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STOLICA DUCHOWA EUROPY
Drodzy Bracia i Siostry, w kolejnym numerze
„Iskry” przekazujemy Wam rodzaj przewodnika: propozycję warszawskiego szlaku Bożego Miłosierdzia.
Pragniemy, żebyście spojrzeli na stolicę Polski i dostrzegli w niej miejsca, gdzie Bóg realizował przez swoich proroków orędzie miłosierdzia. Analizując historię
tego kultu w Warszawie, doświadczycie zaskoczenia.
Miasto to nie tylko jest związane ze św. Faustyną, ale
i bł. ks. Michałem Sopoćką, a także św. arcybiskupem
Zygmuntem Szczęsnym Felińskim, 108 męczennikami drugiej wojny światowej, którzy byli beatyfikowani
przez św. Jana Pawła II jako świadkowie miłości miłosiernej, a w końcu kapłanem męczennikiem bł. ks.
Jerzym Popiełuszką. Nie każda stolica Europy może
się poszczycić tyloma świętymi. Poza tym nikt prawie
o tym nie pamięta, że w Warszawie dokonały się objawienia maryjne, które dodatkowo wyróżniają i uświęcają to miasto. Pierwsze, które miała św. Faustyna 25
marca 1936 roku, i drugie, które otrzymała Władysława Fronczak 3 maja 1943 roku podczas okupacji
niemieckiej.
To wydanie „Iskry” stanowi dla Was pomoc, która ułatwi Wam odkrycie – indywidualnie lub w zorganizowanych grupach – miejsc związanych z kultem
Bożego Miłosierdzia w stolicy. Jest to pierwsze tego
typu opracowanie. Ukazujemy Warszawę jako miasto
szczególnie powołane do głoszenia kultu miłosierdzia

przez jego historię, działanie Boże i misję świętych,
a także wielką ofiarę jej wielu męczenników dających
świadectwo prawdzie. To miasto, choć zmiecione z powierzchni ziemi, ma swój genius loci, niezwykły wymiar duchowy. Z tego zniszczonego miasta wyrasta
z wielką siłą miłosierdzie. Wciąż jeszcze nie wyciągamy wystarczających wniosków z takich wydarzeń jak
masowy exodus mieszkańców do obozu w Pruszkowie,
skąd zostali rozsyłani do obozów w III Rzeszy. Za mało
pamiętamy i nauczamy młodzież o tych wydarzeniach.
Stolica Polski to miasto, które ma szczególne znaczenie w historii Europy ze względu na cud nad Wisłą,
powstanie warszawskie, przemiany w 1989 roku.
Warszawa ma wszelkie cechy, by stać się duchową stolicą zjednoczonej Europy. Tu w ostatnich latach
były największe narodowe zgromadzenia, na przykład
święto Bożego Miłosierdzia obchodzone uroczyście tuż
po śmierci Jana Pawła II czy oddawanie czci przed pałacem prezydenckim poległemu w katastrofie smoleńskiej Prezydentowi Rzeczypospolitej Lechowi Kaczyńskiemu. Od trzystu lat z tego miasta wychodzą co roku
wielotysięczne pielgrzymki na Jasną Górę.
Dziś w dobie poniżających ataków na wiarę, patriotyzm patrzmy z nadzieją w przyszłość, ufając Bożemu Miłosierdziu. Obecni giganci zła są olbrzymami
o glinianych nogach i szybko znikną, tak jak się nagle
pojawili. A Boże Miłosierdzie jako droga człowieka

trzeciego tysiąclecia, ukazana przez św. Jana Pawła II,
pozostanie na zawsze. Trwajmy mocni w wierze, oczekując spełnienia Bożych obietnic. Módlmy się do Boga
w Warszawie, gdzie Bóg w szczególny sposób objawił
swoje działanie i chce wysłuchiwać cierpiący i krzywdzony naród.
Warszawa jest miejscem konfrontacji ateizmu ze
świętością narodu. Nasze pielgrzymowanie szlakiem Bożego Miłosierdzia jest budzeniem świadomości własnej
historii i dziedzictwa duchowego największych świętych
naszych czasów.
Warszawa to miasto niepokonane, które powstało
z ruin, i wciąż się odradza, dając przykład innym stolicom
świata. Patrzmy dalej niż na chwilowe prowokacje zła.
Mimo gehenny miasto to odrodziło się i czeka
wciąż na kontynuację powstania w wymiarze ducha, jak
w proroczych słowach bł. ks. M. Sopoćki: Zadrżyj piekło
w swych podstawach wobec tego nowego, a zarazem i starego hasła, które wkrótce się rozlegnie po całym świecie. Oto
powstaną nowi apostołowie Chrystusa, którego chcieliście
zwalczyć. Stworzą nową rodzinę Bożą, która przeorze cały
świat jak mocnym pługiem hasłem ufności w miłosierdzie
Boże […] A zamiast nienawiści dziś wszystkich dzielącej,
połączy jednostki, rodziny, społeczeństwa, narody i państwa
uściskiem prawdziwej bratniej miłości Boga i bliźniego
(Listy z Czarnego Boru, Częstochowa 2008, s. 23).
Z objawieniami św. Faustyny są związane takie miasta, jak Łódź, Warszawa, Płock, Wilno, Kraków. Z posługą zaś bł. ks. Michała Sopoćki szczególnie Białystok.
Obecnie cały świat z podziwem patrzy na orędzie
Bożego Miłosierdzia, które wyszło z Polski, odnajdując
w nim wielkie bogactwo Bożej łaski oraz siłę do odrodzenia cywilizacji chrześcijańskiej.
W celu odkrycia wyjątkowej roli miasta Warszawy
w realizacji dzieł Bożych w historii naszego narodu i świata zapraszamy do podjęcia pielgrzymek indywidualnych
i grupowych na szlaku Bożego Miłosierdzia w stolicy.
Ten numer „Iskry” może również stanowić pomoc
w poznawaniu duchowych skarbów naszej ojczystej ziemi w czasie, w którym przygotowujemy się do przyjęcia
pielgrzymów z całego świata podczas Światowych Dni
Młodzieży.
Bracia i Siostry, będziecie mogli swoją pamięcią, modlitwą, obecnością dotykać tych miejsc, gdzie rozlewa się
na nas błogosławieństwo Boże przez wstawiennictwo naszych wielkich świętych, którzy inspirują do podjęcia życiowej misji, jaką jest świętość – dar Bożego Miłosierdzia.
ks. Michał Dłutowski
ks. Mariusz Bernyś
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POCZĄTKI
Początek dzieła miłosierdzia, które Jezus zlecił św. Faustynie, sięga czasów sprzed powstania
styczniowego i jest związany z Warszawą. Dnia 1
listopada 1962 roku ówczesny arcybiskup Warszawy, Zygmunt Szczęsny Feliński, przyjął w stolicy Zgromadzenie Matki Bożej Miłosierdzia
z jego założycielką Matką Teresą Potocką. Przybyła ona z dwiema towarzyszkami z Laval (Francja), by założyć polską gałąź Zgromadzenia, do
którego w przyszłości wstąpi Helena Kowalska.
Święty abp Zygmunt Szczęsny Feliński,
który przyjął siostry w Warszawie, został beatyfikowany przez Jana Pawła II 18 sierpnia 2002
roku podczas ostatniej pielgrzymki do Ojczyzny
poświęconej całkowicie krzewieniu kultu Bożego
Miłosierdzia. Znalazł się wśród błogosławionych,
których Jan Paweł II przedstawił jako wzór tych,
którzy pełnili dzieła miłosierdzia. Kanonizował
go Benedykt XVI. Wiemy, że był on niezłomnym
arcybiskupem Warszawy, który nie zawahał się
powiedzieć non possumus na próby podporządkowania Kościoła i ojczyzny carowi.
Dnia 1 listopada 1962 roku arcybiskup poświęcił kaplicę sióstr, udzielił błogosławieństwa
rozpoczętemu przez nie dziełu miłosierdzia
i w ten sposób zainaugurował ich działalność
w Kościele.
Zwraca uwagę data poświęcenia domu Zgromadzenia – uroczystość Wszystkich Świętych –
to jakby zapowiedź, że kult Bożego Miłosierdzia,
które w przyszłości z tego Zgromadzenia wyjdzie
na cały świat dzięki św. Faustynie, przeznaczony
jest dla całego Kościoła, wszystkich, którzy pragną pójść drogą świętości. Droga miłosierdzia
jest drogą wszystkich świętych. Ważne jest też,
że te pierwsze wydarzenia, sam początek, miały
miejsce w Warszawie, co powołuje stolicę naszej
Ojczyzny szczególnie do podjęcia misji miłosierdzia, jaką Zbawiciel powierzył Polsce. W przyszłości Zbawiciel pośle Helenę Kowalską do Warszawy, by tam przygotować ją do misji miłosierdzia dla całego świata.
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Przygotowanie
do dzieł miłosierdzia
Św. s. Faustyny
i BŁ. ks. Michała Sopoćki

Misja św. Faustyny „oficjalnie” rozpoczęła się
w Warszawie, gdy po długich poszukiwaniach
zgromadzenia zakonnego, które mogłoby ją przyjąć, wstąpiła 1 sierpnia 1925 roku do Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia przy ul. Żytniej.
Wraz z tą świętą-prorokiem Boże Miłosierdzie przyszło wtedy do Warszawy w konkretnym
przesłaniu, by umocnić to miasto na czas, gdy będzie ono całkowicie zmiażdżone przez dwa systemy totalitarne, najgorsze w dziejach: hitlerowski
i stalinowski.
Już w czasie poprzedzającym wybuch wojny,
jeszcze za życia Faustyny, Warszawa była tematem
pojawiającym się w planach Miłosiernego Zbawiciela. Do tego miasta właśnie skierował Helenkę Kowalską, przyszłą autorkę Dzienniczka, by
w nim rozpoczęła swoje życie konsekrowane: Jedź
do Warszawy, tam wstąpisz do klasztoru (Dz. 10).
Natychmiast po usłyszeniu tego wezwania, jak
potem opisywała to wydarzenie: w jednej sukni,
bez niczego pojechałam do Warszawy. Innym razem, gdy Faustyna poznała, że nad „najpiękniejszym miastem w Ojczyźnie naszej” wisi straszna
kara, usłyszała słowa Jezusa: Dziecię moje, łącz się
ściśle w czasie ofiary ze mną i ofiaruj Ojcu niebieskiemu krew i rany moje na przebłaganie za grzechy miasta tego. Powtarzaj to bez przestanku przez
całą mszę św. Czyń to przez siedem dni (Dz. 39).
Wtedy Jezus pobłogosławił całą Ojczyznę. Dzisiaj niektórzy badacze wskazują, że w tej wizji
chodziło właśnie o Warszawę.

Także bł. ks. Michał Sopoćko, przyszły kierownik duchowy św. Faustyny i propagator kultu
Bożego Miłosierdzia, jako młody ksiądz we wrześniu 1918 roku przybył do Warszawy z Taboryszek na Wileńszczyźnie, by pogłębić studia teologiczne. Gdy jednak niebawem nastąpił konflikt
zbrojny z Rosją, został kapelanem wojskowym
i sprawy Ojczyzny postawił na pierwszym miejscu. Zgłosił się na front na ochotnika, przedkładając służbę Ojczyźnie nad własne ambicje naukowe i z narażeniem życia ofiarnie posługiwał
żołnierzom. Przebył ciężką chorobę (tyfus), a następnie został oddelegowany do Kościuszkowskiego Obozu Szkoleniowego na Powązkach. Jednocześnie kontynuował studia. Ksiądz Sopoćko był
człowiekiem czynu, remontował kaplicę na Powązkach, wydał też drukiem pogadanki adresowane głównie do żołnierzy Obowiązki względem
Ojczyzny. Następnie przebywał na Marymoncie
w kościele Najświętszej Marii Panny Królowej
Korony Polskiej. W nim przeprowadził poważne prace remontowe. W tej parafii ks. Sopoćko
zrobił wiele dobrego, dlatego warto to miejsce
w stolicy nawiedzić. Jest ono związane z życiem
i działalnością błogosławionego. Ksiądz Michał
powrócił do Wilna w 1924 roku, w tym samym
roku do Warszawy z polecenia Jezusa przybyła
też św. Faustyna. Już w Wilnie bł. ks. Sopoćko
ukończył pracę nad doktoratem zatytułowanym
Rodzina w prawodawstwie na ziemiach polskich,
a obronił go w 1926 roku na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Warszawskiego. W czasie kilkuletniego pobytu w Warszawie ukształtowały się
i ugruntowały walory duchowe bł. ks. Sopoćki,
dzięki którym został wyniesiony na ołtarze jako
apostoł Bożego Miłosierdzia.
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Czas wojny

Jak kiedyś Sobieski zatrzymał najazd Turków
i uratował Europę, tak powstanie warszawskie
zatrzymało armię sowiecką i Zachód zdążył dobrze się przygotować do obrony przeciw zalewowi zachodniego świata komunizmem, co było
realnym zagrożeniem. To była wielka cena, jaką
Polska zapłaciła za zahamowanie fali komunizmu
płynącej na Zachód, niestety, rzadko kto dzisiaj
w ten sposób na to patrzy. Można powiedzieć,
że Zachód dosłownie „wepchnął” nas w Jałcie
w objęcia Moskwy, w taki sposób dziękując za
przelaną krew Polaków na wszystkich możliwych frontach. Ujął się za nami tylko Pan Jezus
Miłosierny.
W ostatnim roku poprzedniego stulecia, 13
czerwca 1999 roku, Jan Paweł II wyniósł na ołtarze 108 męczenników drugiej wojny światowej.
Dokonał tego w duchu dziękczynnym za
wielkie dzieła Bożego Miłosierdzia, jakie nad tym
miastem się dokonały. Dlatego swoją homilię
rozpoczął od ewangelicznego błogosławieństwa:
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Święty Jan Paweł II przypomniał
wielkie dzieła Miłosiernego Boga, jakie były odpowiedzią na słynną modlitwę do Ducha Świętego wypowiedzianą w Warszawie dwadzieścia lat
wcześniej: Czyż nie jest odpowiedzią Boga to, co
w tym czasie dokonało się w Europie i w świecie,
począwszy od naszej ojczyzny? Na naszych oczach
następowały przemiany systemów politycznych i gospodarczych, dzięki którym poszczególne osoby i narody na nowo ujrzały blask swojej godności. [...]
Jednoczymy się z Kościołami, które wyszły z katakumb i otwarcie pełnią swą misję [...].
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Święty Jan Paweł II wszystkie te przemiany
historyczne ukazał jako blask działania Bożego
Miłosierdzia nad naszą Ojczyzną. Ukazał wszystko, co dokonało się w historii tego pokolenia,
w perspektywie odwiecznego Bożego Miłosierdzia,
które najpełniej objawiło się w zbawczym dziele
Chrystusa. To jakby przypomnienie, że wielkie
dzieła Boga w historii tego pokolenia są dziełami Bożego Miłosierdzia. Są ściśle związane z błaganiem do Ducha Świętego wypowiedzianym
w tym mieście i z odpowiedzią, która obaliła żelazną kurtynę.
Papież pokazał, że moc miłosierdzia jest
w Ukrzyżowanym, ta moc miłosierdzia odradza
się w świadectwie męczenników. Tak jak moc miłosierdzia pochodzi z krzyża, tak samo siła narodu bierze się ze świadków – męczenników. Papież
przypomniał o tym w przemówieniu, podczas
nawiedzenia cmentarza ofiar wojny 1920 roku,
wygłoszonym w Radzyminie 13 czerwca 1999
roku. Mówił, że spłaca wielki dług w stosunku do
tych, którzy wówczas podjęli walkę z najeźdźcą
i zwyciężyli, płacąc za to swoim życiem.
W 1999 roku Jan Paweł II wzywał do świadectwa miłosierdzia: Polska stała się w naszych
czasach ziemią szczególnie odpowiedzialnego świadectwa (słowa z 2 czerwca 1979 roku), to dziś
trzeba dodać, że musi to być świadectwo czynnego miłosierdzia zbudowanego na wierze w zmartwychwstanie.
To z placu Piłsudskiego, z ziemi zroszonej
krwią powstańców, mamy usłyszeć wołanie ich
do naszych serc: Uwierzcie, że Bóg jest miłością,
uwierzcie na dobre i na złe, obudźcie w sobie nadzieję! Niech ta nadzieja wyda w was owoc wierności Bogu we wszelkiej próbie.
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Obraz i błogosławieństwo
Warszawy po wojnie

Pierwsze publiczne wystawienie obrazu Bożego Miłosierdzia wykonanego przez Eugeniusza
Kazimirowskiego miało miejsce w Ostrej Bramie
na zakończenie Jubileuszu 1900-lecia Odkupienia Świata w dniach 26-28 kwietnia 1935 roku –
od piątku do niedzieli przewodniej. W tych uroczystościach uczestniczyli s. Faustyna i ks. Michał
Sopoćko. Gdy w piątek 26 kwietnia ks. Sopoćko mówił kazanie o Bożym Miłosierdziu, Faustyna zanotowała: było pierwsze, czego zażądał
tak dawno Pan Jezus. Kiedy zaczął mówić o tym
wielkim miłosierdziu Pańskim, obraz ten przybrał
żywą postać i promienie te przenikały do serc ludzi
zgromadzonych, jednak nie w równej mierze, jedni
otrzymali więcej, a drudzy mniej (Dz. 417).
Potem w niedzielę przewodnią – jak notuje
Faustyna: [w] święto Miłosierdzia Pańskiego, zakończenie Jubileuszu Odkupienia – kapłan pobłogosławił wiernych Przenajświętszym Sakramentem, a Faustyna ujrzała znowu Jezusa: w takiej postaci, jak na obrazie i promienie rozeszły się na cały
świat (por. Dz. 420). To było pierwsze nieoficjalne
jeszcze święto Miłosierdzia, podczas którego obraz
był wystawiony po raz pierwszy publicznie. Jest to
moment bardzo ważny, bo pokazuje, jak sam Zbawiciel prowadzi to dzieło miłosierdzia przez znaki
o wielkiej randze w historii Kościoła i świata.
Drugie takie publiczne wystawienie, związane z uroczystościami kościelnymi dokonało się
w miejscu i czasie niezwykłym. Zaraz po wojnie
w Warszawie, mieście kompletnie zniszczonym,
które było wtedy niemym świadkiem tragicznych wydarzeń. W stolicy kraju, który nawet po
wojnie nie miał prawa do satysfakcji z poniesionej ofiary, by dokonać bilansu tragicznych lat
wojny w świetle prawdy, by swoich bohaterów
uczcić i oddać im hołd. Wielu tych, którzy utracili wszystko, włącznie z najbliższymi i własnym
zdrowiem w walce za Ojczyznę, było inwigilowanych, przesłuchiwanych, a nawet osadzanych
w więzieniach. Było to wielkie prześladowanie
narodu przez okrutny system i cynicznych ludzi,
którzy stali się narzędziami w jego trybach.
Faustyna zapowiedziała w Dzienniczku już
przed wojną los, jaki miał spotkać najpiękniejsze

miasto polskie, dzisiaj domyślamy się, że chodziło o stolicę, która przed wojną była o wiele
piękniejsza niż obecnie i nazywano ją miastem
pałaców: Pewnego dnia powiedział mi Jezus, że
spuści karę na jedno miasto, które jest najpiękniejsze
w Ojczyźnie naszej. Kara ta miała być – jaką Bóg
ukarał Sodomę i Gomorę (Dz. 39).
Zadziwiające jest, jak kult Bożego Miłosierdzia rozwinął się w czasie wojny w Warszawie,
a przede wszystkim stał się znany obraz, który
już był zawieszony w niektórych kościołach, na
przykład u Pallotynów na Skaryszewskiej czy
u Bonifratrów na Starym Mieście. Ksiądz prałat
Jan Sikorski pamięta dobrze z dzieciństwa ten
obraz u Bonifratrów i dyskusje w domu rodzinnym na temat znaczenia „białych i czerwonych”
promieni. Wtedy Polacy uważali barwy promieni
wychodzących z serca Jezusa za narodowe. Dzisiaj taka interpretacja jest niedopuszczalna, zwrócił na to uwagę w swoim opracowaniu ks. prof.
I. Różycki. Jednak w tamtym czasie, kiedy Polska była opuszczona przez sojuszników, a ludzi
systematycznie mordowano, gdy Warszawa była
unicestwiona, również i ta interpretacja odegrała
pewną pozytywną rolę, gdyż utwierdziła w sercach ludzkich szczerą wiarę, że Bóg ich nie opuścił i jest pośród nich. Pewnie dlatego tak chętnie
modlili się oni przed tym obrazem.
Ciekawa jest tu historia obrazu namalowanego przez prof. Z. Eichlera, którą podają Kapucyni
z Miodowej na odwrocie popularyzowanej przez
nich reprodukcji tego obrazu. Trzeba przyznać,
że wielu warszawiaków, pytanych przeze mnie
o ten obraz, kiedy zdało sobie sprawę z tego, jak
wielkiej rangi nabrał kult Bożego Miłosierdzia
w naszych czasach, przypomina sobie rozwój tego
kultu już w czasie wojny. Jest to sprawa wciąż
nie do końca zbadana, a ma duże znaczenie, bo
pokazuje, jak w dobie największej martyrologii
Miłosierdzie Boże w postaci przekazanej przez
s. Faustynę dotarło już do ludzi i podtrzymywało
ich z wielką siłą.
Obraz Z. Eichlera można obecnie oglądać
w kościele Ojców Kapucynów przy ul. Miodowej
w Warszawie, w kaplicy, w której jest sarkofag
z sercem króla Jana III Sobieskiego. Jak dowiadujemy się z informacji umieszczonej przez Ojców
Kapucynów na rozpowszechnianej przez nich
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reprodukcji, obraz został namalowany w maju
1943 roku. Przedstawia Jezusa Miłosiernego
na tle zburzonej i spowitej dymem Warszawy.
U stóp Jezusa w czerwonych promieniach krwi
leży biały baranek. Obraz był przeznaczony do
kościoła Najczystszego Serca Maryi w Warszawie, ale w obawie przed Niemcami, z racji treści
patriotycznych, nie został przyjęty przez ks. proboszcza. Fundatorka Józefa Jurkowska przekazała
obraz o. Benwenutemu, kapucynowi, który go
przyjął i ukrył. W końcu stycznia 1945 roku powracający do stolicy warszawiacy, w podwórku
na gruzach jednej z kamienic przy ul. Brackiej,
znaleźli pakunek – z napisem: „własność oo. Kapucynów” – w którym był ten obraz.
W uroczystość Bożego Ciała 31 maja 1945
roku obraz umieszczono przy czwartym ołtarzu
na cokole rozbitej kolumny króla Zygmunta,
a więc w samym sercu miasta, skąd Warszawa po
raz pierwszy po wojnie otrzymała błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Następnie
umieszczono go w kościele oo. Kapucynów. Papież Jan Paweł II, 17 czerwca 1983 roku, z okazji
nawiedzenia urny z sercem Jana III Sobieskiego,
modlił się przed tym obrazem.
Okoliczności, w jakich obraz Eichlera został
po raz pierwszy publicznie uczczony, są niezwykłe. Trzeba też pamiętać, że życie artysty zostało
naznaczone bolesnym stygmatem cierpienia, bo
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cała rodzina zginęła. Stolica Polski to zmiażdżone, pogrzebane w gruzach miasto, w którym
część jego mieszkańców została wymordowana
lub zginęła. To miasto, w którym kult Bożego
Miłosierdzia rozwinął się w czasie wojny, zostało
po raz pierwszy po tej tragedii pobłogosławione
Najświętszym Sakramentem na tle Jezusa Miłosiernego. Jakby Jezus zapewnił, że Jego miłosierdzie jest w samym sercu tych tragicznych wydarzeń i podniósł wszystkich tym miłosierdziem,
i zapewnił o swoim błogosławieństwie spoczywającym nad naszą stolicą. Jakby chciał utrwalić wiarę wśród świadków tamtego wydarzenia,
że Jego błogosławieństwo będzie odtąd zawsze
towarzyszyło temu miastu. Jest to bardzo ważny
moment w historii obrazu Jezusa Miłosiernego,
a także w historii naszej stolicy.
Jest jeszcze inne historyczne wydarzenie
w stolicy, które nie dotyczy tylko samego obrazu,
ale kultu Bożego Miłosierdzia w ogóle. To moment odejścia Jana Pawła II, niedziela 3 kwietnia 2005 roku, kiedy Warszawa w święto Bożego
Miłosierdzia zorganizowała spontaniczną Mszę
św. pożegnalną dla Jana Pawła II na placu Piłsudskiego. Oficjalna Msza z episkopatem była dwa
dni później, ale w tę niedzielę, na drugi dzień
po śmierci papieża, ta Msza św., zorganizowana w godzinie miłosierdzia, czyli o 15.00 miała
szczególne znaczenie i jedyny, niepowtarzalny

10

Warszawa Miastem Miłosierdzia

klimat. Stała się nie tylko pożegnaniem Jana
Pawła II, ale jednocześnie wielką okazją oddania
czci Bożemu Miłosierdziu w taki sposób, jak żądał tego Jezus w Dzienniczku Świętej Faustyny.
To, co przeżyliśmy 3 kwietnia na placu Piłsudskiego podczas Mszy św. w intencji Jana
Pawła II, w święto Miłosierdzia Bożego o godz.
15.00, było nadzwyczajnym działaniem Ducha.
Przygotowanie Mszy trwało zaledwie kilka godzin, decyzja o jej odprawieniu zapadła dosłownie kilkanaście minut po śmierci Ojca Świętego.
Uroczyste obchody święta dla Warszawy, którym
miał przewodniczyć ks. bp Piotr Jarecki, miały
się tradycyjnie odbyć w parafii św. Józefa, przed
posągiem Jezusa Miłosiernego, autorstwa prof.
Gustawa Zemły, i cała liturgia była przygotowana
już wcześniej dla tamtej uroczystości.
Mszę św. na placu Piłsudskiego pomogły zorganizować też ówczesne władze Warszawy, które
natychmiast powołały sztab do przygotowania
tej uroczystości i całkowitego jej zabezpieczenia.
Trzeba przyznać, że Warszawa nie tylko od strony
organizatorów, ale i wszystkich uczestników tamtych wydarzeń zdała na najwyższym poziomie

niesamowicie trudny egzamin i stanęła na wysokości zadania. Należy przypomnieć, że osobiście
zaangażował się ówczesny prezydent Warszawy
Lech Kaczyński, który po kilku latach w wigilię
święta Bożego Miłosierdzia zginął w katastrofie
smoleńskiej.
Należy podkreślić z całą siłą to, co pomijane
jest i przeoczone przez wielu dziennikarzy relacjonujących to wydarzenie w prasie. Była to uroczysta celebracja święta Bożego Miłosierdzia dla
Warszawy, w tym dniu, do którego sam Bóg doprowadził zarówno wielki pontyfikat polskiego
papieża, jak i cały Kościół, nas wszystkich, podkreślając w ten sposób wielką rangę tego święta
i całego kultu. Msza św. rozpoczęła się punktualnie o godz. 15.00 koronką, by podkreślić ten
fakt. Modlitwa wiernych składała się z cytatów
z Dzienniczka. Podczas dziękczynienia aktorzy
czytali fragmenty z Dzienniczka św. Faustyny
i Pamięci i tożsamości Jana Pawła II. Oprawę
muzyczną liturgii przygotował chór akademicki
UKSW. Na koniec ks. bp Piotr Jarecki zawierzył
Warszawę Bożemu Miłosierdziu następującym
aktem:

MSZA NA PLACU PIŁSUDSKIEGO
W ŚWIĘTO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
Trzeba podkreślić, że Msza Święta na placu Piłsudskiego w święto Bożego Miłosierdzia była „największą” pod względem liczby uczestników, uroczystą celebracją święta Bożego Miłosierdzia w Polsce, zgromadziła ona więcej
uczestników niż w Łagiewnikach (ok. 100 tys. pielgrzymów w Łagiewnikach).
To był cud Bożego Miłosierdzia dla Warszawy, miasta wielkiej martyrologii.
Raz jeszcze doświadczyliśmy tej mocy Ducha, o którą papież prosił tu dwadzieścia sześć lat wcześniej.
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AKT ZAWIERZENIA STOLICY
BOŻEMU MIŁOSIERDZIU
Boże Ojcze Miłosierdzia,
w dniu uroczystych obchodów
Święta Miłosierdzia w stolicy
pragniemy zawierzyć Tobie
nasze miasto Warszawę
i wszystkich jej mieszkańców.
Przyjmij, Wszechmogący Boże,
ten akt zawierzenia
z miejsca, w którym największy nasz Rodak
wypowiedział proroczą modlitwę,
która przemieniła oblicze tej ziemi.
Dzisiaj, gdy żegnamy w tym miejscu
papieża Polaka
Prosimy Cię, Boże Ojcze,
niech światło krwi i wody,
które wypłynęły z przebitego boku Twojego Syna
jako zdrój miłosierdzia dla nas
przemieni serca wszystkich mieszkańców
stolicy i całej Ojczyzny.
Niech to światło miłosierdzia odnawia
oblicze ziemi,
tej ziemi. Amen.
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Szlak podstawowy:

1. Klasztor Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
– miejsce wstąpienia do zakonu św. Faustyny
ul. Żytnia 3/9, Warszawa

2. Kościół Matki Bożej Królowej Polski
– miejsce posługi bł. ks. Michała Sopoćki
ul. Dembińskiego 2, Warszawa

kierunek: Płock

3. Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej
Oddajemy Wam pierwszą
tego typu propozycję pielgrzymowania szlakiem Bożego
Miłosierdzia po stolicy Polski
– Warszawie.
Zachęcamy do spojrzenia
na to miasto przez doświadczenie tysięcy ofiar szlachetnych
ludzi walczących o niepodległość Polski w latach drugiej
wojny światowej oraz w okresie panowania systemu komunistycznego. Chcemy ukazać
orędzie Bożego Miłosierdzia
jako drogę wyjścia z niebezpieczeństw obecnych czasów i jako
drogę powołania nas do bycia
świadkami miłosiernej miłości
Chrystusa.

– miejsce zawierzenia Matce Bożej
ul. Świętojańska 10, Warszawa
kierunek: Ostrówek,
Białystok, Wilno

4. Plac Piłsudskiego

– miejsce modlitwy Jana Pawła w 1979 roku i beatyfikacji 108 męczenników II wojny światowej w 1999 roku

5. Posąg Jezusa Miłosiernego

– miejsce gdzie co roku uroczyście obchodzone jest święto Bożego
Miłosierdzia dla Warszawy, róg ulic Górczewskiej i Deotymy
Szlak można rozszerzyć o następujące miejsca:
kierunek: Łódź, Głogowiec,
Świnice Warckie

Szlak południowy:

a) Kościół św. Jakuba, ul. Grójecka 38, Warszawa
b) Klasztor ss. Matki Bożej Miłosierdzia w Derdach, ul. Łączności 158,
Wólka Kosowska
c) Klasztor ss. Matki Bożej Miłosierdzia w Walendowie, ul. Nad Utratą 30, Nadarzyn
Kierunek na mapie – Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie

Szlak północny:

Kierunek na mapie
– miejsce pierwszych objawień św. Faustyny Płock, Stary Rynek 14/18

Szlak wschodni:
kierunek: Derdy, Walendów,
Kraków

d) Klasztor ss. Matki Bożej Miłosierdzia na Grochowie, ul. Hetmańska 44
e) Dom św. Faustyny w Ostrówku, ul. Ogrodowa 16, Klembów
Kierunek na mapie – Białystok – miejsce posługi bł. ks. Michała Sopoćki
Wilno – miejsce objawień i namalowania pierwszego obrazu Bożego Miłosierdzia

Szlak zachodni:

Kierunek na mapie
Sanktuarium urodzin i chrztu św. Faustyny – Głogowiec i Świnice Warckie
Łódź – miejsce pracy św. Faustyny przed wstąpieniem do zakonu
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KLASZTOR ZGROMADZENIA SIÓSTR
MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA
PRZY UL. ŻYTNIEJ

Warszawski szlak Bożego Miłosierdzia rozpoczyna się od tego szczególnego miejsca – Klasztoru
Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy
ul. Żytniej. To właśnie do tego klasztoru wstąpiła
św. Faustyna. Podczas swojego życia zakonnego wielokrotnie tu powracała i otrzymała wiele łask, a pośród nich liczne mistyczne doświadczenia oraz orędzie Matki Bożej, 25 marca 1936 r., ażeby przygotowywała świat na ostateczne przyjście Zbawiciela.
Ja [Maryja] dałam Zbawiciela światu, a ty masz
mówić światu o Jego wielkim miłosierdziu i przygotować świat na powtórne przyjście Jego, który przyjdzie nie jako miłosierny Zbawiciel, ale jako Sędzia
sprawiedliwy (Dz. 635).

Matka Teresa Rondeau założyła w 1818 r. dom
pokutnic i zgromadzenie zakonne Sióstr Matki Bożej
Miłosierdzia w Laval we Francji. Siostry opiekowały się
upadłymi kobietami, które zapragnęły odmienić swoje
życie. W Domu Miłosierdzia w Laval odbywała praktykę matka Teresa Ewa z Sułkowskich Potocka, która
po powrocie do Warszawy w 1862 r. założyła pierwszy
klasztor tegoż Zgromadzenia w Polsce i Dom Miłosierdzia przy ul. Żytniej, wzorując się na zakonnych
konstytucjach i metodach pracy apostolskiej w Laval.
W tym samym roku nową placówkę poświęcił arcybiskup warszawski, św. Zygmunt Szczęsny Feliński.
W klasztorze przy ul. Żytniej rozpoczęła się droga
życia zakonnego św. Faustyny. Pierwszy raz przybyła
tu w 1924 r., ale nie od razu dane jej było wstąpić do
zakonu. Zwyczajowo kandydatka do zakonu musiała wnieść do niego posag, Helena Kowalska nie była
w stanie tego uczynić, więc matka przełożona, Michaela Moraczewska, poleciła jej, aby przez rok wypróbowała swoje powołanie i zarobiła na wyprawę. Kandydatka ponownie udała się do Ostrówka, gdzie pracowała u Lipszyców. W dniu 1 sierpnia 1925 r. bramy
warszawskiego klasztoru otworzyły się przed Heleną,
o czym przypomina na kartach Dzienniczka: Czułam
się niezmiernie szczęśliwa; zdawało mi się, że wstąpiłam w życie rajskie (Dz. 17). Została przyjęta do grona
postulantek.

Pierwsze chwile pobytu Heleny w klasztorze nacechowane były trudnościami i zwątpieniem. W klasztorze miała bardzo dużo obowiązków, a czasu na modlitwę
mało. Gdy powzięła myśl o opuszczeniu zgromadzenia
i szukaniu innego zakonu, sam Jezus zatrzymał ją w tym
klasztorze, mówiąc: Tu cię wezwałem, a nie gdzie indziej,
i przygotowałem wiele łask dla ciebie (Dz. 19).
Powyższe wydarzenie zostało upamiętnione na elewacji klasztoru od strony ul. Żytniej w formie wizerunku św. Faustyny i przytoczonego cytatu z Dzienniczka.
Siostra Faustyna przebywała w Warszawie do 1926 r.,
kiedy wyjechała do domu nowicjackiego w Krakowie.
W następnych latach jeszcze kilka razy gościła w warszawskim domu.
Siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia
nadal mieszkają w klasztorze przy ul. Żytniej i propagują formy kultu Bożego Miłosierdzia przekazane nam
przez św. Faustynę. W kaplicy zakonnej znajdują się
relikwie świętej.
Obok klasztoru jest kościół parafialny św. Faustyny i Miłosierdzia Bożego (niegdyś własność zgromadzenia), który warto nawiedzić. Na posadzce kościoła
przy prezbiterium są upamiętnione słowa Jezusa skierowane do św. Faustyny: JESTEŚ W SERCU MOIM.
Apostołka Bożego Miłosierdzia usłyszała je w tym
kościele, pytając Zbawiciela, czy przyjmie ją do Zgromadzenia Sióstr Matki Miłosierdzia (por. Dz. 14).
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Na warszawskim szlaku Bożego Miłosierdzia spotykamy również bł. ks. Michała Sopoćkę. Przy kościele Matki
Bożej Królowej Korony Polskiej mieszkał w latach 19181924. Podczas studiów teologicznych na Uniwersytecie
Warszawskim zdobywał potrzebną w posłudze duszpasterskiej wiedzę. Korzystał z niej w posłudze kierownictwa
duchowego wobec św. Faustyny, pisząc później liczne artykuły teologiczne na temat Bożego Miłosierdzia i pełniąc
posługę w seminarium w Białymstoku.

KOŚCIÓŁ MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ
POLSKI NA MARYMONCIE
U schyłku XVII w. król Jan III Sobieski zakupił dla swojej
żony Marii folwark położony na wzgórzu, przy drodze z Warszawy na Bielany. Na miejscu folwarku kazał wznieść letnią
rezydencję dla królowej, nazwaną od jej imienia Mariemontem
– wzgórzem Marii. Od tego wzniesienia wzięła nazwę późniejsza dzielnica Warszawy – Marymont. W następnych stuleciach
posiadłość kilkakrotnie zmieniała właścicieli i ulegała licznym
przebudowom.
W 1916 r. w posiadanie zaniedbanego pałacu weszli Ojcowie Marianie, którzy zorganizowali w nim kaplicę dla mieszkańców Marymontu. W ołtarzu znajdowała się kopia wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej, od którego nadano kościołowi tytuł Matki Bożej Królowej Polski. W 1959 r. kard. Stefan
Wyszyński erygował tu parafię, a w 1966 – roku wielkiego
jubileuszu 1000-lecia chrześcijaństwa na ziemiach polskich –
dokonał uroczystej konsekracji kościoła.
Czciciele Bożego Miłosierdzia kojarzą kościół na Marymoncie przede wszystkim z posługą bł. ks. Michała Sopoćki
– spowiednika i kierownika duchowego św. Faustyny. Kapłan
przyjechał do stolicy w 1918 r., aby podjąć studia teologiczne
na Uniwersytecie Warszawskim. W trakcie pobytu w Warszawie
pełnił funkcję kapelana kościółka na Marymoncie, gdzie wraz
z ks. Zygmuntem Trószyńskim organizował duszpasterstwo
wśród polskich żołnierzy w okresie wojny polsko-bolszewickiej.
Nie chcąc, aby Warszawa została opanowana przez Rosjan, werbował ochotników do wojska. Gdy niebezpieczeństwo bolszewickie zostało zażegnane, ks. Sopoćko mógł powrócić na uniwersytet. Po ukończeniu studiów teologicznych uwieńczonych
magisterium z teologii moralnej w 1923 r. oraz dwuletniego
studium pedagogicznego w Państwowym Instytucie Pedagogicznym w Warszawie w 1924 r. wyjechał do Wilna.
Nieopodal Kościoła Matki Bożej Królowej Polski, ok. 100 m
w kierunku Bielan, w 2013 roku powstał pomnik upamiętniający ofiary Zbrodni Wołyńskiej OUN-UPA. Warto przyjść
tutaj i pomodlić się za tych, którzy zginęli, oraz prosić o to, aby
w przyszłości nie dochodziło do takich tragicznych wydarzeń.
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Tytuł Matki Bożej Łaskawej jest tożsamy z tytułem Matki Miłosierdzia. Na
warszawskim szlaku Bożego
Miłosierdzia to sanktuarium
jest drogocenną perłą dla
pielgrzymów. Obraz Matki
Bożej Łaskawej łączy się z historią Polski oraz Warszawy. Mówi on o ingerencji Matki Miłosierdzia
w bolesnych dziejach Polaków.

SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ
ŁASKAWEJ, PATRONKI WARSZAWY

Matka Boża Łaskawa przedstawiona jest w różowej sukni i niebieskim płaszczu, z rozłożonymi szeroko
rękoma, w dłoniach trzyma połamane strzały. Obraz
znajduje się w kościele Ojców Jezuitów na Starym Mieście w Warszawie. Jest kopią wizerunku Matki Bożej
Łaskawej z Faenzy we Włoszech. Namalowany został
przez nieznanego artystę ze szkoły weneckiej w 1 poł.
XVII wieku techniką olejną na płótnie. Do Warszawy obraz został przywieziony z Rzymu przez nuncjusza papieskiego arcybiskupa Jana de Torres w 1651 r.
jako znak błogosławieństwa papieża Innocentego X
dla króla Jana Kazimierza, udającego się na bitwę
z wojskami kozacko-tatarskimi.
Król przekazał obraz Ojcom Pijarom do kościoła
pw. św. Pryma i Felicjana przy ul. Długiej. Po zwy-

cięstwie pod Beresteczkiem obraz stał się sławny. Instalacja wizerunku 24 marca 1651 r. połączona była
z ozdobieniem obrazu przez nuncjusza papieskiego,
w obecności pary królewskiej złotymi koronami wysadzanymi perłami, które były darem Warszawy.
Ten święty wizerunek Matki Bożej Łaskawej był
pierwszym maryjnym obrazem, który otrzymał korony papieskie w Polsce. W 1664 r. magistrat miasta wobec szerzącej się zarazy zarządził szczególne modlitwy
przebłagalne przed wizerunkiem Matki Bożej, niosąc
obraz do murów miasta, a po ustaniu epidemii magistrat miasta podjął uchwałę, w której ogłoszono Matkę
Bożą Łaskawą patronką Warszawy. Został on umieszczony w Bramie Nowomiejskiej, aby chronił miasto od
zarazy i znajdował się tam do czasu rozbiórki bramy
w 1702 r. Następnie przeniesiono go do nowego kościoła Ojców Pijarów przy ul. Długiej (obecna katedra
polowa). Gdy w 1834 r. kościół został zamieniony na
cerkiew, pijarzy z ul. Długiej przenieśli się wraz z obrazem Matki Bożej do pojezuickiego kościoła przy
ul. Świętojańskiej. Po I wojnie światowej pieczę nad
kościołem i obrazem przejęli jezuici. Podczas powstania
warszawskiego obraz Matki Bożej Łaskawej ukrywany
był w kościele św. Andrzeja Boboli na Rakowieckiej.
Na mocy papieskiego dekretu z 1968 r. ustanowiono
Matkę Bożą Łaskawą patronką Warszawy, a w 1970 r.
Stolica Apostolska zatwierdziła uroczyście tytuł Matki Bożej Łaskawej – patronki Warszawy. Dla ożywienia i upowszechnienia kultu postanowiono ponowić
akt koronacji, ponieważ pamięć o niej wygasła. Dnia
7 października 1973 r. kard. Stefan Wyszyński dokonał
koronacji obrazu. Dwukrotnie podczas pielgrzymek
do Polski przed obrazem Matki Bożej Łaskawej modlił
się Jan Paweł II: 2 czerwca 1979 r. i 16 czerwca 1983 r.
Święto Matki Bożej Łaskawej – patronki Warszawy
obchodzone jest w sobotę przed drugą niedzielą maja.
ŚWIĄTYNIA

Świątynia to najwyższa budowla Starego Miasta.
Mimo to pozostaje niejako w cieniu znajdującej się
tuż obok katedry. Takie miało być zalecenie o. Piotra
Skargi SJ, który rzekomo powiedział, że kościół ten
ma dominować, ale nie przytłaczać sąsiadującej z nim
świątyni. Początki kościoła sięgają początku XVII
wieku. Za katedrą znajdowała się wówczas niewielka
uliczka, której teren miasto darowało zakonowi Jezuitów w 1598 r. W 1602 r. zakon dokonał zakupu kamienicy znajdującej się po drugiej stronie owej uliczki.

Iskra Bożego Miłosierdzia

www.iskra.info.pl

17

Następnie w 1609 r. kamienicę tę wyburzono i rozpoczęto na jej miejscu wznoszenie kościoła. Inicjatorem
tego przedsięwzięcia był między innymi Piotr Skarga.
Budowlę wzniesiono w stylu późnorenesansowym,
z okazałą kopułą i smukłą wieżą. Budowę finansował
między innymi król Zygmunt III Waza.

AKT ZAWIERZENIA
MATCE BOŻEJ ŁASKAWEJ
Matko Słowa Wcielonego, Pani Łaskawa,
miej w opiece Warszawę, jej mieszkańców i całą
naszą Ojczyznę! Strzeż obecności Twojego Syna
w sercach wszystkich ochrzczonych, aby pamiętali
zawsze o swej godności ludzi odkupionych krwią
Chrystusa, wezwanych do ufności Bogu i do służenia z miłością człowiekowi.
Wypraszaj, Maryjo, Twojemu ludowi wytrwałość, której potrzebuje, aby mógł pełnić wolę
Ojca Niebieskiego i dostąpić spełnienia obietnicy
zbawienia. Niech pod Twoją opieką ziarno świętości, tak bogato posiane na polskiej ziemi, stale
się rozwija ożywiane łaską Ducha Świętego i wydaje obfite owoce w kolejnych pokoleniach. Amen.
Jan Paweł II, Warszawa,
13 czerwca 1999 roku

Plac Piłsudskiego to święte miejsce w środku
stolicy. Tu dokonywały się ważne wydarzenia duchowe w dziejach Polski i Europy. Z tego miejsca
Jan Paweł II skierował swoje wołanie do Boga Ojca
o Ducha Świętego dla narodu, by odmienił oblicze
tej ziemi. Dziesięć lat później Błogosławiony Jan
Paweł II dokonał beatyfikacji 108 męczenników,
dając nam przykład mężnego wyznawania wiary
i triumfu Bożego Miłosierdzia nad złem.

Miłosierdzia. Plac Piłsudskiego w centrum Warszawy
jest miejscem, które w szczególny sposób doświadczyło
obecności papieża Polaka i ważnych wydarzeń w dziejach naszej Ojczyzny. Tutaj rozpoczął się demontaż systemu komunistycznego, gdy podczas pamiętnej pielgrzymki w 1979 r. Jan Paweł II wypowiedział prorocze
słowa: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi,
tej ziemi. W tym samym miejscu 20 lat później Ojciec
Święty odprawił Mszę św., podczas której beatyfikował
108 męczenników II wojny światowej. Po śmierci Jana
Pawła II kilkaset tysięcy mieszkańców Warszawy zgromadziło się na tym placu w święto Bożego Miłosierdzia. Tutaj spotkał się z wiernymi Ojciec Święty Benedykt XVI podczas wizyty w Warszawie w maju 2006 r.
Sam plac Piłsudskiego doświadczał zmiennych kolei losu. Powstał u schyłku XVIII w. jako dziedziniec
nieistniejącego dziś Pałacu Saskiego. Najpierw nazywano go placem Saskim. Na przełomie XIX i XX w.
zbudowano tu olbrzymich rozmiarów prawosławny
Sobór Aleksandra Newskiego, będący symbolem dominacji Rosji i prawosławia w Polsce. Rozebrano go
w latach 1924-26. W 1928 r. przyjęto nazwę plac
Marszałka Józefa Piłsudskiego. W czasie okupacji hitlerowskiej Niemcy nazwali go placem Adolfa Hitlera.
W okresie reżimu komunistycznego funkcjonowała
nazwa plac Zwycięstwa, a od 1990 r. powrócono do
nazwy plac Marszałka Józefa Piłsudskiego. W 2009 r.
– w 30. rocznicę pamiętnej Mszy papieskiej – na placu
odsłonięto i poświęcono krzyż upamiętniający pierwszą wizytę Jana Pawła II.

PLAC MARSZAŁKA
JÓZEFA
PIŁSUDSKIEGO

W krzewieniu kultu Bożego Miłosierdzia doniosłą
rolę odegrał papież Polak – św. Jan Paweł II, który zaangażował się w promowanie form kultu Bożego Miłosierdzia, jakie znamy z Dzienniczka św. Faustyny. Polski papież dokonał beatyfikacji (1993 r.) i kanonizacji
św. Faustyny (2000 r.), zatwierdził święto Bożego Miłosierdzia w całym Kościele Rzymskokatolickim (2000 r.)
oraz konsekrował nową bazylikę Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach. O tym jak bardzo
św. Jan Paweł II był związany z orędziem o Bożym Miłosierdziu, przypomniał sam Bóg w 2005 r., gdy powołał papieża do wieczności w wigilię święta Bożego
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Tutaj realizuje się orędzie Bożego Miłosierdzia
w czasach nam współczesnych. Co roku przed posągiem Chrystusa Miłosiernego organizowane są centralne uroczystości Bożego Miłosierdzia dla Warszawy. W każdą pierwszą niedzielę po Wielkanocy
gromadzi się tutaj wiele tysięcy osób.
Pragnę, by 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 św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win
i kar (Dz. 699).

POSĄG CHRYSTUSA MIŁOSIERNEGO
W PARKU MOCZYDŁO
NA WARSZAWSKIM KOLE
Od 2001 r. na skraju parku Moczydło, u zbiegu
ulic Deotymy i Górczewskiej, stoi posąg Chrystusa
Miłosiernego – wotum parafii św. Józefa Oblubieńca
NMP na Kole z okazji przełomu tysiącleci. Pomnik
powstał z inspiracji parafianki Rozalii Majszczyk.
Zrealizował tę inicjatywę, ówczesny proboszcz parafii
św. Józefa, ks. prałat Jan Sikorski.
Po uzyskaniu przez parafię wszystkich niezbędnych opinii i zezwoleń, na skraju parku Moczydło,
stanął 2,5-metrowy posąg Chrystusa Miłosiernego,
wykonany z brązu przez artystę rzeźbiarza Gustawa
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Zemłę. Figurę Chrystusa umieszczono na granitowym
cokole z napisem: Jezu, ufam Tobie.
Wokół pomnika leżą rozrzucone głazy, symbolizujące destrukcję współczesnego świata, a Chrystus Miłosierny jawi się pośród nich jako zwycięzca nad złem.
Uroczystego odsłonięcia i poświęcenia posągu dokonał
kard. Józef Glemp Prymas Polski w dniu 7 kwietnia
2001 roku.
Obecnie w każdą pierwszą niedzielę po Wielkanocy przed posągiem odbywają się uroczyste celebracje święta Bożego Miłosierdzia dla Warszawy, którym
przewodniczy miejscowy biskup. Uroczystości rozpoczynają się odmówieniem koronki do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00, później jest Msza św., podczas
której zostaje odmówiony Akt zawierzania Warszawy
Bożemu Miłosierdziu. Gromadzi się wówczas wiele
tysięcy ludzi, którzy mogą skorzystać z sakramentu
pokuty. Odbywają się też wtedy liczne inicjatywy towarzyszące – np. koncerty, pikniki rodzinne, kiermasz
książek itp. – w które zaangażowane są władze gminy
Wola. Wierni gromadzą się również w tym miejscu na
wspólnej modlitwie w dni związane ze św. Faustyną
i bł. ks. Michałem Sopoćką.
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Do tego kościoła przybyła św. Faustyna
z Łodzi, gdzie otrzymała od Chrystusa nakaz,
by jechała do Warszawy, w której nikogo nie
znała. Tu uzyskała pomoc ówczesnego proboszcza, który pomógł jej znaleźć pracę w rodzinie Lipszyców.

KOŚCIÓŁ NIEPOKALANEGO
POCZĘCIA NMP W PARAFII
ŚW. JAKUBA W WARSZAWIE
Nieopodal placu Gabriela Narutowicza
w warszawskiej dzielnicy Ochota wznosi się
majestatyczna bryła neoromańskiego kościoła
pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, będącego
siedzibą parafii św. Jakuba. Świątynia powstała
z okazji jubileuszu 50-lecia ogłoszenia dogmatu
o Niepokalanym Poczęciu NMP obchodzonego
w Warszawie w latach 1904-1905. Na stanowisko budowniczego kościoła powołano architekta
Oskara Sosnowskiego.
Prace budowlane rozpoczęte w 1910 r. zostały
niebawem przerwane przez wybuch I wojny światowej. W marcu 1918 r. z woli arcybiskupa warszawskiego, Aleksandra Kakowskiego, pierwszym
proboszczem parafii został ks. Jakub Dąbrowski. W okresie jego niespełna 30-letnich rządów
ukończono budowę świątyni. W krajobrazie tej
części Warszawy zaczął dominować ceglany trzynawowy kościół, z prezbiterium i kaplicami bocznymi oraz okazałą wieżą na frontonie.
Kościół niedługo przetrwał w tym stanie,
gdyż został poważnie uszkodzony w toku dzia-

łań wojennych II wojny światowej i powstania
warszawskiego, a podczas bombardowania zginął
ks. Dąbrowski. Po wojnie przystąpiono do odbudowy świątyni, którą kierował ks. infułat Stanisław Mystkowski. Urządzono wnętrze świątyni,
w którym znalazły się, m.in. marmurowy ołtarz
zaprojektowany przez Jana Zachwatowicza, stacje drogi krzyżowej autorstwa Franciszka Maciaka oraz polichromia i freski w prezbiterium,
nawie głównej, nawach bocznych oraz w kaplicach, będące dziełem rodziny Grześkiewiczów.
W latach osiemdziesiątych ozdobiono okna świątyni witrażami o tematyce religijno-patriotycznej
autorstwa Ryszarda Więckowskiego. W dniu 24
września 1960 r. kard. Stefan Wyszyński dokonał
konsekracji kościoła.
W 1924 r. do kościoła przy placu Narutowicza skierowała kroki młoda Helena Kowalska
(św. Faustyna), która przyjechała do stolicy na
wyraźne żądanie Pana Jezusa: Jedź natychmiast
do Warszawy, tam wstąpisz do klasztoru (Dz. 10).
Kościół ten znajdował się blisko ówczesnego
dworca kolejowego w Warszawie.
Gdy Helena zobaczyła świątynię, weszła do
niej i modliła się, aby Bóg wskazał jej dalszą
drogę. Czuła się bowiem przytłoczona zgiełkiem obcego miasta. Pan Jezus polecił jej, aby
podeszła do napotkanego kapłana (proboszcz –
ks. Jakub Dąbrowski) i powiedziała mu wszystko.
Kapłan skierował kandydatkę do domu Lipszyców w Ostrówku k. Klembowa, gdzie miała pracować jako pomoc domowa aż do wstąpienia do
zakonu.
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Do tego miejsca św. Faustyna została skierowana przez przełożonych Zgromadzenia, by nabrała
tu sił i podreperowała swoje wątłe zdrowie. W tym
okresie nasilała się u niej gruźlica. Obecnie znajdują się tu jeszcze budynki z czasów, gdy żyła tu
św. Faustyna.

DERDY
W 1932 r. odprawiała tu św. Faustyna rekolekcje.
Ponownie wróciła w 1936 r. Powierzono jej obowiązek
gotowania posiłków dla kilku sióstr i ponad trzydziestu wychowanek. Siostra Faustyna opisała to miejsce
w liście do ks. Michała Sopoćki z 10 maja 1936 r.: Nasz
domek derdowski jest naprawdę jak z bajki wyjęty. Wokoło otoczony lasem, nie ma w pobliżu żadnych zabudowań,
cisza i spokój. Wszystko pomaga do skupienia ducha, ptaszęta leśne przerywają tę ciszę i swym szczebiotem wielbią Stwórcę swego. We wszystkim, co mnie otacza, widzę
Boga. Siostry Matki Miłosierdzia przybyły do Derd
w grudniu 1881 r. i nazwały nową placówkę Domem
Opieki Świętego Józefa. Siostry prowadziły tu dom miłosierdzia dla młodszych dziewcząt. Obecnie istnieje tu
przedszkole i ośrodek rekolekcyjny.

WALENDÓW
Święta Faustyna odbyła tu ośmiodniowe rekolekcje przed ślubami wieczystymi. Prowadził je Edmund
Elter, jezuita. Ten kapłan upewnił ją, że jest na dobrej
drodze, że jej objawienia pochodzą od Boga i że to On
sam powierza jej wielką misję. Po raz drugi przyjechała

tu na kilka tygodni pod koniec marca 1936 r. Pierwotnie był tu folwark rolny ofiarowany Siostrom Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia przez hr. Gustawa Przeździeckiego w 1896 r. Teren obejmował sporo
ziemi, stawy, młyn, zabudowania gospodarcze i dom
mieszkalny. W 1908 r. rozpoczęła się budowa zakładu dla dziewcząt i domu zakonnego. W czasie I wojny
światowej gospodarstwo zostało całkowicie zniszczone, jednak zakład nadal działał, w 1920 r. przebywało
w nim ponad sześćdziesiąt wychowanek. Dla potrzeb
zakładu i folwarku siostry wybudowały kościół, który
12 września 1934 r. konsekrował abp Stanisław Gall.
Od marca 1936 r. funkcjonowała w Walendowie Penitencjarna Kolonia Rolna. Tworzyły ją skazane na karę
więzienia kobiety od osiemnastego do trzydziestego
roku życia, które Ministerstwo Sprawiedliwości chciało uchronić od złego wpływu recydywistek i dać im
możliwość powrotu do normalnego życia.

Iskra Bożego Miłosierdzia

www.iskra.info.pl

DOM SIÓSTR MATKI BOŻEJ
MIŁOSIERDZIA
NA GROCHOWIE

W 1929 r. s. Faustyna została skierowana
do powstającego drugiego domu Zgromadzenia
w Warszawie na Grochowie przy ul. Hetmańskiej
44. Tam, wówczas na peryferiach Warszawy, Zgromadzenie zakupiło dwuhektarową parcelę z myślą
o wypoczynku dla sióstr i dziewcząt z zakładu przy
ul. Żytniej. W 1927 r. postawiono prowizoryczny
dom mieszkalny, a potem urządzono ogród i cieplarnię. Pomagała w tym miejscowa ludność i najbliższy sąsiad Antoni Dobraczyński. Początkowo
w domu na Grochowie przebywało na stałe tylko
kilka sióstr, a inne siostry i dziewczęta mieszkały
w nim okresowo. W czerwcu 1929 r. do pracy
w tym domu została przydzielona s. Faustyna, która akurat skończyła zastępstwo w kuchni w domu
Zgromadzenia w Wilnie. Na Grochowie nie była
jednak długo, gdyż już 7 lipca tego roku została
wysłana do domu Zgromadzenia w Kiekrzu, by
zastąpić w kuchni chorą siostrę.

OSTRÓWEK
Helenka Kowalska przyjechała do Ostrówka
w lipcu 1924 r. Zamieszkała w domu państwa
Lipszyców i pracowała jako pomoc domowa. Stąd
wyruszała na poszukiwanie klasztoru do Warszawy
i tutaj przez rok zarabiała na skromny posag. Pani
Aldona Lipszycowa wspominała, że Helenka wspaniale wywiązywała się z powierzonych obowiązków, traktowana była jak członek rodziny, dlatego
tak trudno było się z nią pożegnać po roku pracy.
Jej osoba zawsze kojarzyła się w tym domu z pieśnią, którą często śpiewała: Jezusa ukrytego mam
w sakramencie czcić.
Na Mszę św. i nabożeństwa chodziła do kościoła parafialnego w Klembowie. W czerwcu
1925 r. złożyła w nim prywatny ślub czystości.
Tak to wydarzenie opisała w Dzienniczku: Było [to]
w czasie oktawy Bożego Ciała. Bóg napełnił duszę
moją światłem wewnętrznym głębszego poznania Go,
jako najwyższego dobra i piękna. Poznałam, jak bardzo mnie Bóg miłuje. Przedwieczna jest miłość Jego
ku mnie. Było to w czasie nieszporów – w prostych
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słowach, które płynęły z serca, złożyłam Bogu ślub
wieczystej czystości. Od tej chwili czułam większą zażyłość z Bogiem, Oblubieńcem swoim. Od tej chwili
uczyniłam celkę w sercu swoim, gdzie zawsze przestawałam z Jezusem (Dz. 16).
Kościół, który pamięta to wydarzenie, został
zbudowany w stylu klasycystycznym w latach
1823-1829 przez gen. Franciszka Żymierskiego,
dziedzica dóbr klembowskich, w miejscu świątyni spalonej w czasach insurekcji kościuszkowskiej. Pierwszy drewniany kościół pod wezwaniem
św. Klemensa pochodził z XIV wieku, gdy Klembów należał do Książąt Mazowieckich. W Klembowie od 1862 r. była stacja kolejowa przy linii:
Warszawa-Petersburg.
Wieś Ostrówek jest największą miejscowością
w gminie Klembów, woj. mazowieckie, powiat wołomiński. Położona jest 36 km od Warszawy na terenie Równiny Wołomińskiej, Kotliny Warszawskiej
i Niziny Mazowieckiej wśród lasów, gdzie znajduje
się rezerwat dębów „Dębina”. Ostrówek należał do
parafii św. Klemensa w Klembowie. Obecnie ma
parafię i własny kościół pw. NMP Matki Kościoła,
wybudowany w latach 1982-1985.
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WARTO JESZCZE ZOBACZYĆ

Parafia św. Stanisława Kostki
w Warszawie na Żoliborzu
Jest miejscem szczególnym na warszawskim
szlaku Bożego Miłosierdzia. Tutaj działał bł. ks.
Jerzy Popiełuszko jako kapelan Solidarności,
a obecnie znajduje się jego grób na terenie przykościelnym oraz wyjątkowe muzeum w dolnym
kościele (gdzie zgromadzono liczne pamiątki
z jego życia, m.in. sutanna, kielich używany przez
niego podczas Mszy Świętej). Błogosławiony był
wyjątkowym kapłanem, na modlitwie za Ojczyznę gromadził ogromne rzesze wiernych. W tak
trudnym okresie komunistycznym nie lękał się
sprzeciwiać niesprawiedliwości społecznej, która prowadziła do upodlenia ludzi i łamania ich
sumień. Słynne były w tym kościele odprawiane
w ostatnią niedzielę miesiąca Msze za Ojczyznę.
Jego słowa: „Zło dobrem zwyciężaj” to swego
rodzaju program zachęcający do rozwiązywania
naszych trudności i darowania krzywd poprzez
zwrócenie się do Bożego Miłosierdzia.
ks. Michał Dłutowski
Edgar Sukiennik
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OBJAWIENIA MATKI BOŻEJ
MIŁOSIERDZIA
W WARSZAWIE

Są czasy i miejsca, które Bóg obiera, aby w nich
w sposób szczególny ludzie doświadczali Jego obecności i Jego łaski. I ludzie wiedzeni zmysłem wiary
przychodzą do tych miejsc, bo mają pewność, że rzeczywiście stają przed Bogiem, który jest tam obecny (Jan Paweł II, Kraków-Łagiewniki, 17 VIII
2002).
Takie słowa wypowiedział w czasie Mszy św.
podczas konsekracji bazyliki Bożego Miłosierdzia
w Łagiewnikach św. Jan Paweł II. Niewątpliwie
takim miejscem i czasem, w którym polski papież
wypowiedział jedną z najważniejszych modlitw
w Kościele – Niech zstąpi Duch Twój i odnowi
oblicze ziemi, tej ziemi – była Warszawa. Miasto kompletnie zmiażdżone przez wyniszczające działania dwóch okupantów: hitlerowskiego
i sowieckiego. Miasto ukrzyżowane, w którym
Bóg dokonał potem wielkich dzieł miłosierdzia.
Wspomniana modlitwa z pierwszej Mszy św.
w historii Polski odprawionej przez papieża stała
się początkiem zrywu Solidarności, który doprowadził do bezkrwawych, pokojowych rewolucji
na niespotykaną skalę.
Warszawa jednak została wybrana już wcześniej przez Boże Miłosierdzie, kiedy Bóg nakazał w 1924 r. mieszkającej w Łodzi św. Faustynie przyjechać do stolicy i wstąpić do klasztoru.
Rok później, 1 sierpnia 1925 r. została przyjęta
do Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia na
Żytniej.
Objawienia czasów nowożytnych, które wywarły decydujący wpływ na życie Kościoła, to
głównie objawienia maryjne w Lourdes, La Salette, Fatimie, Medjugorie. Jedynie s. Faustyna
przekazała światu na tak wielką skalę tzw. objawienia chrystologiczne, to znaczy takie, w których nie Maryja, ale sam Jezus objawia się i przekazuje orędzie dla całej ludzkości. Trzeba jednak
pamiętać, że objawienia te miały miejsce w łonie
zgromadzenia maryjnego, którego patronką jest

Matka Boża Miłosierdzia. Maryja też, tak jak
Jezus, prowadziła w sposób ukryty św. Faustynę
i pouczała ją w najważniejszych sprawach dotyczących jej misji.
Znakiem wybrania Warszawy jako miasta,
z którego przesłanie Bożego Miłosierdzia ma promieniować na cały świat, było właśnie objawienie
się Matki Bożej w klasztorze na Żytniej w 1936 r.,
dwa i pół roku przed śmiercią świętej.
Siostra Faustyna zanotowała wtedy: Dzień 25
marca. Rano w czasie rozmyślania ogarnęła mnie
obecność Boża ... Wtem ujrzałam Matkę Bożą, która mi powiedziała: O, jak bardzo miła jest Bogu
dusza, która idzie wiernie za tchnieniem Jego łaski; ja dałam Zbawiciela światu, a ty masz mówić
światu o Jego wielkim miłosierdziu i przygotować
świat na powtórne przyjście Jego, który przyjdzie nie
jako miłosierny Zbawiciel, ale jako Sędzia sprawiedliwy. O, on dzień jest straszny. Postanowiony jest
dzień sprawiedliwości, dzień gniewu Bożego, drżą
przed nim aniołowie. Mów duszom o tym wielkim
miłosierdziu, póki czas zmiłowania; jeżeli ty teraz
milczysz, będziesz odpowiadać w on dzień straszny
za wielką liczbę dusz. Nie lękaj się niczego, bądź
wierna do końca, ja współczuję z tobą (Dz. 635).
W tej wizji Maryja mówi o istocie misji
św. Faustyny, to jest o przygotowaniu całej ludzkości przez kult Bożego Miłosierdzia na ostateczne przyjście Zbawiciela. Nie można zatem
zignorować tego objawienia się Matki Bożej
i zadania, które zleciła swej najwierniejszej córce.
W to pisanie i mówienie o Bożym Miłosierdziu
jest włączony każdy, komu nie są obojętne słowa
Maryi. Istotną cechą tej wizji jest również jej czas:
25 marca, czyli dzień Zwiastowania. W tym dniu
Maryja dowiedziała się od archanioła Gabriela
o swojej misji, że to Ona da Zbawiciela światu.
Zupełnie podobną nowinę w tym dniu Maryja zwiastuje św. Faustynie: ty masz mówić światu
o Jego wielkim miłosierdziu i przygotować świat na
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Wspomnienia – mojego taty, który miał sześć
i pół roku, gdy wybuchło powstanie warszawskie,
Włodzimierza Dłutowskiego (ur. 1938) – spisane
22.09.2014 roku.

powtórne przyjście Jego (Dz. 635). Czyli poprzez
rozpowszechnienie kultu Bożego Miłosierdzia, za
pośrednictwem św. Faustyny, Zbawiciel ma wrócić na ziemię, podobnie jak kiedyś przyszedł dzięki
przyjęciu misji przez Najświętszą Maryję Pannę.
Święta Faustyna też przyjmuje misję przygotowania świata na powtórne przyjście Jezusa.
Można powiedzieć, że jak w historii zbawienia
kluczową rolę odegrała scena zwiastowania, podobnie w historii kultu Bożego Miłosierdzia ta
wizja jest niezwykle istotna. Ważne jest, że przekazanie tej misji dokonuje się przez Maryję. Inną
ważną cechą tej wizji jest to, że ma ona miejsce
w przełomowym momencie życia św. Faustyny,
gdy z Wilna udaje się ona przez Warszawę do
Krakowa, z krótkim wcześniejszym pobytem
w Walendowie i Derdach. W Krakowie jej misja,
jak wiadomo, dopełni się przez cierpienie i wypełnienie ofiary całopalnej, jaką z siebie złożyła.
Trzeba przyznać, że objawieniem maryjnym
wielkiej rangi, które przygotowywały wydarzenia
pontyfikatu Jana Pawła II związane z rozwojem

kultu Bożego Miłosierdzia na świecie, na które
prawie nikt nie zwrócił uwagi, było właśnie objawienie się Matki Bożej na Żytniej. Z tej wizji
wynika, że Bóg Miłosierny wybrał Warszawę
na miejsce objawienia maryjnego, które to wydarzenie powinno być rozeznane i podniesione
w świadomości wiernych i pasterzy Kościoła do
właściwej jemu rangi. Zanim Jan Paweł II odprawił pierwszą w historii Polski papieską Mszę
św. na ówczesnym placu Zwycięstwa, zanim wypowiedział słynną modlitwę do Ducha Świętego, która przyczyniła się do uzyskania wolności
przez kraje zniewolone przez komunizm, Matka
Boża objawiła się w Warszawie i potwierdziła
św. Faustynie jej misję, która ma przemieniać
świat przez niepojętą wszechmoc Bożego Miłosierdzia. W 69. rocznicę objawień Matki Bożej
w Warszawie 25 marca 2005 r., a był to Wielki
Piątek, Jan Paweł II trzymał krzyż podczas ostatniej swojej drogi krzyżowej na Watykanie.
ks. Mariusz Bernyś
ks. Michał Dłutowski

Podczas okupacji mieszkaliśmy przy ul. Pańskiej 36. Jak zrobili getto, to nasz dom znalazł się
po stronie żydowskiej. Ojciec zamienił się ze znajomym Żydem na mieszkanie przy ul. Marszałkowskiej 132. W tym domu od frontu była knajpa Pod
Wiatrakiem, tam mój ojciec pracował jako kelner.
Kiedy wybuchło powstanie, byłem z mamą na
zakupach, ojciec już był w batalionie AK „Kiliński”.
Do domu już nie wróciliśmy, ponieważ była strzelanina. Poszliśmy na ul. Złotą do zaprzyjaźnionej
rodziny Chojnowskich, do mojej koleżanki Krysi,
która po wojnie okrążyła świat na jachcie Mazurek.
Podczas powstania dowiedziałem się od ojca,
który doglądał mieszkania na Marszałkowskiej,
że ludzie, którzy schronili się w piwnicy naszego
domu, zginęli. Woda wyciekła z rur i gruzy zablokowały im drogę ucieczki. Wszyscy się potopili.
Gdy ojciec dowiedział się, że jesteśmy u Chojnowskich, to przyszedł po nas i przeprowadził
na Starówkę. Myślał, że tam będzie bezpiecznie.
Mieszkaliśmy przy ul. Kapucyńskiej – u ciotki
Olgi i Zeny – dzisiaj tych domów już tam nie ma.
Pamiętam, jak kiedyś pewna kobieta weszła na
murek i zaczęła wymachiwać pistoletem, krzycząc,
że Anglia nas nie opuści, że to jest broń angielska
ze zrzutów.
Mieszkanie nasze zasypało podczas bombardowania, a połowa kamienicy naprzeciwko legła
w gruzach. Przed bombardowaniami chroniliśmy
się do lochów w budynkach sądów, bo były tam
solidne mury. Jak zrobiło się niebezpiecznie, ojciec
przeprowadził nas do szpitala przy ul. Miodowej.
Tamtą noc spędziliśmy przy szpitalu. Tata nas tam
zostawił i wrócił po nas następnego dnia.
Jak się dowiedziano, że przyszedł ze Śródmieścia, gdzie trwały walki, to zaproponowano mu
przeprowadzenie kanałami chorych ze szpitala
polowego. Zgodził się i został w ten sposób prze-

Władysław Dłutowski

wodnikiem. Było to dokładnie sto pięćdziesiąt
osób, które mu powierzono. Wśród nich był jeden
ksiądz oraz ranni żołnierze i cywile. Ja z ojcem szliśmy jako pierwsi. Niósł mnie na barana, bo woda
z fekaliami była po pas.
Kiedy przechodziliśmy tak kanałami pod Krakowskim Przedmieściem, strzałka, która wskazywała nam drogę, przestała być widoczna i nie było
wiadomo, gdzie dalej iść. Słyszeliśmy tylko szwargot Niemców, mój ojciec wciąż prosił, aby wszyscy
byli cicho, bo mogli nas usłyszeć Niemcy. Ludzie
jednak nie zdawali sobie sprawy z niebezpieczeństwa i wciąż głośno rozmawiali. Okazało się, że
byliśmy w pobliżu hotelu Bristol, a Niemcy nad
nami. Szczęśliwie nas nie usłyszeli.
Później dowiedzieliśmy się, że jak Niemcy zorientowali się, że ludzie przechodzą kanałami, to
wrzucali do nich granaty. Mieliśmy dużo szczęścia,
że nic się nam nie stało.
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Barykada przy ulicy Wareckiej

Wyszliśmy przy ul. Wareckiej, bo tam był
właz z wyjściem. Na powierzchni zobaczyliśmy
dużą różnicę między tym miejscem a Starówką.
W oknach były jeszcze szyby. Tam, skąd przyszliśmy, było wielkie spustoszenie, a tu ukazał się nam
zupełnie inny świat – „nowy świat”.
Ojciec przeprowadził nas dalej na ul. Ordynacką 9, gdzie mieszkał Sówko, jego kolega z pracy.
Ciotki, które zostały na Starówce, po wejściu oddziałów SS trafiły do obozu kobiecego w Ravensbrück.
Niestety, w niedługim czasie i tu rozpoczęło się bombardowanie. Schroniliśmy się z harcerzami w piwnicy. Bawiliśmy się w głuchy telefon
i w pomidora. Później pewna pani, która mówiła,
że pisała książki dla dzieci, opowiedziała nam bajkę
O zielonym guziczku. Był on przyszywany do różnych ubrań i przewędrował w ten sposób cały świat.
Pamiętam ten ryk silników samolotów, które
zrzucały bomby, pikując w dół. Niektórzy ludzie
podczas nalotów przykrywali się paltami, jakby
miały ich ochronić. Pamiętam, jak w przerwach
między nalotami wszyscy wspólnie modlili się przy
kapliczkach, których wiele było przy domach. Pamiętam też Msze odprawiane w piwnicach.
Po kapitulacji tej części dzielnicy Warszawy
Niemcy wyciągnęli nas z piwnic. Tuż przed tym

wydarzeniem mój ojciec odnalazł nas. Ledwo
udało się mu uciec przed okupantem i wrócić do
swoich oddziałów powstańczych z batalionu AK
„Kiliński”.
Pamiętam pewną osobę bardzo zaangażowaną
w gaszenie pożarów i wszelką inną pomoc. Gdy
Niemcy ustawili nas w rzędzie, ona nagle podniosła rękę w pozdrowieniu hitlerowskim, dając

do zrozumienia, że jest niemieckim konfidentem.
Bardzo mnie to zdziwiło.
Później Niemcy pędzili nas w kierunku obozu
w Pruszkowie. Na Powiślu przy fabryce Fuksa zobaczyłem wyrzucone na gruzy cukierki, które pod
wpływem ognia zamieniły się w maź. Byłem głodny i udało mi się trochę tego zjeść.
Pamiętam też zdarzenie, jak pewien Niemiec
podczas dalszego marszu dał mi dużą ilość kostek
cukru. Cześć z nich posypała się na ziemię. Niemiec coś mówił z wielkim przejęciem. Płakał! Ktoś
przetłumaczył mi jego słowa. Powiedział, że przypominałem mu jego małego synka, który jak i ja
miał jasne włosy.
Idąc dalej, widziałem jak ogień z dachów domów przy ul. Tamka łączył się, tworząc przerażające
czerwono-czarne sklepienie. Podczas marszu nagle
rozległ się krzyk ludzi. Pewna młoda dziewczyna,
córka polskiego oficera, któremu pomagała iść, została wyciągnięta przez ukraińskich żołnierzy. Moja
mama mi to później wyjaśniła. Ukraińcy częściej
niż Niemcy wypatrywali wśród idących co ładniejsze Polki, wyciągali je, a później gwałcili i zabijali.
Przy kościele św. Wojciecha był postój. Na ziemi przy kupce śmieci leżała fioletowa stuła, która mocno rzuciła mi się w oczy. Jak doszliśmy do
Pruszkowa, spędziliśmy tam kilka dni. Pamiętam,
że robotnicy przywieźli chleb. Kiedy mama dowie-

Środmieście – zdobyty
czołg Chwat
Ksenia i Władysław
Dłutowscy
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działa się, że ludzi, którzy mieli rodziny w Guberni
Warszawskiej, wypuszczano, to pomyślała, że jest
to jedyna szansa, aby nas uratować z niewoli. Udało się jej przekonać Niemców i nas puścili. Dalej
furmanką, a później pieszo poszliśmy do Rajchu,
gdzie mieszkała nasza rodzina. Babcia Agrypina
mieszkała w Wyszogrodzie przy ul. Klasztornej
i u niej zostaliśmy.
Dotarł tam również mój ojciec, który domyślił
się, że na niego w tym miejscu czekamy. Po upadku
powstania ojciec znalazł się w transporcie ludzi wywożonych do Niemiec. Na szczęście w okolicach
Ursusa udało mu się wyskoczyć z jadącego pociągu. Przypadkowi ludzie, którzy to widzieli, udzielili
mu schronienia w swoim domu. Niestety, Niemcy znaleźli go i przekazali policji kolejowej. Dzięki
obrączce udało mu się wykupić. Myśleli, że jest ze
złota, a była z tombaku. Pieszo doszedł do wsi Kamion. Tam pewnej wiejskiej kobiecie, która szła na
targ w Wyszogrodzie, dał napisaną na karteczce informację dla rodziny. Dzięki pomocy ciotek, Ireny
i Stefci, udało mu się przekroczyć przejście graniczne, tzw. wachę, znajdujące się na moście na Wiśle.
Cioteczka Irena pracowała w zakładzie fryzjerskim
i Niemcy ją znali, więc nie robili problemów, kiedy
idąc pod rękę, przeprowadzały mojego ojca. Rodzina znów była razem.
ks. Michał Dłutowski
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Przez całe życie możemy rozwijać się religijnie i iść
naszą duchową drogą albo pozostać na przyzwyczajeniu codziennej modlitwy i uczęszczaniu do kościoła
w święta.
Zrozumiałam, że niezależnie od tego, w którym
momencie naszej życiowej podróży jesteśmy, niezależnie od tego, czym się aktualnie zajmujemy i co nas
teraz interesuje, bez względu na to, jakim trudnościom
dzisiaj musimy stawić czoła, jest naszą powinnością,
dla dobra naszego i całego świata, abyśmy nie ustawali
w rozmyślaniu i wsłuchiwaniu się we własne wnętrze,
poszukując światła i drogowskazów. Naszym życiowym zadaniem i jednocześnie źródłem nadziei jest
zgłębianie tajemnicy Trójcy Przenajświętszej i Boskiej
dobroci.
DZIENNICZEK – MIŁOSIERDZIE BOŻE
W DUSZY MOJEJ – Świętej Marii Faustyny Kowalskiej trafił do moich rąk przez pewnego młodego człowieka. Zasmakował on mocy i wielkości przesłania
Dzienniczka. Kilka tygodni wcześniej poczułam silne
pragnienie duchowej odnowy i duchowego wzmocnienia. Zaczęłam modlić się, by moje serce zmiękło, aby
z twardego stało się sercem miłosiernym. Przez kilka
dni nie ustawałam w tej modlitwie.
Potem, tuż przed otrzymaniem paczki z cennym
darem, dostałam wiadomość mailową od mojego przyjaciela z informacją, że wysłał do mnie Dzienniczek
św. Faustyny, zapytał, czy już go otrzymałam. Wkrótce
potem inny przyjaciel napisał do mnie, chcąc się dowiedzieć, czy Dzienniczek już dotarł.
Stało się więc dla mnie jasne, że ci dwaj młodzi
mężczyźni byli jednomyślni, a ponieważ jednego i drugiego bardzo szanuję i podziwiam, zaczęłam oczekiwać
tej książki z wielkim przejęciem i zamiarem przeczytania jej od deski do deski, gdy tylko nadejdzie. Ponieważ mam zwyczaj zawsze weryfikować w swoim wnętrzu moje własne działania, stało się dla mnie oczywiste, że muszę tę książkę przeczytać.
W końcu otrzymałam oczekiwany dar. Gdy odpakowywałam książkę o Bożym Miłosierdziu, modliłam się. Moja modlitwa brzmiała: Panie, proszę, otwórz
moje serce i daj mi światło zrozumienia, tak bym mogła
przyjąć Twoją Bożą Prawdę w sposób, który spodoba się
Tobie. Już na początku studiowania Dzienniczka dostałam trzy jasne wskazówki, którymi chcę się tutaj
podzielić.

Od momentu, gdy skończyłam 12 lat, pisałam
dziennik. Zazwyczaj pisywałam codziennie, czasem
tylko raz w tygodniu. Często, robiąc do niego wpisy,
czułam przynaglenie, by opisać jakieś szczególne, czasem duchowe przeżycia danego dnia.
Pierwszą wskazówką, jaką dostałam w trakcie lektury Dzienniczka, była myśl, aby zebrać wszystkie pisane przeze mnie pamiętniki, przejrzeć je i wyciągnąć
z nich każde z zapisanych doświadczeń duchowych.
Modląc się o prowadzenie Ducha Świętego, spróbowałam je przeredagować i ułożyć w podobnym formacie,
jak ma to miejsce w pierwszej edycji opublikowanego
Dzienniczka Świętej Faustyny. Zrozumiałam, że Bóg
pragnie, aby każdy z nas dzielił się swoim doświadczeniem duchowym. On daje nam darmo, więc i my
winniśmy dawać. Ukrywanie naszych duchowych darów z powodu fałszywej skromności lub lęku, zawłaszczenie ich i zachowanie tylko dla siebie, nie przyniesie
nam trwałego błogosławieństwa.
Drugą wskazówką była myśl, by strzec i zapisywać
moje myśli, odczucia i doświadczenia, które pojawiają
się, gdy czytam Dzienniczek. W pobliżu miałam zawsze pióro i notes. Kontynuując lekturę, zobaczyłam
głębię świętości, która może mieć wpływ na nasz rozwój duchowy. Poświęcenie tej delikatnej kobiety i głęboka miłość do Jezusa otworzyły dla mnie okna Bożej
Miłości. Miałem poczucie bezgranicznej akceptacji
dla mnie. Uświadomiłam sobie w zachwycie, jak wiele innych osób doświadcza takiego błogosławieństwa
i zapewne o wiele większego.
Przekonałam się, jak wiele słów skierowanych jest
do mnie osobiście i do wszystkich innych, którzy czytają Dzienniczek Świętej Faustyny – MIŁOSIERDZIE
BOŻE W DUSZY MOJEJ. Nabrałam pewności, że
nasza codzienna droga życia będzie błogosławiona,
jeśli będziemy odczytywać Boże wiadomości z czystą
intencją w sercu i gdy będziemy dzielić się tą prawdą
z innymi (jakże wdzięczna jestem teraz za możliwość
podzielenia się tym świadectwem!).
Gdy podążałam za drugą wskazówką, jak najlepiej
umiałam, na stronach Dzienniczka odnalazłam w sobie wiele podobieństw Świętej Faustyny i jej duchowej
drogi. Zrozumiałam słabość ludzkiej natury i Bożą
troskę o Jego dzieci. W moim życiu zaczęły pojawiać
się kolejne dary w rozmowach, w dyskusjach z innymi
ludźmi, w moim zachowaniu wobec nich. W niezwy-
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Gail Dignam – żona i matka siódemki
dzieci, pochodzi ze stanu Luizjana w USA,
założycielka organizacji wychowującej do
czystości przedmałżeńskiej. Program wychowawczy przez nią utworzony był realizowany
we wszystkich stanach oraz w wielu krajach
poza USA.
Oskarżona o defraudację 3600 dolarów
(przy dotacjach rządowych sięgających 7 mln
dolarów) została skazana na 70 miesięcy więzienia. Po roku oczekiwania, wiosną 2013 r.
pozwolono jej złożyć apelację, której do dziś
nie rozpatrzono. Jej świadectwo zostało napisane w więzieniu, gdzie zgromadziła wokół
siebie grupę kobiet codziennie modlących
się koronką do Bożego Miłosierdzia.
kły sposób doświadczyłam odnowy moich sił, od czasu
do czasu zaczęłam odczuwać, ku mojemu zaskoczeniu,
współczucie dla innych, które potrafiłam otwarcie okazać. Okazywanie miłości i miłosierne myśli napływały
coraz częściej i rozciągały się na tych, którzy byli moimi wrogami, wykorzystując lub atakując mnie w swojej nienawiści. Moja modlitwa sprzed kilku tygodni
została wysłuchana. Przesłanie tego świętego tekstu
zwyciężyło i rozradowałam się.
Trzecia wskazówka, jaką otrzymałam, to przynaglenie, by pamiętać o przykładzie życia Świętej Faustyny, docenić podobieństwa między jej ziemską podróżą a moją własną. Bóg, nasz Stwórca, wzywa nas
do wyższego celu, stawia wymagania. Bóg, nasz Ojciec
Niebieski, zna nasze możliwości od początku naszego
istnienia. On zna wszystkie swoje stworzenia po imieniu i kocha nas nie ze względu na to, kim jesteśmy,
ale ze względu na to kim On jest. Nawet nasza dyspozycyjność jest dla nas Jego darem. Nasza wolna wola
jest wielkim darem naszego Pana, który posiadamy.
Możemy ten dar, wolną wolę, zatrzymać dla siebie lub
ofiarować Bogu. Nasz Pan nigdy nie zmusi nas do poddania Jemu naszej woli. Pan Bóg, nasz Stwórca, honoruje i szanuje, i kocha nas tak bardzo! Nawet cierpiąc
i pragnąc całkowitego naszego poddania się Jemu, Bóg
w całej swojej wszechmocy nigdy nie zaingeruje, nie
zablokuje naszego wolnego wyboru. Nasz Pan ofiaruje
nam tylko nieskończoną Miłość, nieustanną troskę,
swoje poświęcenie i swoje Miłosierdzie na wieki. Nasz
Pan jest cały dla nas, jeśli tylko Mu na to pozwolimy.

Tak więc moja modlitwa prośby o odnowę i przemianę serca, zanim jeszcze dotarł do mnie Dzienniczek Świętej Faustyny, została wysłuchana ponad moje
najśmielsze oczekiwania. Jak możemy wyrazić naszą
wdzięczność dla Świętej Faustyny, która zrobiła o wiele więcej, niż tylko przyłożyła pióro do papieru. Jak
podziękujemy tej pokornej, delikatnej duszy, która
pragnęła ponad życie poznawać i ukazywać innym
przymioty miłosiernej Miłości Jezusa? Choć była pełna lęku i wątpliwości, i tak ludzka jak Ty i ja, jej poświęcenie i wytrwałość dały nam inspirację, przewartościowały nasze spojrzenie i otworzyły dla nas drogę,
abyśmy stali się uczestnikami Bożego Miłosierdzia.
Stało się dla mnie jasne, że poprzez zaufanie Jezusowi, możemy dojść do pełni poddania naszej woli
i całych siebie naszemu Miłosiernemu Stwórcy, tak jak
ukazuje nam to życie Świętej Faustyny. Możemy mieć
nadzieję, że tak się stanie i w naszym życiu. W kolejnych dniach zamierzam sięgać po Dzienniczek. O godzinie 15.00 codziennie będę szczęśliwa, gdy zwrócę
swe myśli do Jezusa i Jego męki. Na Jego prośbę skierowaną do Faustyny również i ja chcę wraz z tysiącami
chrześcijan na świecie odmawiać koronkę do Bożego
Miłosierdzia.
Zapraszam wszystkich czytających te słowa. Czy
i wy zechcecie się włączyć? Pomóżcie otworzyć drzwi
nieba i módlcie się z nami dla Jego bolesnej Męki, na
przebłaganie za grzechy całego świata. Jezu, ufam Tobie.
Gail Dignam
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Domowe Ogniska Miłosierdzia
– odpowiedź na PROBLEMY RODZIN

Domowe Ogniska Miłosierdzia to inicjatywa, która jest odpowiedzią wiary, nadziei i miłości na liczne zagrożenia naszych rodzin.
Bóg powołał nas do sprawiedliwości, pokoju i radości. Do współtworzenia tej rzeczywistości, w której żyjemy. Mamy budować
królestwo Boże pośród nas przez miłosierdzie
i wzajemny szacunek. Czy to nie wspaniałe zadanie? Bóg daje ci ziemię obiecaną, na której
będziesz bezpieczny i obronisz swoją własność.
Jest nią Dekalog. Jeśli go zachowasz, będziesz
błogosławiony i szczęśliwy. Bardzo ważne jest
to, żeby zachowali go twoi najbliżsi. Wiemy dobrze, że bez pomocy Jezusa Chrystusa to nam
się nie uda. Bóg liczy na ciebie, że dochowasz
Mu wierności.
Niestety, ze zdumiewającą prędkością na
naszych oczach dokonuje się coś odwrotnego – upadek moralny. Tysiące polskich rodzin
rozbił grzech cudzołóstwa, na który dano przyzwolenie lub wobec którego wykazano obojętność. W rezultacie wiele tysięcy dzieci żyje
jak sieroty odcięte od stałego kontaktu z ojcem
lub matką. Poraża liczba osób uzależnionych
od alkoholu, narkotyków, współczesnych mediów: komputerów, telewizorów, telefonów
komórkowych itp. To wszystko doprowadza
społeczeństwo polskie, pozbawione jeszcze
stabilnych warunków materialnych, do rozpaczy. Ów stan rzeczy jest konsekwencją braku
życia duchowego. Krótko mówiąc: kto skąpi
czasu na modlitwę, ten przegrywa w życiu. Daje
sobie ukraść to, co najcenniejsze: miłość, wierność i uczciwość. Pozwala ograbić się z wartości, które ślubował przed Bogiem i wspólnotą
Kościoła drugiej osobie, zawierając związek
małżeński. Jeśli odrzuci się Dekalog, zamiast
komunii rodzą się: nieufność, niesprawiedliwość, gniew, niezgoda, chciwość i nieczystość,
żądza.
Człowiek niewierny Bogu zmierza do samozatracenia. Unicestwia wszystko, co otrzymał od Boga, niszczy nie tylko siebie, ale i ludzi

wokół siebie, przede wszystkim własną rodzinę. Nie możemy być obojętni na rzeczywistość
grzechu, który trawi nas niczym najgorsza zaraza. Wobec niego, jak pokazuje życie Jezusa,
nie ma tolerancji i przyzwolenia, lecz pozostaje
ciągła troska o nawrócenie tych, którzy błądzą
i są w niewoli złego ducha. Oto misja Jezusa
Chrystusa: przynieść ulgę cierpiącym i wyzwolić człowieka spod mocy zła osobowego. Dokonać się to może tylko wtedy, kiedy przeprowadzimy naszych bliskich przez bramę modlitwy
i pokuty do życia w pełni łaski w sakramentach
świętych – do osobistego doświadczenia Boga
Żywego.
Pamiętajmy, że Bóg nie pozostawił nas samych i w sytuacjach dramatycznych potrafi
objawić swoją wszechmoc. Przecież otrzymaliśmy orędzie nadziei – orędzie Bożego Miłosierdzia, które Bóg głosi przede wszystkim każdej
rodzinie. Umiejmy je odczytać dziś i w przyszłości.
Gromadźmy się w domach na wspólnych
modlitwach do Bożego Miłosierdzia, aby obronić to, co nam najdroższe – nasze rodziny. Bóg
nie po to skierował do nas to przesłanie, byśmy je zlekceważyli, ale abyśmy tę drogocenną
szczepionkę duchową przyjmowali systematycznie, kiedy gorączka choroby nas osłabia.
Mówi się, że rodzina to podstawowa komórka społeczna. Jeśli ona nie przyjmie lekarstwa, jakim jest ucieczka do Bożego Miłosierdzia, bardzo szybko cały organizm, czyli społeczeństwo, zacznie chorować. To z kolei może
spowodować śmierć całego narodu.
Walczmy więc o rodzinę, a wtedy przez nią
przyjdzie wyzwolenie od cywilizacji śmierci.
Ta ostatnia niczym kolos na glinianych nogach
rozpadnie się pod wpływem wołania: „miej
miłosierdzie dla nas i całego świata”. Bóg okaże swoje miłosierdzie tym, którzy Go wzywają,
przywróci wierność i miłość, za którą dziś tak
tęsknimy!
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➤ Ochrona przed działaniem złego ducha, by rodzina zachowała jedność.
➤ Umocnienie w wierze, by przyjąć moc z wysoka.
➤ Umocnienie w nadziei, aby każdy potrafił pokonać trudności życia.
➤ Umocnienie w miłości, aby każdy potrafił przebaczyć i kochać dalej.
➤ Realizacja orędzia Bożego Miłosierdzia w rodzinach w codziennym życiu.

DOMOWE OGNISKA MIŁOSIERDZIA
program spotkania
Modlitwę odmawia się co miesiąc w domu, w gronie rodziny lub znajomych. Przyświeca jej
następująca intencja:
By Polska była wierna Bogu, a On wywyższył ją w potędze i świętości.
Program spotkania
1. Część Różańca świętego.
2. T
 ekst nowenny na święto Bożego Miłosierdzia (co miesiąc inny dzień)
i Koronka do Bożego Miłosierdzia.
3. A
 kt zawierzenia rodzin i domów Bożemu Miłosierdziu.
Boże Wszechmogący, życie i zmartwychwstanie nasze! Przychodzimy dzisiaj do Ciebie żebrać
o miłosierdzie dla naszej rodziny i dla domu. Jesteśmy świadomi naszych słabości i niewierności.
Wpatrzeni w obraz Bożego Miłosierdzia i przeniknięci skruchą, prosimy Ciebie. Uzdrów naszą rodzinę od pychy. Wybaw przez Twoje Miłosierdzie od ducha oskarżeń i braku przebaczenia. Uratuj
nas od grzechu… (można wymienić), który najbardziej nas niszczy i obraża Ciebie. Przywróć nam
wzajemną miłość, byśmy nawzajem stali się dla siebie świadkami miłosierdzia w czynie, słowie
i modlitwie. Prosimy o łaskę systematycznej modlitwy osobistej i rodzinnej.
Jezu, Królu Miłosierdzia, przez wstawiennictwo Twojej Niepokalanej Matki błogosław naszej
rodzinie, domowi i Ojczyźnie. Poślij aniołów, aby nas strzegli na drogach Twych przykazań, i doprowadź do chwały zbawionych w niebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
4. Jako owoc spotkania podejmuje się modlitwę przez kolejny miesiąc za daną rodzinę lub
osobę, która najbardziej jej potrzebuje (rodzaj duchowej adopcji).
Na początku spotkania można odmówić Modlitwę o łaskę pełnienia uczynków miłosierdzia. Na
końcu – tekst Społecznej Krucjaty Miłości Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego lub tekst
Ślubów Jasnogórskich jako postanowienie do pracy nad tworzeniem zdrowych relacji w rodzinie.
W naszych modlitwach odwołujemy się przede wszystkim do wszechmocy Bożego Miłosierdzia.
Powyższy program modlitwy można ubogacić lekturą Dzienniczka św. Faustyny. Owocem
spotkania powinna być modlitwa za daną rodzinę lub osobę, która bardzo jej potrzebuje. Modlitwa ta może być podjęta w ciągu jednego dnia, tygodnia lub przez cały miesiąc codziennie do
następnego spotkania. Należy odmówić Koronkę do Bożego Miłosierdzia i, jeśli jest to możliwe,
przyjąć Komunię Świętą w intencji tej osoby i we własnych modlitwach powierzać ją Bożemu
Miłosierdziu.
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Zapraszamy na Pieszą Pielgrzymkę Zawierzenia
Jasna Góra – Kraków-Łagiewniki
od 6 do 12 czerwca 2015 roku

POLECAMY
Prezentowane książeczki dotyczą katechez z zakresu teologii duchowości i mogą okazać się bardzo
pomocne w zdobyciu potrzebnej wiedzy na temat coraz głębszego zjednoczenia z Bogiem.
Nr 1 Ogólne zasady i cele Domowych Ognisk Miłosierdzia
W tym numerze broszurki autor ukazuje konieczność wspólnej modlitwy w rodzinie oraz jej dobre skutki, m.in. zachowanie jedności, umocnienie wiary, nadziei, miłości oraz ochrona przed działaniem złego ducha. Autor podaje program takiej modlitwy oraz liczne wskazówki, jak ją przeprowadzić w domach.
W broszurce ukazana jest też ogromna rola przekazu wiary w rodzinie i dbanie
o rozwój cnoty pobożności. Książeczka zawiera bardzo cenne wskazówki do życia
w rodzinie i rachunek sumienia z przykazań Dekalogu oraz modlitwy pomocne
w walce duchowej.
Nr 2 Źródło Niepokalanej
W tej broszurce ukazano wielką wartość i konieczność nabożeństwa do Matki
Bożej. Wielką pomocą zarówno dla początkujących, jak i miłośników modlitwy
różańcowej mogą okazać się ciekawe rozważania tajemnic różańcowych. Na końcu broszurki umieszczony jest rachunek sumienia związany z zagadnieniem okultyzmu. Może służyć jako pomoc dla oczyszczenia własnej duszy z nierozważnego
wejścia w przestrzeń działania zła osobowego.
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Nr 3 Jak dobrze się modlić?
Książeczka w prosty sposób wyjaśnia zagadnienie dobrej modlitwy. Autor wprowadza w głębię relacji z Bogiem. Najpierw opisuje czynniki sprzyjające modlitwie, a potem ukazuje jej różne formy i rodzaje. Bardzo pomocna broszurka, by
w całości zrozumieć zagadnienie modlitwy. Na końcu książeczki umieszczony
jest dalszy ciąg rachunku sumienia dotyczącego różnych zniewoleń duchowych.

Nr 4 Czyńcie pokutę, inaczej zginiecie
Broszurka zawiera bardzo ważne zagadnienie pokuty w życiu duchowym człowieka. Wyjaśnia, że jest ona czymś elementarnym. Ukazuje jej uzdrowieńczy charakter. Opisano takie zagadnienia, jak umartwienie własnego „ja”, asceza, post.
Pokuta według autora jest sercem nawrócenia i mocy chrześcijanina. Na końcu
umieszczono ciąg dalszy rachunku sumienia (grzechy wobec Boga, bliźniego).
Nr 5 Cud pielgrzymowania
Autor z wielkim entuzjazmem podkreśla wartość pielgrzymowania w życiu
duchowym osoby wierzącej. Ukazuje je jako wspaniały środek do pogłębienia
relacji z Bogiem, ponieważ pielgrzymka jest czasem szczególnego udzielania się
łaski Bożej. Wyjaśnia teologię pielgrzymowania w Biblii oraz krótko przedstawia
historię pielgrzymek w dziejach Kościoła. Broszurka zawiera praktyczne wskazówki dla pielgrzymów, a także ostrzeżenia przed grzechami czyhającymi na pątników. Zachęca każdego do podjęcia trudu pielgrzymki. Na końcu książeczki
umieszczono rachunek sumienia dla narzeczonych i małżonków.
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