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Listopad 2014  Serdecznie pozdrawiam Was kochani Chorzy i wszystkich czytających ten list. 

Miłość pragnie szczęścia drugiego człowieka. Jednak każdy z nas jest inny i inaczej to 
szczęście pojmuje. Dlatego miłość prawdziwa zakłada wolność. Zaś ceną wolności jest 
możność wyboru. Nikt z ludzi nie potrafi w pełni kochać całkowicie zachowując wolność 
drugiej osoby. Jedynie Pan Bóg tak kocha. Musimy jednak pamiętać, że posiadając wolność 
zyskujemy odpowiedzialność za każdy nasz wybór. 

Objawienie Boże, Pismo św. mówi: „Postanowione jest ludziom raz umrzeć a potem sąd” Hbr  9,27 

Łączy się z tym moja odpowiedzialność za wybory dokonane tutaj na ziemi. Po śmierci mamy 
dwie skrajne możliwości: odrzucenie od Oblicza Bożego – potępienie, piekło lub zbawienie 
od razu po śmierci – Niebo. Nikt na siłę nie idzie do piekła i nikt na siłę nie idzie do nieba. 
Za czym człowiek się opowie, to Pan Bóg ten wybór będzie szanował, bo to jest cena wolności 
jaką dał człowiekowi.  

Nie zawsze tak się dzieje, że człowiek umiera w grzechu ciężkim, śmiertelnym. Ciężki grzech 
jest uporczywym, jednoznacznym odrzuceniem woli Boga w rzeczy ważnej. Częściej obciąża 
go grzech lekki, nie wypłacenie Bożej sprawiedliwości za popełnione zło, przyzwyczajenie 
do grzechu, albo złe skutki czynów dokonanych na ziemi, a które trwają po śmierci. 

Niesprawiedliwością byłoby całkowite odtrąceniem takiej osoby. Wybrała ona wprawdzie 
Chrystusa, ale za Nim szła nieudolnie. Potrzebne zatem jest oczyszczenie, bo nic nieczystego 
nie może wejść do Nieba. Pamiętamy przypowieść o uczcie weselnej, z której został usunięty 
człowiek nieposiadający białej szaty, czy o oddaniu ostatniego grosza.   
Oczyszczenie takie nazywamy „czyśćcem”. 

Kiedy zatrzymujemy się nad naszym korzystaniem z wolności tylko w aspekcie prawnym, 
tj. sądu i wyroku, a pomijając miłość, ogarnia nas lęk i ogromny smutek, bo nie udało nam się 
w życiu wykorzystać tej wolności ku dobru.  

Pan Bóg wiedział o naszej skłonności do złego korzystania z wolności po pierworodnym 
grzechu, dlatego daje nam środki do usprawiedliwienia i zadośćuczynienia już tu na ziemi.  

Pierwszym środkiem ku zbawieniu jest „wiara”. Św. Jakub mówi: „Z wiary jesteście 
zbawieni a nie z  uczynków…- choć dodaje – wiara bez uczynków jest martwa.” List św. Jakuba 
Drugim środkiem jest sakrament spowiedzi, w którym następuje wybaczenie i pojednanie 
z Bogiem. Sakrament ten wymaga zadośćuczynienia.  
Tu przychodzą nam z pomocą „odpusty”: cząstkowe lub całkowite. 

Żyjemy w czasie rozlania się wielkiej Bożej łaski, którą świat poznał przez św. Faustynę. 
W pismach siostry Faustyny znajdujemy środki, które służą do uproszenia Miłosierdzia 
Bożego dla nas, naszych rodzin i całego świata. Jest to niezwykle ważne, bo tylko dzięki 
Bożemu Miłosierdziu możemy uzyskać odpuszczenia naszych win i kar czyśćcowych.   

Pan Jezus dał s. Faustynie zadanie dotyczące Święta Miłosierdzia:  
„Córko moja, mów światu całemu o niepojętym Miłosierdziu moim. Pragnę, aby święto 
Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych 
grzeszników. W dniu tym otwarte będą wszystkie wnętrzności Miłosierdzia mojego. 
Wylewać będę całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła Miłosierdzia mego. 
Dusza, która w tym dniu przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego 
odpuszczenia win i kar. Niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby jej 
grzechy były jak szkarłat. Święto to wyszło z wnętrzności Miłosierdzia mojego i jest 
zatwierdzone w głębokości zmiłowań moich. Pragnę, aby uroczyście obchodzone było 
w pierwszą niedzielę po Wielkanocy". Por Dz. 699 
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Innymi środkami jakie nam Pan Jezus dał i nakazał wypełniać są: koronka do Miłosierdzia 
Bożego, nowenna przed wspomnianym już Świętem, czy oddawanie czci Obrazowi z napisem 
„Jezu ufam Tobie”. 
Koronka do Miłosierdzia Bożego powstała 13 września 1935 roku.  W tym dniu św. Faustynę 
ogarnęło widzenie, w którym ujrzała Anioła, wykonawcę gniewu Bożego, a w rękach jego 
pioruny i błyskawice. Widząc ten znak gniewu Bożego, który miał spotkać ziemię, 
najdotkliwiej pewną miejscowość, zaczęła prosić Anioła o zlitowanie, czuła jednak, że wobec 
gniewu Bożego jej modlitwa jest niczym. Następnie ujrzała Trójcę Świętą. Została olśniona 
Jej majestatem i niepojętą świętością. Równocześnie usłyszała wewnątrz siebie słowa, 
którymi z niezwykłą mocą zaczęła błagać Boga o ratunek dla świata.  
Wobec tej modlitwy Anioł stał się bezsilny i już nie mógł wymierzać sprawiedliwej kary. 

Słowa, którymi Faustyna wstawiała się do Boga, są następujące:  
„Ojcze przedwieczny, ofiaruję 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 i całego świata". Dz. 475 

Na drugi dzień, wchodząc do kaplicy, usłyszała wewnątrz polecenie:  
„Ilekroć wejdziesz do kaplicy, odmów zaraz tę modlitwę, której cię nauczyłem wczoraj.  
Skoro to uczyniła, usłyszała słowa: Modlitwa ta jest na uśmierzenie gniewu Bożego. 
Odmawiać ją będziesz przez dziewięć dni na zwykłej cząstce różańca w następujący sposób: 

Najpierw odmówisz jedno «Ojcze nasz», «Zdrowaś» i «Wierzę». Potem na większych 
paciorkach odmawiać będziesz: «Ojcze przedwieczny ofiaruję Ci...». Na mniejszych zaś: 
«Dla Jego bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata». Na zakończenie 
odmówisz trzykrotnie: «Święty Boże, Święty mocny, Święty nieśmiertelny, zmiłuj się 
nad nami i nad całym światem»". Por. Dz. 476 

Koronka ta uczy nas, że grzechy ludzi ściągają na świat kary Boże, że w wykonywaniu 
tych kar biorą udział duchy niebieskie oraz że błaganie duszy świątobliwej ma wielki 
wpływ na usunięcie Bożej chłosty, gdy odwołuje się do Jezusa Chrystusa, do Jego Mękę. 

Ze wspomnianą „Koronką” Pan Jezus złączył obietnice:  
„O, jak wielkich łask udzielę duszom, które odmawiać będą tę koronkę!  
Zapisz te słowa, córko moja. Mów światu o moim Miłosierdziu, niech pozna cała 
ludzkość, jak jest niezgłębione. Jest to znak na czasy ostateczne, po nim nadejdzie 
dzień sprawiedliwy". Por Dz. 848 

Innym razem tak Pan Jezus powiedział do swej służebnicy:  
„Odmawiaj nieustannie tę koronkę, której cię nauczyłem. Tego, kto ją będzie odmawiał, 
ogarnie wielkie miłosierdzie w życiu, szczególnie w godzinę śmierci. Kapłani będą 
ją podawać grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku...  
Pragnę, aby świat cały poznał Miłosierdzie moje. Niepojętych łask pragnę udzielić 
duszom, które ufają Miłosierdziu mojemu".  Por. Dz 687 

Jak widzimy, życzeniem Zbawiciela było i nadal jest, abyśmy często tą koronką 
wysławiali Boże Miłosierdzie i wypraszali je dla siebie, dla naszych rodzin oraz dla 
całego świata, zarówno dla żywych, konających, jak i w czyśćcu cierpiących.  

 

 


