
 

ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA NIEDZIELA MIłOSIERDZIA BOżEGO 
(z Dzienniczka św. s. Faustyny) 

Kiedy raz spowiednik kazał mi się zapytać Pana Jezusa, co oznaczają te dwa promienie, 
które są w tym obrazie - odpowiedziałam, że dobrze, zapytam się Pana. W czasie modlitwy 
usłyszałam te słowa wewnętrznie: 

 - Te dwa promienie oznaczają krew i wodę. Blady promień oznacza wodę, która 
usprawiedliwia dusze; czerwony promień oznacza krew, która jest życiem dusz... 

- Te dwa promienie wyszły z wnętrzności miłosierdzia Mojego wówczas, kiedy konające serce 
Moje zostało włócznią otwarte na krzyżu. 

- 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) 

+ Proś wiernego sługę Mojego, żeby w dniu tym powiedział światu całemu o tym wielkim 
miłosierdziu Moim, że kto w dniu tym przystąpi do Źródła Życia, ten dostąpi zupełnego 
odpuszczenia win i kar. 

+ Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopokąd się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia 
Mojego. 

+ O, jak bardzo Mnie rani niedowierzanie duszy. Taka dusza wyznaje, że jestem święty  
i sprawiedliwy, a nie wierzy, że jestem miłosierdziem, nie dowierza dobroci Mojej. I szatani 
wielbią sprawiedliwość Moją, ale nie wierzą w dobroć Moją. (300) 

- Raduje się serce Moje tym tytułem miłosierdzia. Powiedz, że miłosierdzie jest największym 
przymiotem Boga. Wszystkie dzieła rąk Moich są ukoronowane miłosierdziem. (301) 

W pewnej chwili usłyszałam te słowa: 

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 są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze 
łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do 
spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte 
są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna 
dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat. Miłosierdzie Moje jest tak wielkie, że przez 
całą wieczność nie zgłębi go żaden umysł, ani ludzki, ani anielski. Wszystko, co istnieje, 
wyszło z wnętrzności miłosierdzia Mego. Każda dusza w stosunku do Mnie rozważać będzie 
przez wieczność całą miłość i miłosierdzie Moje. Święto Miłosierdzia wyszło z wnętrzności 
Moich, pragnę, aby uroczyście obchodzone było w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Nie 
zazna ludzkość spokoju, dopokąd nie zwróci się do źródła miłosierdzia Mojego. (69) 


