
Dzień Dobry 

 

Temat: Miłosierdzie Boże 

 

Jak wiemy pierwsza niedziela po Wielkanocy jest niedzielą Miłosierdzia 

Bożego. 

Zapoznaj się z lekcją i poleceniem podanym na końcu. 

 

1. Czym jest Miłosierdzie Boże? W znaczeniu biblijnym Znany teolog, 

Garrigou-Lagrange powiedział kiedyś, że całe Pismo Święte to opisana 

historia Miłosierdzia Bożego względem dusz.  

  

Stary Testament 

Przedmiotem miłosierdzia Bożego jest w Starym Testamencie przede 

wszystkim Naród Wybrany, co zdaje się być w głównej mierze jakby 

naturalnym następstwem przymierza zawartego na Synaju. Jahwe jest Bogiem 

miłosiernym przede wszystkim Izraela, a ci, co stanowią Naród Wybrany, 

wiedzą, że nikt nawet nie potrafi opowiedzieć o wszystkich dziełach 

miłosierdzia Bożego (Mdr 18,5). Bóg zapewnia sam: "Jeśli ten naród będzie się 

żalił przede Mną usłyszę go, bo jestem litościwy". I uciśniony naród będzie 

często wołał o miłosierdzie w przeświadczeniu, iż na nędzę ludzką Bóg wprost 

nie może nie reagować miłosierdziem.  Synonimami miłosierdzia Bożego są: 

łaskawość, wierność, sprawiedliwość. Te dwa ostatnie określenia pozostają w 

ścisłym związku z przymierzem, które Bóg z własnej inicjatywy, za 

pośrednictwem Mojżesza, zawarł ze swoim ludem.  

  



Nowy Testament 

  Całe zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa jest owocem miłosierdzia 

zarówno Boga Ojca, z którego inicjatywy zrodził się plan zbawienia ludzkości i 

Jezusa Chrystusa, który urzeczywistnił tę zbawczą wolę Ojca.  U podstaw 

samego nauczania Jezusa też znajduje się miłosierdzie Boże. Ewangelista Marek 

wyraźnie stwierdza: "Zlitował się nad nimi (...) i zaczął ich nauczać" (Mk 6,34). 

Ponieważ zaś Jezus wszystko "mówił w przypowieściach" (Mt 13,34), w 

przypowieściach również zostały przekazane główne elementy ewangelicznej 

teologii miłosierdzia Bożego. Są to dobrze znane następujące przypowieści: o 

synu marnotrawnym (Łk 15, 11-32), o zbłąkanej owcy (Łk 15, 17), o zagubionej 

drachmie (Łk 15, 8-10). Bóg Ojciec, okazujący swoje miłosierdzie, wciela się 

już to w ojca syna marnotrawnego, już to we właściciela odszukanej owcy lub 

znalezionej drachmy.  

 

 2. Miłosierdzie Boże w objawieniach św. siostry Faustyny  

  

Św. Faustyna Kowalska, zakonnica. Faustyna łac. faustus - błogi, 

szczęśliwy. Helena Kowalska urodziła się 25 września 1905 r. w Głogowcu 

niedaleko Łodzi. Pochodziła z wiejskiej ubogiej rodziny Mając 16 lat pracowała 

jako służąca. W cztery lata później została przyjęta do klasztoru sióstr Matki 

Bożej Miłosierdzia w Warszawie. Nadano jej imię Faustyna. Wykonywała prace 

służebne w ogrodzie, w kuchni, w piekarni, na furcie. Miała jedno pragnienie: 

uświęcić się wśród pracy i cierpienia. Posiadając zaledwie elementarne 

wykształcenie sięgnęła szczytów nieba. Była obdarzona darem modlitwy 

kontemplacyjnej. Na polecenie spowiednika spisała swe mistyczne przeżycia w 

„Dzienniczku”, który stanowi perłę duchowości chrześcijańskiej. Ogłosiła na 

nowo ludziom wielkie ewangeliczne przesłanie o Miłosierdziu Boga. Na 



podstawie objawień poleciła namalować obraz Zbawiciela z podpisem „Jezu, 

ufam Tobie”. Zmarła 5 października 1938 r. w Krakowie – Łagiewnikach. 

Beatyfikowana przez Jana Pawła II w 1993 r. Kanonizowana 30 kwietnia 2000 

r. W ikonografii bł. Faustyna przedstawiana jest w czarnym habicie, stroju 

swego zgromadzenia.  

 

Jak rozwija się kult Jezusa miłosiernego? Z objawień otrzymanych przez 

s. Faustynę i zapisanych w „Dzienniczku” dowiadujemy się że, Jezus prosił, aby 

kult Jego miłosierdzia rozwijał się w następujących formach:  

  

1. Namalowania obrazu Miłosierdzia Bożego "Jezu ufam Tobie"    

2. Ustanowienia święta Miłosierdzia Bożego (w pierwszą niedzielę po 

Wielkanocy) i obietnic z nimi związanych    

3. Odmawianie "Koronki do Miłosierdzia Bożego"    

Pan Jezus powiedział — zbliżasz ludzkość do mnie (Dz.929). Dusze, 

które będą odmawiać tę koronkę, miłosierdzie moje ogarnie (...) w życiu, a 

szczególnie w śmierci godzinie" (Dz.754).   

4. Modlitwa w Godzinie  Miłosierdzia (godzina 15 – w której Jezus 

umiera na krzyżu)  

5. Szerzenie czci Miłosierdzia Bożego    

 

Aby skorzystać z Miłosierdzia Bożego należy oczywiście szczerze 

wyznać grzechy na spowiedzi aby miłosierny Jezus mógł je nam odpuścić.  

 



Polecenie. 

Przepisz do zeszytu w jaki sposób Jezus prosił, aby rozwijał się kult Jego 

miłosierdzia (5 punktów) 

Uwaga – nie przesyłamy teraz tego zadania. Sprawdzę je gdy poproszę o 

przesłanie pracy na jednej z następnych lekcji. 

 

Tomasz Mokrzycki 

 

  

 

 

 

 


