Bożym. 

Helena Kowalska przyszła na świat 25 sierpnia 
w 1905 r. Była trzecim dzieckiem rolników z Gło-
gowca koło Łodzi. Miała dziewięcioro rodzeństwa. 
Ukończyła trzy klasy szkoły podstawowej, gdzie 

nauczyła się czytać, 
pisać i liczyć. Od 
szesnastego roku 
życia pracowała jako 
pomoc domowa.

Gdy miała dwa-
dzieścia lat, wstąpi-
ła do Zgromadzenia 
Sióstr Matki Bożej 

Kilka słów o...
Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił 
s. Faustynę Kowalską najpierw 
błogosławioną – 18 kwietnia 
1993 r., a następnie świętą – 
30 kwietnia 2000 r.

Jezus obchodził wszystkie miasta i  wioski. Nauczał w  tamtejszych synago-
gach, głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabo-
ści. A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce 
nie mające pasterza.

(Mt 9,35-36)

Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: „Czyż ty nie jesteś 
Mesjaszem? Wybaw więc siebie i  nas”. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: „Ty nawet 
Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież – sprawiedliwie, 
odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił”. 
I dodał: „Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa”. Jezus mu 
odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam ci: Dziś będziesz ze mną w raju”.

(Łk 23,39-43)
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Zastanów się
– Czy modlisz się Koronką do Miłosierdzia Bożego?
– Dlaczego powinieneś przebaczać tym, którzy cię skrzywdzili? 
–  Dlaczego powinieneś modlić się za grzeszników, by się nawrócili 

i otrzymali Boże przebaczenie?

Zapamiętaj
Miłosierdzie Boga oznacza, że On kocha nas ogromną miłością, 
gotową do największych poświęceń. Pan Bóg chce nas obdarzyć 
pełnią szczęścia w niebie, dlatego pragnie, abyśmy zerwali z grze-
chem i nie szli drogą prowadzącą do kary wiecznej. Gdy żałujemy 
za grzechy, przebacza nam, gdyż jest miłosierny. 

Zadanie
1.  Ułóż krótką modlitwę do Jezusa Miłosiernego.
2.  Wybierz jeden ze sposobów głoszenia Miłosierdzia Bożego. Za-

projektuj plakat, w którym je zareklamujesz.
3.  O godz. 15.00 pomódl się Koronką do Bożego Miłosierdzia. 

Możesz poprosić o pomoc domowników.
4.  Rozejrzyj się, kto w twoim otoczeniu potrzebuje pomocy, i mu 

pomóż.

Miłosierdzia, gdzie spędziła 13 lat. 
W zakonie przyjęła imię Faustyna. 

Siostra Faustyna otrzymała polecenie 
od Pana Jezusa, aby mówić o Miłosier-
dziu Bożym oraz postarać się o nama-
lowanie obrazu „Jezu, ufam Tobie”. 

Zmarła na gruźlicę 5 października 
1938 r., w trzydziestym trzecim roku 
życia, zgodnie z zapowiedzią Pana Je-
zusa. Sława jej świętości i posłannictwa 
szybko rosła i sięgała daleko poza gra-
nice Polski. 

Obecnie obraz Jezusa Miłosiernego 
jest czczony na całym świecie i wiele 
osób modli się Koronką do Miłosier-
dzia Bożego w Godzinę Miłosierdzia 
(czyli o 15.00). Dzięki s. Faustynie 
Jan Paweł II ustanowił Święto Miło-
sierdzia. 

Czy wiesz, że…
Godzinę Miłosierdzia czcimy 

o 15.00. O tej godzinie Pan 

Jezus umarł na krzyżu za grze

chy ludzi. 
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