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PRZEDMOWA
Bóg ukazał swoje oblicze w pięknie stworzenia – w naturze, przez
którą możemy kontemplować i błogosławić Ojca Stworzyciela i doświadczać Jego dobroci. Wyraża to fragment pieśni z Księgi Daniela,
tzw. Pieśń trzech młodzieńców.
Niech ziemia błogosławi Pana,
niech Go chwali i wywyższa na wieki!
Góry i pagórki, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Wszystkie rośliny ziemi, błogosławcie Pana! (Dn 3, 74–76).

Oblicze Boga Ojca możemy ujrzeć na górskich szlakach, kierując wzrok w stronę majestatycznych gór, a szczególnie podczas
zdobywania szczytów, z których podziwiamy przepiękne krajobrazy
ofiarowane nam przez Stwórcę Wszechrzeczy. Ten kontakt z naturą
pogłębiony przez ciszę i wiatr uzmysławia nam Tego, który był,
który jest i który przychodzi. Owa niepowtarzalność form i barw
w świecie natury oraz związane z nimi estetyczne doznania to niemalże objawianie się opiekuńczego oblicza Stwórcy. Jest ono pełne
majestatu i potęgi. Psalmista woła: „Góry jak wosk topnieją przed
obliczem Pana, przed obliczem Władcy całej ziemi” (Ps 97, 5).
Bóg objawił siebie w pełni w tajemnicy wcielenia, gdy Maryja
powiedziała swoje fiat na słowa archanioła Gabriela. W łonie Bożej Rodzicielki oblicze Boga przyjęło konkretny kształt w Jezusie
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Chrystusie. Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek mógł poznać Boga,
doświadczyć Jego obecności jako uosobienia światła, życia, pokoju,
łaski przebaczenia i wszechmocy miłosierdzia. Dzięki rzeczywistości
wcielenia Bóg przyjął ludzkie ciało. Od tej chwili zakaz czynienia
wizerunków Boga – jak to było w Starym Testamencie – przestał
obowiązywać, a modlitwa przed ikoną Jezusa Chrystusa stała się
miejscem przejścia w świat nadprzyrodzony. Święte obrazy to drzwi
miłosierdzia do świata łaski, które otwierają nam wiara, nadzieja
i miłość. W modlitwie, przechodzimy od człowieczeństwa Jezusa
jako osoby cielesnej do Jego Boskości, do uczestnictwa w duchowym
życiu Trójcy Świętej. Jezus Chrystus połączył w sobie świat cielesny
i duchowy. To właśnie dzięki tajemnicy wcielenia, człowiek mógł
osobiście spotkać się z Bogiem. Patrząc na ikonę Jezusa Chrystusa,
przechodzimy do królestwa niebieskiego, a jednocześnie królestwo
Boże w osobie Syna Bożego przychodzi do nas. Warunek tego przejścia został zawarty w Psalmie 24, jest to „pokolenie tych, co szukają
oblicza Boga, mają ręce nieskalane i czyste serce, które nie skłania się
ku marności i jest wierne prawdzie, i nie przysięga kłamliwie” (3–4).
Istotne jest więc osiągnięcie takiego stanu ducha, w którym jedynym pragnieniem człowieka jest Bóg; inaczej wciąż będą go nękać
rozproszenia i z powodu różnego rodzaju przywiązań może on całkowicie odejść od Boga. Otwarcie się na przyjście Jezusa do naszej
duszy ukazują słowa Psalmu 24, werset 7: „[B]ramy podnieście swe
szczyty i prastare podwoje, aby mógł wkroczyć Król chwały”.
Przez rzeczywistość wcielenia Syn Boży zaprosił nas do szkoły
doskonałości, w której udziela nam lekcji świętości i uczy wszelkich
cnót. Pozostawił nam również przykład swojego życia, a naszym
zadaniem jest obserwowanie i naśladowanie Jezusa. Jest to również
zaproszenie do zapatrzenia się w Boga i rozmyślania o Nim i z Nim.
Możemy uczyć się tego, kontemplując Ewangelię oraz Jego święte
wizerunki, takie jak obraz Jezusa Miłosiernego.
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Szczególnym objawieniem Bożego Oblicza Miłosierdzia jest
kenoza1 – wyniszczenie Odkupiciela, które swoje apogeum osiągnęło na Golgocie. To właśnie rany broczące obficie krwią Jezusa
Ukrzyżowanego mówią bardziej niż słowa, jak człowiek jest cenny
dla Boga. Przebite serce, dłonie i stopy Chrystusa to dowody niepodważalnej i szalonej miłości Boga do każdego z nas. Oblicze Bożego
Miłosierdzia ujawnia się najbardziej w męczeństwie Jezusa Chrystusa, czego symbolem jest Baranek Boży. On to dał się wyprowadzić
na miejsce kaźni, by wybawić grzeszników, spłacić ich dług wobec
sprawiedliwości Bożej. Moc miłosierdzia w Jezusie wyraża się przez
fakt, że oddaje On życie za nieprzyjaciół. Chrystus pokonuje naturę
ludzką skłonną do odwetu i zemsty. Objawia Boże miłosierdzie,
które wyraża się najpełniej przez przebaczenie.
Wyniszczenie Jezusa Chrystusa na krzyżu jest przyjęciem przez
Niego naszych cierpień, chorób, braków i grzechów. On nas od zła
wszelkiego wybawia i udoskonala w świętości. Lecz kenoza Odkupiciela jest też wołaniem Jezusa do nas: „Miejcie miłosierdzie
względem Mnie, nie zadawajcie więcej cierpień przez niewierność”.
Miłosierdzie Jezusa woła o miłosierdzie ludzi. Oblicze cierpiącego
Boga-Człowieka przynagla nas do aktów wynagrodzenia podczas
adoracji Najświętszego Sakramentu lub modlitwy przed ikoną, co
powinno przełożyć się również na uczynki miłosierdzia względem
duszy i ciała. Tę prawdę dobrze odczytał św. Brat Albert, widząc
oblicze Boga w cierpiącym bliźnim.
Bóg Ojciec na początku trzeciego tysiąclecia dał nam ikonę Syna (obraz Jezusa Miłosiernego) Jezusa Zmartwychwstałego
Kenoza – termin z zakresu teologii biblijnej oznaczający wyniszczenie się
Jezusa Chrystusa w celu odkupienia człowieka. Syn Boży uniża się i przez cichość
i pokorę składa Bogu Ojcu ofiarę, której dopełnieniem jest Jego męka i śmierć
na krzyżu. Kenoza jest swego rodzaju uśmierceniem egoizmu i miłości własnej
przez różnego rodzaju cierpienie.
1
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przychodzącego do apostołów w Wieczerniku. Mamy ją przyjąć
z wielką czcią jako największy dar Boga Ojca. Ikona przedstawia
twarz Odkupiciela będącego światłością w mrokach współczesnego
świata. „Pan światłem i zbawieniem moim: kogóż mam się lękać?”
(Ps 27, 1). Obraz Jezusa Miłosiernego to oblicze Boga, które ocala,
ponieważ Boskie Oblicze Syna Bożego zawiera w sobie moc Ducha
Świętego, gdyż Jezus Chrystus ma władzę, by przywrócić nam życie.
„Każdy kto widzi Syna i wierzy w Niego, ma życie wieczne. A Ja go
wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6, 40); „Jak Ojciec ma życie w sobie samym, tak również dał to Synowi: mieć życie w sobie” (J 5, 26).
Mogę te święte słowa Jezusa potwierdzić jako duszpasterz. Często
zachęcam ludzi w konfesjonale czy na katechezach, aby modlili się
przed obrazem Jezusa Miłosiernego słowami: „Jezu, ufam Tobie”.
I zaświadczam o ich duchowych uzdrowieniach. Dzięki ufnej modlitwie przed tym wizerunkiem ludzie nie tylko wyszli z depresji, ale
też zostali ocaleni z rozpaczy. Kiedy grzesznik patrzy na obraz Jezusa
Miłosiernego, wtedy Duch Święty może uratować duszę, napełnić
człowieka pokojem, sprawić, że odnajdzie sens życia. Ci, którzy
utracili miłość, zrozumieją, że Bóg nie odwraca się od grzesznika,
który szuka ratunku. Oblicze Boga w tym obrazie Jezu, ufam Tobie
jest potężne jak głos trąb kruszących mury Jerycha. Ono obala mur
wrogości w naszych sercach, sprawia, że możemy odzyskać Boże
serce. Obraz Jezusa Miłosiernego to czytelna informacja od Boga
Ojca o tym, że chce nas ocalić i pragnie naszej przemiany przez
Chrystusa.

ROZDZIAŁ I

ZAGROŻENIA DUCHOWE
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Zmiany kulturowe
Chcąc omówić zagadnienie oblicza Boga, które ocala człowieka,
muszę odnieść się do zmian kulturowych i cywilizacyjnych oraz
duchowych zagrożeń. Trzeba stwierdzić, że dziś częściej przekazuje
się w mediach obraz osobowego zła niż dobra. To jedna z przyczyn,
która sprawia, że współczesny człowiek wybiera grzech. Stąd też
trudności w odnalezieniu i kontemplacji oblicza Bożego. Czytelnik
będzie musiał przebrnąć przez gąszcz przykładów ukazujących skalę
niebezpieczeństw duchowych, na jakie dzisiaj jesteśmy narażeni,
by wyjść na pełną światła otwartą przestrzeń Bożego Oblicza Miłosierdzia.
Chrześcijaństwo przekazało cywilizacji europejskiej to, co jest
najpiękniejsze, co jest genialnym efektem współpracy człowieka
z łaską Bożą. Myślę tu o dziełach architektury, rzeźby, malarstwa,
muzyki, literatury. Szczególnym zwieńczeniem wysiłku artystów
były katedry. Kunszt tych wielkich twórców czasów średniowiecza i renesansu oraz baroku jest do dziś niedościgniony. Poza tym
ich dzieła przepełniał duch wiary. Są one duchowym przekazem
prowadzącym nas do Boga. Dzieła sztuki sakralnej tamtych czasów spełniały rolę aniołów przekazujących nam orędzie od Boga,
były swego rodzaju Biblią pauperum. Zatem najwyższe osiągnięcia
kulturowe zawdzięczamy inspiracji pochodzącej z Kościoła Rzymskokatolickiego.
Niestety od rewolucji francuskiej w 1789 roku i epoki oświecenia
aż do dzisiaj nastąpiło odejście Europy od tego, co ją wywyższyło
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spośród innych kultur na świecie. Ta planowa destrukcja ducha
chrześcijańskiego dokonała się, jak twierdzi papież Leon XIII, poprzez wywrotową działalność masonerii2.
Za dni naszych jednak zdaje się, że zwolennicy złego zmawiają
się między sobą, i wszyscy do jak najgwałtowniejszej napaści się
sposobią pod przewodnictwem i przy pomocy owego daleko rozgałęzionego i silnie zorganizowanego stowarzyszenia masonów,
czyli wolnomularzy. Nie tając się już bowiem bynajmniej z zamiarami swoimi, zuchwale miotają się przeciwko majestatowi Bożemu;
jawnie i otwarcie dążą do zburzenia Kościoła, i to w celu, aby ludy
chrześcijańskie do szczętu obedrzeć z dobrodziejstw wysłużonych
przez Zbawiciela Jezusa Chrystusa3.

Masoneria według Leona XIII zaczęła kreować świat bez Boga
i zwalczać Kościół Rzymskokatolicki oraz instytucję rodziny4.
Masoneria w formie nowoczesnej powstała w 1717 roku, kiedy nastąpiło zjednoczenie małych loży masońskich i doszło do założenia Wielkiej Loży w Paryżu
w 1736 roku. Ksiądz Tadeusz Kiersztyn twierdzi, że ta organizacja przyczyniła się
do rewolucji francuskiej w 1789 roku. Jej przywódcy byli członkami iluminatów
i to oni odpowiadają za mordy i gwałty w imię „wolności, równości i braterstwa”.
To na mieszkańcach okręgu Wandei dokonano pierwszego w dziejach ludzkości
ludobójstwa, ogółem zginęło dwadzieścia tysięcy ludzi. Podczas tej rewolucji
zniszczono wiele katedr, prześladowano wiernych, zmuszano duchowieństwo do
zaprzysiężenia Konstytucji Cywilnej Kleru. Myśliciel francuski Józef de Maistre
twierdził: „Rewolucja francuska ma charakter szatański, który ją odróżnia od
wszystkiego, co się już widziało. (…) Rewolucja francuska jest szatańska w swej
istocie”, w: T. Kiersztyn, Zatrute źródło masoneria, Kraków 2010, s. 20–21.
3
Leon XIII, Humanum genus, Warszawa 2002, s. 6.
4
Masoneria wielokrotnie została potępiona przez Kościół katolicki,
a w 1826 roku przez Leona XII w encyklice Quo graviora oraz w 1844 roku
przez Leona XIII w encyklice Humanum genus. Ten ostatni papież nazwał ich
2
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Skutkiem czego dziś większość narodów europejskich należy do
krajów niegdyś chrześcijańskich. W dużej mierze obecnie na naszym
kontynencie przeważa ateizm oraz islam.
Trzeba stwierdzić fakty, że pewne elity władzy mające odniesienie
do satanizmu sprawiły, iż współczesna kultura buntuje się przeciwko
katolickiej wierze, a nawet ją prześladuje.
Obecny postmodernizm jest nie tylko formą realizacji artystycznej, lecz ideą surrealistycznego kolażu5, jaki dokonuje się w ludzkim
umyśle. W nim na równi zestawia się ze sobą dobro i zło, piękno i brzydotę, mądrość i głupotę. Przestrzegał przed tym papież
Leon XII. „Nade wszystko strzeżcie się tych ludzi, którzy ciemność
niebezpieczną sektą, do której żaden katolik należeć nie może. To nauczanie
zostało utrzymane przez św. Jana Pawła II. Jozeph Ratzinger Prefekt Świętej Kongregacji Nauki Wiary przedłożył do zatwierdzenia papieżowi Janowi Pawłowi II
na specjalnej audiencji 26 listopada 1983 roku dokument zatytułowany Deklaracja
o stowarzyszeniach masońskich Quaesitum est. Deklaracja ta była odpowiedzią
na zapytanie dotyczące wątpliwości, czy zmienił się stosunek Kościoła do stowarzyszeń masońskich. Cytat deklaracji: „Pozostaje jednak niezmieniona negatywna
opinia Kościoła w sprawie stowarzyszeń masońskich, ponieważ ich zasady zawsze
były uważane za niezgodne z nauką Kościoła i dlatego przynależność do nich pozostaje zakazana. Wierni, którzy należą do stowarzyszeń masońskich, są w stanie
grzechu ciężkiego i nie mogą przystępować do Komunii Świętej. Nie należy do
lokalnego autorytetu eklezjalnego wypowiadanie się o naturze stowarzyszeń masońskich sądem, który implikowałby uchylenie tego, co wyżej ustalono, i to, co jest
zawarte w Deklaracji Świętej Kongregacji Nauki Wiary z dnia 17 lutego 1981 roku
(AAS 73 [1981] 240–241)”. W obecnym nauczaniu kościoła abp Józef Michalik
też potępił działalność tego stowarzyszenia. „Widzimy, jak planowo atakowany
jest dziś Kościół przez różne środowiska libertyńskie, ateistyczne i masońskie. Nie
oszczędzają Kościoła liberalne telewizje i takież pisma” (abp Józef Michalik, List
pasterski na I niedzielę Wielkiego Postu 2012 roku, w: Andrzej Zwoliński, Polskie
ścieżki masonerii, Kraków 2014, s. 282.
5
Kompozycja artystyczna, w której stosuje się zestawienie różnych od siebie
materiałów.
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światłem a światło ciemnością nazywają”6. Według tego prądu kulturowego, to człowiek dokonuje ostatecznego wyboru, nadając sens
rzeczywistości, którą spostrzega i ocenia. A więc nie jest istotne
to, co jest, lecz to, co człowiek chce widzieć. W ten sposób każda
indywidualna osoba staje się dla siebie najwyższym autorytetem
i wyrocznią. I tak nowe pokolenie ludzkości nie zna pojęcia prawdy
absolutnej, dla tego pokolenia istnieje tylko subiektywna interpretacja rzeczywistości. Wartością nadrzędną nie jest już miłość i prawda,
lecz wolność, która, jeśli nie jest właściwie ukierunkowana, może
stać się bardzo szybko bezprawiem. Te zmiany kulturowe ostatecznie
prowadzą do podważania wartości etycznych wynikających z Dekalogu, otwierają ludzkość na demoniczne działanie złego ducha
w chaosie różnych pojęć. Stąd wynika na przykład groteskowe zestawienie św. Gotarda z satanizmem. Przykładem może być okultystyczna ceremonia otwarcia najdłuższego na świecie tunelu nazwana
imieniem św. Gotarda (57 km) w Szwajcarii. Jeszcze kilkadziesiąt
lat temu na taką uroczystość zostałby zaproszony katolicki ksiądz
i poprowadziłby modlitwę dziękczynną oraz dokonał poświęcenia
tej konstrukcji architektonicznej. Dziś wszystko się miesza, co tylko
pogłębia manipulację ludźmi i ich zagubienie.
Dzisiejsza kultura jest niebezpieczna, ponieważ jest nośnikiem
poglądów, które całkowicie odrywają nas od rzeczywistości zbawienia. Pewne wspomniane wpływowe środowiska prezentują
uniwersalne wartości, na przykład tolerancję, wolność, równość,
ale bez odniesienia do Boga i prawdziwej wiary katolickiej7. Warto
Leon XII, Quo graviora (O wolnomularstwie), Warszawa 2003, s. 13.
W roku 2000 na konferencji w Bolonii kard. Biffi powiedział, że Antychryst
jest żyjącym, prominentnym filantropem, posiadającym „fascynującą osobowość” i promującym idee praw ludzkich, ekumenizmu, wegetarianizmu i pacyfizmu, a wkrótce dojdzie do wysokich pozycji, chociaż odmówił on ujawnienia jego nazwiska. Kardynał dodał, że Antychryst będzie ekspertem biblijnym,
6

7
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stwierdzić prosty fakt, że kultura kształtuje świadomość. Sposób myślenia współczesnych ludzi został wgrany przez ateistyczne i wrogie
Kościołowi media. Manipulacja współczesnej postmodernistycznej
kultury globalistycznej polega na tym, by człowiek myślał, że to,
co twierdzi, jest jego własnym poglądem, aby nie zauważył ideologicznej indoktrynacji, jakiej został poddany. Obecna kultura
w dużej mierze nie przekazuje wartości chrześcijańskich. Ona jest
narzędziem manipulacji społeczeństwem. Jej celem jest pogłębienie
zniewolenia człowieka przez grzech, co zwiększy możliwość zysku
materialnego grupy oligarchów oraz przyczynia się do podbijania
narodów przez wspomniane międzynarodowe elity władzy, które
ze sobą współpracują.
Te libertyńskie środowiska tworzą cywilizację śmierci8 odwołują się do niskich pożądliwości człowieka. Ukrytym celem kultury
postmodernistycznej jest stwierdzenie faktu, że każdy człowiek jest
bogiem, czyli celem w samym sobie, co ostatecznie doprowadzi do
degradacji moralnej i wojen oraz będzie początkiem wielkiego odstępstwa od Boga. Pisze o tym proroczo św. Paweł w Drugim Liście
do Tymoteusza. Cnoty chrześcijańskie takie jak: miłość, pokora,
posłuszeństwo, wierność, wiara zostaną zamienione na jątrzące
społeczeństwo wady: egoizm, pycha, nieposłuszeństwo, zdrada,
wiarołomstwo (por. 3, 1–9).
który zaniecha prawd Biblii, żeby nawracać na „niejasne i modne wartości
duchowe” (http://www.michaeljournal.org/KrotkaopowiescoAntychryscie.htm
[odczytano 1.09.2016]).
8
Termin cywilizacja śmierci lub kultura śmierci był stosowany przez św. Jana
Pawła w kontekście zakwestionowania prawa naturalnego. Pojawia się on encyklice Centessimus annus (nr 39). Natomiast bogatą panoramę przyczyn i przejawów kultury śmierci prezentuje encyklika Evangelium vitae. Wcześniej papież
wielokrotnie mówił o upowszechnianiu się mentalności przeciw życiu (por. na
przykład Familiaris consortio, nr 30).
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Tendencje zmian kulturowych i ekonomicznych, jakie dziś obserwujemy występowały już w XVIII w. pod masońskim hasłem
Nowego Porządku Świata, czyli w skrócie oznacza to obalenie kultury chrześcijańskiej i wprowadzenie kultury satanistycznej. Sposób realizacji polega na stworzeniu światowego rządu, centralizacji
kapitału i jego przepływu oraz jednej światowej religii. Te idee zostają dziś w ukryty sposób wcielane w procesie globalizacji. Łatwo
dostrzec ekonomiczne zniewolenie państw przez międzynarodowe
korporacje oraz wypaczenia wiary spowodowane synkretyzmem
religijnym9. Ten ostatni został potępiony przez Piusa IX w Syllabusie
errorum. Jako przykład błędnego myślenia papież podał twierdzenie jakoby „Ludzie, praktykujący jakąkolwiek religię, mogli odnaleźć drogę wiecznego zbawienia i je osiągnąć”10. Matka Boża, która
objawiła się dziewczynce Mariannie Andryszczyk w Osuchowej11
napominała ją: „Trwajcie silnie przy świętej wierze katolickiej, bo
tylko ona jest święta i prawdziwa” i przekazała jej orędzie wzywające
do pokuty. Podobne w swej treści do przesłania z La Salette i Fatimy
(zob. Orędzie Matki Boskiej Osuchowskiej w Modlitwy różne). Już
w 1910 roku zapowiadała, że sponiewiera się prawa Boże i poprzekręca ustawy kościelne.
W tym procesie ustalania nowego porządku świata zostaje
często pominięta tożsamość narodowa, a promowana tożsamość
Synkretyzm religijny – zestawienie ze sobą na równi różnych religii świata,
łączenie różnych tradycji religijnych i przekonanie, że wszystkie prowadzą do
zbawienia.
10
Pius IX, Quanta cura i syllabus errorum (o błędach modernizmu), Warszawa
2002, s. 23.
11
W 1910 roku Matka Boża objawiła się Mariannie Andryszczyk w Osuchowej
i przekazała jej wezwanie do pokuty i nawrócenia.
9
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kosmopolityczna. Natomiast jedyna prawdziwa wiara Kościoła
Rzymskokatolickiego zostaje zrównana z innymi religiami świata
lub wymieszana z ich tradycjami. Przypomina to wysiłki ustanowienia jednej narodowości i jednej ideologii, jak to było w republikach ZSRR.
Ideologicznym twórcą zmian kulturowych na początku XX wieku
był Antonio Gramsci. Należał do grona włoskich intelektualistów
o poglądach marksistowskich. Stworzył pojęcie tzw. rewolucji biernej. Chciał w sposób bezkrwawy poprzez hegemonię kulturową opanować sposób myślenia mas społecznych. Ludzie mieli przesiąknąć
kreowaną ideologią i stać się jej propagatorami bez świadomości,
że ktoś ich do tego nakłonił. Żeby posiąść możliwość kształtowania
myśli, konieczne według niego było opanowanie współczesnych
środków opiniotwórczych: media, edukacja, kino, teatr... Zdobycie ich pomoże w kształtowaniu świadomości zbiorowej i zapewni
władzę. W ten sposób zmieniana będzie świadomość narodów, rodzin, osób; aż w pewnym momencie socjalizm stanie się „normalnym”. Zdobywanie kolejnych instytucji społecznych nazwał wojną
pozycyjną (por. Piotr Jaroszyński, Kim jesteśmy, http://niezlomni.com/ [odczytano: 06.11.2016]). Niestety jego metodologia nie
tylko została użyta przez komunistów, ale obecnie stosowana jest
przez środowiska libertyńskie. Rozpoczął się więc według wskazań
Gramsciego tzw. marsz przez instytucje, by wyprzeć wiarę w Boga
i stworzyć nową świadomość społeczną, biorąc za podstawę laickość
państwa, relatywizm i tolerancję. System wartości chrześcijańskich
został zakwestionowany i obalony. A to przyczyniło się do dzisiejszej
degradacji moralnej i upadku narodów oraz przejęcia kontroli nad
nimi, wykorzystując manipulację stosowaną przez ukryte ośrodki władzy. Obecnie możemy zaobserwować hegemonię kulturową
o znamionach satanizmu.
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Zmiany obyczajowe w rodzinie
Nowy porządek świata ma też na celu zniszczenie tradycyjnego
chrześcijańskiego modelu rodziny. Przede wszystkim odrywa je od
Boga. Utrata wiary katolickiej łączy się utratą nadprzyrodzonej nadziei i miłości, jaka powinna łączyć małżonków. Duchowa degradacja rodziny polega na braku życia sakramentalnego oraz wspólnej
modlitwy w rodzinie. To powoduje uległość wobec promowanego
zepsucia moralnego, czyli brak wierności małżeńskiej, uzależnienia itp.
Kolejnym niezauważonym krokiem w destrukcji rodziny jest zakwestionowanie roli mężczyzny i kobiety. Widzimy zamianę ich funkcji.
To nie przypadek. Planowo i ideologicznie mężczyzna jest redukowany
w swej funkcji, jaką ma spełniać w rodzinie. Najpierw wprowadzono równouprawnienie kobiet i mężczyzn. A dziś w zachodniej Europie możemy stwierdzić ich dominację nad mężczyznami. Dlatego w współczesnym modelu rodziny ojciec przestaje być jej głową.
Tę funkcję przyjmuje bardziej wykształcona i zaradna kobieta. Często
z dużymi oczekiwaniami, nastawieniem, by w życiu dobrze się ustawić,
a nie poświęcić, bardziej rządzić, niż być uległą woli męża. Mężczyzna
ulega tej presji i wycofuje się z roli prowadzenia i przewodnictwa oraz
odpowiedzialności za rodzinę. To dla niego jest też łatwiejsze. W ten
sposób zwalnia się z wysiłku, jakim jest zarządzanie domem itp. Woli
przerzucić swoje obowiązki na małżonkę. Co pogłębia zagubienie
kobiety i dzieci, ponieważ to mężczyzna ma być przede wszystkim
odpowiedzialny za żonę i potomstwo, a nie na odwrót. Dokonano
swego rodzaju obyczajowej sterylizacji mężów i ojców. Jest to negacja
objawienia i natury. Pismo Święte wielokrotnie podkreśla hierarchiczność rodziny. Oczywiście, to nie oznacza dominacji mężczyzny nad
kobietą, lecz chodzi o wypełnienie swego powołania jako męża i ojca.
Gdy Maryja urodziła Jezusa w Betlejem, św. Józef pod wpływem
wskazań archanioła podjął decyzję o ucieczce do Egiptu. Maryja,
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która jest niepokalana i łaski pełna, podporządkowała się jego woli
natychmiast, rozeznając ją jako wolę samego Boga. Nie zlekceważyła
decyzji swego opiekuna. Spakowała się późnym wieczorem i wyruszyła w drogę z św. Józefem. Dzięki temu ich życie zostało ocalone,
bo parę godzin później w tym mieście z rozkazu Heroda dokonano
rzezi niewiniątek (por. Mt 2, 13–18). Święty Paweł, pilnując ładu społecznego w młodej wspólnocie chrześcijan, pisze do Kolosan. „Żony
bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu” (Kol 3, 18). Podaję
te przykłady, aby nie było wątpliwości co do kwestii roli mężczyzny
w rodzinie. Z natury powinien on być bardziej racjonalny, przewidujący. Chodzi o to, by zbyt łatwo nie ulegał emocjom, opinii innych
osób. Osąd jego powinien być bardziej obiektywny. Z natury swojej kobieta potrzebuje, aby ją ktoś bronił od niebezpieczeństw tego
świata i umacniał, kiedy przeżywa wątpliwości. Tę naukę św. Pawła
o prymacie mężczyzny w rodzinie przypomniał papież Pius XI,
przestrzegając przed emancypacją kobiet.
Ci sami nauczyciele fałszu, którzy słowem i pismem zaciemniają
blask małżeńskiej wierności i czystości, podkopują także wierne
i godziwe podporządkowanie się żony wobec męża. Wielu z nich
nazywa posłuszeństwo małżonki zuchwale niegodnym niewolnictwem. Obu małżonków równe rzekomo przysługują prawa, a że
wskutek tego niewolnictwa jednej strony prawa są umniejszone,
z wielką pewnością siebie obwieszczają emancypację niewiast, po
części już dokonaną, po części na dokonanie czekają. Emancypacja
jest potrójna i odnosi się do zarządzania domem, zarządzania majątkiem i zapobiegania i spędzania płodu; nazywa ją emancypację
społeczną, gospodarczą i fizjologiczną12.
12

s. 33.

Pius XI, Casti Connubii – O małżeństwie chrześcijańskim, Warszawa 2001,
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W świecie natury nie ma równouprawnienia. Jest ustalona przez
Stwórcę hierarcha istot żywych i ich rola w świecie przyrody. W organizacji życia politycznego też nie może być dwóch premierów
w jednym rządzie lub dwóch prezydentów w jednym państwie. Z powodu źle pojętego równouprawnienia w rodzinie między mężem
i żoną powstaje chaos i bałagan. Jest to tworzenie przyczyn przyszłych kłótni. Podczas wychowania dziecka, jeśli rodzina nie funkcjonuje w sposób tradycyjny, następuje sprzeczność informacji, nie
wie ono, kogo ma słuchać. W danej kwestii ojciec mówi „tak”, zgadza
się, a matka – „nie”, wyrażając swoją dezaprobatę. Wykorzystuje to
młody człowiek i wzrasta w bezkarności. Mój uczeń w żartach tłumaczy, że równouprawnienie kobiet kończy się, kiedy trzeba wnieść
na siódme piętro lodówkę. W pewnych kwestiach życia rodzinnego
jest niezastąpiona żona, a w innych mąż.
Obecna kultura i obyczaje sprawiają, że mężczyźni stają się zniewieściali, zagubieni, trzeba im pomagać i opiekować się nimi jak
dziećmi. Powstaje pytanie, jak taki mężczyzna obroni swoją rodzinę,
ojczyznę w chwili próby? Jeśli będzie ofiarą życiową, nikomu nie
pomoże. Powinien być wysportowany, odważny, słowem dbać o tężyznę duchową i fizyczną. Lecz media kreują pociesznych mężczyzn.
Pamiętajmy, że kobieta nie musi i nie powinna przejmować roli
męża, ważne jest, aby podjęła własne powołanie wynikające z tego,
że jest żoną i matką. Podobnie jeśli chodzi o mężczyznę, ma być mężem i ojcem. Mężczyzna i kobieta dopełniają się. Mąż i żona dopiero
razem stanowią konieczną całość dla wzajemnego funkcjonowania
i wychowania dzieci. Aby proces wychowania był optymalny, potrzeba obojga rodziców. Zarówno tata, jak i mama wypełniają inne
zadania i obowiązki.
W wielu rodzinach to właśnie ojciec zajmuje się pracą i zapewnianiem bytu materialnego dla rodziny. To on przekazuje męskie
cechy i wartości, wprowadza w świat dorosłych.
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Wychowanie dzieci to kolejne zadanie, przed którym stoją ojcowie. Żona również potrzebuje wsparcia i uwagi ze strony swojego
męża. Jeżeli ten jest w stanie jej to zapewnić, oboje potrafią więcej
dać z siebie swoim dzieciom i wychować ich na szczęśliwych ludzi.
Promieniowanie dobrego ojcostwa i macierzyństwa nie kończy
się z chwilą opuszczenia domu przez dziecko.
Porządek i zgoda są w rodzinie, jeśli każdy realizuje swoje zadania wynikające z natury i powołania tak samo jak w liturgii Kościoła.
Nie może ministrant pełnić funkcji kapłana, a kapłan nie może
pełnić funkcji biskupa, a biskup nie może pełnić funkcji papieża.
Chcąc dalszej destrukcji rodziny, wymyślono ideologię gender.
Zakwestionowano w niej nie tylko funkcje pełnione w małżeństwie,
ale sam związek heteroseksualny (mężczyzny i kobiety). Ten model
uznano za niekompletny. Pod hasłem równości wymyślono płeć
kulturową. Oznacza to, że każdy niezależnie od płci biologicznej
może sobie wybrać, kim chce być, mężczyzną czy kobietą. Celem jest
akceptacja związków homoseksualistów, czyli nadanie im również
statusu małżonków. Kiedyś w marksizmie głoszono równość klas,
w gender głosi się równość orientacji seksualnych. Co jest niedorzecznością, bo z biologii i cech psychofizycznych wynika odmienność płci oraz ich odrębne funkcje w rodzinie. Oczywistym jest,
że dwóch mężczyzn lub dwie kobiety nie są w stanie mieć dzieci.
W ten sposób po raz kolejny brutalnie zakwestionowano naturę
i plan stwórczy Boga. Lecz i z tym sobie dano radę przez wprowadzenie in vitro i pomoc surogatek13. Dwie osoby tej samej płci nie są
Matka zastępcza (surogatka) – kobieta, która przyjmuje do swojej macicy
zapłodnioną in vitro komórkę jajową innej kobiety niemogącej zajść w ciążę bądź
donosić swojej ciąży (jedna trzecia zamówień pochodzi od związków homoseksualnych). Rola matki zastępczej sprowadza się do donoszenia ciąży, urodzenia
dziecka i oddania go rodzicom prawnym. Surogatkami zostają przeważnie biedne
kobiety, które w ten sposób chcą zarobić pieniądze dla swego potomstwa. Zdarza
13
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w stanie przekazać prawidłowych wzorów osobowościowych dziecku. Ono potrzebuje i ojca, mężczyzny, i matki, kobiety. Pismo Święte
wyraźnie związki homoseksualne nazywa grzechem i zgorszeniem.
Dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności: mianowicie kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze. Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne
współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie, mężczyźni
z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponosząc
zapłatę należną za zboczenie (Rz 1, 26–27).
Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego?
Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwiąźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, ani złodzieje,
ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą
królestwa Bożego (Kor 6, 9–10).

Ideologia gender jest wprowadzana podobnie jak komunizm metodą faktów dokonanych, zastraszania tych, którzy się sprzeciwiają
i przy pomocy ogromnych nakładów finansowych pochodzących
z środowisk liberalnych i lewicowych. Ale mimo tak wielkiego poparcia ludzi wpływowych nie przetrwa, bo jest niezgodna z prawem naturalnym. Jest nielogiczna i sprzeczna sama w sobie. Jednak
trzeba czuwać, bo już są przygotowane i wdrażane również w Polsce programy wychowawcze dla dzieci w przedszkolach, szkołach
podstawowych, młodzieży w gimnazjach, liceach, wyższych uczelniach. Tylko nie wszyscy nauczyciele realizują te wytyczne zawarte
w podstawie programowej.
się, że te kobiety nie chcą potem oddawać tych dzieci, które nosiły w swym łonie
przez dziewięć miesięcy. Rozpoczyna się wtedy wojna sądowa, lecz orzekający
prawa człowieka nie widzą w tym nic niehumanitarnego.
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Akceptacja gender jest akceptacją zniszczenia rodziny. Jeśli dane
państwo legalizuje tę ideologię, to znaczy, że popiera zboczenia seksualne i skazuje się na wymarcie. Jeszcze do połowy XX wieku psychiatrzy uznawali homoseksualizm za rodzaj choroby psychicznej.
Mamy tym ludziom pomóc, a nie akceptować ich niewłaściwe zachowania oraz przenosić na grunt życia rodzinnego. Choroby trzeba
zwalczać, a nie zaszczepiać społeczeństwu. Zniszczenie rodziny jest
zniszczeniem narodu. Postawmy sobie pytania. Kto zaopiekuje się
dziećmi, jeśli nie będą miały naturalnych opiekunów? Jaka będzie
rodzina, jeśli ludzie nie będą potrafili tworzyć trwałych związków?
Jak będzie funkcjonowało społeczeństwo? Odpowiedzi dają wizję
apokaliptycznej przyszłości, jaka nam grozi, jeśli się nie nawrócimy.
Wszystko to czyni wielkie spustoszenie wśród młodego pokolenia. Zmiany kulturowe prowadzą do rozdziewiczenia dziewcząt
i chłopców w młodym wieku. Dotyczy to kształtowania mody, która
wyśmiewa dziewictwo. Przekłada się to na sytuację, że nastolatki
nie mogą kupić normalnych spódnic (są zbyt krótkie) i bluzek, bo
są prześwitujące lub zbyt skąpe. Tradycyjnych ubrań często się nie
produkuje.
Poza tym destrukcja młodzieży polega na oderwaniu ich od
Boga, braku szacunku wobec rodziców, a także miłości do Ojczyzny. W procesie wychowania kładzie się nacisk tylko na formację
intelektualną, pomijając wychowanie w wierze i dbanie o kondycję
fizyczną. Oderwanie ludzi od prawdziwej wiary w Boga, promocja
używek i niemoralnego stylu życia, uzależnienie od mediów, zburzenie właściwych relacji między mężczyzną i kobietą między innymi
przez gender prowadzi do rozwodów. Z powodu dramatycznie nietrwałych związków małżeńskich cierpią najbardziej dzieci. W Polsce ponad połowa interwencji rzecznika praw dziecka następuje
w sytuacjach rozwodowych rodziców. Błogosławiony ks. Michał
Sopoćko pisał, że rozwód cywilny to rozerwanie dziecka na dwoje.
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Poza tym twierdził, że ojczym lub macocha nie zawsze akceptują
wcześniejszych dzieci i hołubią własne. Świadczą o tym wspomnienia św. Małgorzaty Alacoque, która w swym dzienniku duchowym
pisze o tym, że była wręcz prześladowana przez macochę. Tak jest
w świecie zwierząt. Na przykład lwy, zdobywające dominację w stadzie, zagryzają szczenięta lwicy z wcześniejszego samca.
To tylko kilka przemyśleń ukazujących degradację kultury i obyczajów chrześcijańskich, które od wieków były tak ważne dla ludów
europejskich. Proroctwo Leona XIII o skutkach działalności masonerii niestety się wypełniło. Europa została odarta z godności.
Te przykre fakty powinny być dla nas mobilizacją, aby przebłagać
Boga za grzechy popełniane przed Jego obliczem oraz odnaleźć swoją tożsamość jako człowieka, który przez sakrament chrztu stał się
dziedzicem królestwa Bożego. To, co się obecnie dzieje wokół nas,
powinno mobilizować katolików do obrony kultury chrześcijańskiej
i odnajdywania w niej siły ducha.
Ludzie będą się uczyć na swoich błędach i potrzeba dziś nauczycieli w Kościele wiernych tradycji. Pokazujmy źródło mocy Bożej
w naszych czasach, jakim jest oblicze Jezusa Miłosiernego. Jest ono
silniejsze niż cała indoktrynacja w kulturze współczesnej podsycanej
przez Złego. Jezus Chrystus i Jego wszechpotężne miłosierdzie jest
tarczą mocniejszą od wszelkich pocisków piekła.
Obraz Bestii
Żyjąc we współczesnym świecie, często zapominamy o niebezpieczeństwie wynikającym z patrzenia na zło.
Zatrważające jest to, że ludzie bezkrytycznie i beztrosko oglądają
filmy, które czynią spustoszenie w ich duszy. Czasem czynią to z ciekawości, do jakiego stopnia człowiek może się posunąć w głupocie.
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Lecz potem uświadamiają sobie, że popełnili błąd i mają moralną
i duchową niestrawność.
Często nie chronimy wyobraźni, lekceważymy fakt, że zły duch
wykorzystuje nasz zmysł wzroku. Przez niego zatruwa jadem nasze myśli, a one cały duchowy organizm człowieka (rozum i wolę
oraz psychikę). Jego działanie jest podobne do metody polowania
jaszczurki, warana z Komodo zwanej smokiem. Ten gad nie zabija
od razu, lecz podbiega nagle do ofiary i ją gryzie, infekując śmiercionośnymi truciznami. Ma ich naprawdę wiele w swoim arsenale.
Potem odchodzi i czeka, aż ofiara osłabnie. Zaatakowane zwierzę
już nie zwraca uwagi na jaszczurkę, bo widząc, jak się oddala i nie
atakuje, sądzi, że zagrożenie minęło. Lekceważy ją, ale ona już swojej
ofierze nie odpuści, czeka z daleka na jej śmierć. Odnajdzie ją po
zapachu, kiedy będzie się rozkładała, przyjdzie, aby ją zjeść.
Tak samo jest z trucizną złych obrazów i słów, na jakie jesteśmy
narażeni, oglądając różnego rodzaje filmy i programy. Ten grzech,
który widzimy i słyszymy, jak echo powraca w naszej wyobraźni i to
w różnych sytuacjach, budząc pożądanie. Czasem twierdzimy, iż
nie ma to na nas wpływu, a jednak on niszczy nas powoli i skutecznie, rozkładając nasze wnętrze, czyniąc je plugawym i bezbożnym.
Brak odcięcia się od tego rodzaju zła przez wyłączenie filmu jest
akceptacją grzechu i przyzwoleniem na nie. Zdradzasz w ten sposób Boga, swoją dziewczynę lub żonę, chłopaka lub męża, a także
siebie samego. A przecież ten związek między mężczyzną i kobietą
powinien być wyłączny i całkowity. Każdy normalny człowiek tego
pragnie, nie chce być drugim lub czwartym w związku z daną osobą.
Grzech nieczysty zaczyna się od braku opanowania myśli, a kończy
na różnego rodzaju perwersjach seksualnych, które są degradacją
człowieka do poziomu niższego niż zwierzęta.
Dzisiejsza kultura, posługująca się filmem i reklamą, łamie coraz bardziej bariery naszej wrażliwości i niszczy nas wewnętrznie,
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infekując grzechem. Jest coraz więcej agresji, kiczu, grubiaństwa,
przekleństw, wulgaryzmów itp. Zjawisko seksualizacji niestety przeniknęło do poszczególnych sfer naszego życia. Zło na szklanych
ekranach staje się coraz bardziej brutalne.
Fryderyk Nietzsche napisał: „Jeśli zbyt długo patrzysz w czeluść,
czeluść zaczyna patrzeć na ciebie”. Parafrazując jego myśl, można
powiedzieć, że im bardziej człowiek zagłębia się w zło, tym bardziej
go ono pochłania. Przechodzi do jego duszy, wyjaławiając ją i doprowadzając do obłędu. Na przykład obejrzawszy grzech ukazany
w filmach, później nieświadomie naśladujemy to, co widzieliśmy,
przestajemy być wrażliwi, stajemy się oschli i agresywni.
Ten niemiecki filozof fascynował się złem podobnie jak wielu
współczesnych ludzi. Odrzucił Boga, zanegował Jego istnienie. Możemy przypuszczać, że przyjął w głębi duszy spojrzenie osobowego
zła, co sprawiło, że jego myśl została wykorzystana do stworzenia
ideologicznych podwalin niemieckiego faszyzmu. Brak ostrożności
w patrzeniu na zło czyni nasze serce kamiennym. Tę myśl widać
chociażby w warszawskiej legendzie o Bazyliszku, która jest mądrym
pouczeniem o niebezpiecznym działaniu złego ducha14.
Dziś miliony ludzi za pośrednictwem mediów15, opanowanych
przez chciwych zysku ludzi, zatraca swoją duszę. Ci, którzy tworzą
telewizję, bardzo często posługują się grzechem przeważnie cudzołóstwa, zabójstwa, bałwochwalstwa, aby zwiększyć oglądalność
Legenda opowiada, jak na warszawskiej Starówce w piwnicach skrył się
smok Bazyliszek. Kto napotkał jego spojrzenie, zamieniał się kamień.
15
Media same w sobie nie są złe, mogą służyć dobru, lecz w dzisiejszych czasach opanowane są w dużej mierze przez masonerię. Jej członkowie kształtują
współczesną politykę, ekonomię, religię i kulturę. Kreowany przez nich świat
medialny prezentuje wartości antydekalogu. Tworzą oni rzeczywistość, w której
ludzie świadomie lub nieświadomie oddają cześć szatanowi. Por. ks. Kiersztyn,
Zatrute źródło, Kraków 2010, s. 78.
14
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tworzonych programów i więcej zarobić. W środkach masowego
przekazu coraz częściej widać nawet satanistyczne symbole, które zdradzają ich intencje. Prezentowane obrazy wiodą wprost do
symboliki satanistycznej i są czczeniem demonów. Ta tendencja
z telewizyjnych ekranów lub gier komputerowych przenosi się na
ludzkie życie. Przekaz medialny kształtuje na przykład wzornictwo odzieżowe. Młodzież bardzo często zakłada ubrania z nadrukami ludzkiej czaszki, która jest symbolem śmierci. Trupia czaszka
była symbolem niemieckich oddziałów SS. W symbolice używanej
w nadrukach występują także: pentagramy, znaki bestii: potrojona
szósta litera alfabetu łacińskiego F lub liczba 6 i wiele innych okultystycznych i pogańskich symboli.
Szczególnie niebezpieczne jest oswajanie dzieci z demonami.
Dokonuje się to przez filmy, gry, książki, przybory szkolne, które
mają symbolikę okultystyczną16. Przykładem jest kolekcja Monster
High (szkoła potworów)17. Sęk w tym, że firmy produkujące te rzeczy
są dużymi korporacjami i mają większy kapitał, a więc i większą siłę
przebicia na polskim rynku niż nasi rodzimi producenci. Idąc do
sklepu i chcąc kupić linijkę czy plecak do szkoły dla dziecka, możesz
Okultyzm – odwoływanie się do świata demonów za pomocą praktyk: wszelkie formy wróżbiarstwa, astrologia, jasnowidztwo, chiromancja, posługiwanie się
medium, wywoływanie zmarłych, odwoływanie się do szatana i jemu podległych
złych duchów. Te praktyki są w sprzeczności z pierwszym przykazaniem Dekalogu: „Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną” (Wj 20, 3).
17
Monster High – przerażające lalki przedstawione jako potomstwo lub
związane z potworami, jak Dracula, mumia, meduza, potwór z Czarnej Laguny oraz wilkołakami i duchami. Seria Monster High obejmuje również inne
produkty na przykład pluszowe zabawki, artykuły papiernicze, torby, akcesoria, odzież i różne zabawki. Także na rynku istnieje seria książek zatytułowana Monster High. W 2011 roku wydana została również gra Monster High
(szkoła potworów) i Ghoul Spirit, polska premiera gry odbyła się 11.11.2011
roku.
16
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trafić na produkt Monster High i często nie ma innej możliwości.
Widać w tym wyraźnie patronat złego ducha, który pomaga w tworzeniu biznesu, aby niszczyć dusze.
Są więc pewne produkty: filmy, gry, przedmioty (odzież), używki
(energetyki, dopalacze, narkotyki…) oddane demonom. Jeśli ich
producentem jest osoba czcząca szatana, nie możemy wykluczyć, że
na te rzeczy mogą być nałożone klątwy, zaklęcia otwierające człowieka na działanie złego ducha. W zależności od intencji klątwy
przyczyniają się do określonego postępowania człowieka. Niestety
odchodząc od chrześcijaństwa, wchodzimy współcześnie w świat
magii i czarów. Korzystając z nich, narażamy się na oddziaływanie
tych niewidzialnych istot.
Jako chrześcijanie powinniśmy odrzucić wszelkie toksyczne obrazy i symbole oraz obcą chrześcijaństwu kulturę. Zwracać należy
większą uwagę na to, co oglądamy, i na to, co nosimy na sobie.
Najgorsze, że polscy rodzice nie byli przygotowani na takie duchowe zagrożenia. Nikt ich nie przestrzegał oprócz egzorcystów
mających świadomość przyczyn późniejszych zniewoleń i opętań.
Nie dziwmy się, że dzieci nie chcą się modlić, skoro są już zainfekowane działaniem złego ducha od najmłodszych lat.
Naszym zadaniem jest wyrzekanie się szatana i jego spraw, by
wyznawać wiarę w prawdziwego Boga, jak to uczyniliśmy na chrzcie
świętym. Wtedy zajaśnieje nad nami oblicze Chrystusa.
O tym pomieszaniu naszego życia z pierwiastkami demonicznymi prorokował św. Jan Apostoł: I ujrzałem jakby morze szklane,
pomieszane z ogniem (Ap 15, 2)18. Tym ogniem zatracenia jest grzech
pomieszany z wielością informacji i obrazów.
Morze szklane można odnieść do ekranów wytwarzanych ze szkła. Do kreowanego w mediach sztucznego wirtualnego świata, który jednak odnosi nas do
demonicznego działania osobowego zła, a więc niszczy nas samych.
18
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Warto sobie uświadomić, że z tych szklanych ekranów wyłania
się co jakiś czas apokaliptyczna Bestia, aby szukać swych ofiar. Kto
na nią patrzy oddaje jej cześć i duchowo ginie. Oddawanie czci złym
duchom nie zawsze idzie w parze z świadomością. Coraz częściej
człowiek nie zdaje sobie sprawy, że grzeszy. Ale pamiętajmy, że czym
grzeszymy, tym jesteśmy karani (zob. Mdr. 11, 16).
W tej współczesnej rzeczywistości medialnej bardzo często rządzą niestety demony na czele z Bestią (por. Ap 3, 1). Wykorzystują
one ludzi jako swoje sługi, aby poszerzać swe królestwo nieprawości.
Pamiętajmy, przez patrzenie na zło zbliżamy się do tych niebezpiecznych istot i one do nas. To nie jest bajka czy legenda, lecz realna
rzeczywistość.
W tym morzu szklanym przez uzależnienie od filmów, seriali
telewizyjnych, gier komputerowych tonie coraz więcej osób, które
nie chcą, aby je ratować, bo jest im z tym dobrze. Nie wiedzą, że
brak sensu życia i częste samobójstwa są to między innymi skutki
zapatrzenia się w osobowe zło. Ono wciąga i sprawia, że życie ludzi
zmienia się w piekło na ziemi. Taki los spotyka miliony młodych
ludzi, którzy patrzą na oblicze Bestii. Myślą oni błędnie, że pozostanie to bez konsekwencji. Dzisiejsza technika daje też możliwość
zaprogramowania na zło. Można zastosować swego rodzaju hipnozę,
informacje podprogowe, aby manipulować ludźmi, chcąc, by na
przykład kupili dany produkt lub w określony sposób się zachowywali. Niestety to działa.
Zdarzają się czasem okrutne morderstwa, których inspiracją był
obejrzany film. Przykładem jest tragiczne morderstwo rodziców,
jakiego dokonał nastolatek Kamil ze swoją dziewczyną Zuzanną
pod wpływem obejrzanych filmów. Jak pisano w prasie codziennej, pociągało ich szczególnie kino amerykańskie: filmy Quentina
Tarantino, Davida Lyncha. Szczególnie zainteresował ich film ukazujący mroczne oblicze świata młodych, zamożnych biznesmenów
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w Ameryce lat osiemdziesiątych, zatytułowany American Psycho,
którego główny bohater dla zabicia nudy mordował prostytutki
i włóczęgów. Najpierw żartowali, że mogą zabić rodziców z tych
samych motywów, a później zaczęli myśleć i mówić o tym coraz częściej. Wreszcie pod koniec listopada podjęli decyzję, że tę zbrodnię
popełnią. Zuzanna M. podczas dokonywania morderstwa chciała
być ubraną w taki sam kombinezon jak bohater American Psycho.
Nie udało jej się go jednak kupić, więc zdecydowali się na bardziej standardowe kombinezony. Rodziców zaatakowali, używając
trzech noży, każdemu zadali po kilkanaście ciosów. Podczas procesu
sądowego sędzia spytał morderczynię, czy żałuje swych czynów.
Powiedziała, że żałuje, że nie miała stroju bohatera z filmu. Ona
kierowała zabójstwem, chłopak (byli to przecież jego rodzice) też
się przyznał i powiedział, że niczego nie żałuje, ale był raczej wykonawcą planu. Zabójcy zostaną ukarani, ale uważam, że powinno się
karać producentów i stacje telewizyjne popularyzujące złe wzorce.
Konieczna jest cenzura szczególnie patologicznych filmów i gier dla
dzieci i młodzieży. Do odpowiedzialności powinni być pociągnięci
twórcy tych realizacji filmowych i firmy upowszechniające te dzieła.
Powodem jest inspirowanie do złych czynów. Przed złem trzeba
chronić, a nie je popularyzować i pokazywać.
Oglądanie nieodpowiednich obrazów zaczyna się niewinnie, ludzie nie muszą się zgadzać z tym, co widzą, traktując to jako zabawę,
tracą swój czas, który mogliby spożytkować lepiej. Zło osobowe
przenika ich konsekwentnie, osłabiając ich czujność. Dochodzi do
momentu kluczowego, czyli akceptacji pokusy, przyjęcia do swego
umysłu inspiracji do grzechu. Zostają porażeni duchową ślepotą,
nie widzą tego, co tracą, nie widzą Boga, zatracają realistyczne spojrzenie i obiektywną ocenę rzeczywistości. Na ich twarzach z czasem
pojawia się smutek. Ludzie ci stają się portretami filmowych bohaterów, niosących w sobie, na przykład ducha nieczystego, ducha
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zagłady, pogrążają się w czeluści. Praktycznie nikt ich nie ostrzega
przed konsekwencjami takiego postępowania, a brak krytycznej
analizy tego, co widzą, powoduje, że z tym, co zobaczyli w filmach,
coraz bardziej się utożsamiają i przechodzą do realizacji powziętych
zamierzeń.
Patrzenie na zło prowadzi do utraty niewinności, a gdy to nastąpi,
ludzka wyobraźnia zostaje obciążona złymi obrazami. Te koszmarne
wyobrażenia mogą powracać i nęcić do grzechu. Następuje zniszczenie duszy człowieka, która staje się źródłem mrocznych myśli. Natura ludzka jest skłonna do grzechu. Fascynacji złem częściej ulegają
osoby, które nie doświadczyły miłości rodzicielskiej i są zamknięte
w sobie przez zabójczy egoizm. Bądźmy ostrożni, aby nie karmić
naszej wyobraźni złymi obrazami. Może to nas doprowadzić do
depresji, a także do zniewolenia przez złego ducha. Ciekawym przykładem ukazującym niebezpieczeństwa nieustannego patrzenia na
zło jest historia Sebastião Salgado, jednego z najbardziej znanych na
świecie brazylijskich fotografów. Zajmował się dokumentowaniem
ludzkiego cierpienia. Chciał w ten sposób zwrócić uwagę świata na
ludzką biedę. Na przykład w Rwandzie fotografował konflikt między
plemionami Tutsi i Hutu. Zdjęcia ukazywały drastyczne skutki nienawiści między ludźmi. Po powrocie do domu ciężko zachorował
na depresję.
Lekarz powiedział mu, że tak długo obserwował śmierć, iż sam
zaczął umierać. Poradził mu, aby więcej nie rejestrował na zdjęciach
ludzkich tragedii. Nie miał on już siły, aby dalej przyglądać się złu,
a po tym, co zobaczył w Rwandzie, stracił wiarę w człowieczeństwo.
Mówił, że po tych wszystkich latach fotografowania cierpienia,
biedy, przemocy, odczuwał potrzebę oczyszczenia się i będąc blisko natury, uświadomił sobie, że jest częścią tego pięknego świata.
Dało mu ogromne poczucie szczęścia i tak powstał zbiór fotografii
pod nazwą Genesis. Możemy przypuszczać, że fotograf dostrzegł
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w pięknie przyrody, Stwórcę – Boga Ojca. To patrzenie na oblicze
Boga przywróciło mu pokój serca i wiarę w sens istnienia. Warto
więc powrócić do pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju inaczej zwanej Genesis i czytać go w otoczeniu przyrody, a być może zachwycimy się nią podobnie jak Sebastião.
Zarażenie cynizmem
Jeśli chodzi o niebezpieczeństwo oglądania złych film to oprócz
tych, które prezentują grzechy cudzołóstwa i nienawiści, należy
jeszcze wymienić filmy, książki, pisma świętokradcze. Właśnie one
są najbardziej niebezpieczne i mają zgubny wpływ na duszę człowieka. Ich celem jest ośmieszenie wiary świętej i wyższych wartości
chrześcijańskich. Te dzieła tworzone są przez ludzi, którzy nie wierzą
w bezinteresowną miłość i mają zniszczone sumienie. Ich twórczość
przesycona jest cynizmem, podważa sacrum i ośmiesza moralność.
Uświadomiłem sobie to zagrożenie w rozmowie z uczniem, który
zapytał mnie, co sądzę na temat filmu z YouTube, w którym ukazano
karzełkowatą postać z głową św. Jana Pawła II z ostatnich dni jego
życia. Na twarzy jawił się ból spotęgowany postępującą chorobą.
Ta postać wykonywała figury akrobatyczne w tańcu w rytm młodzieżowej muzyki. Według mnie było to straszliwe działanie szatana,
który wyśmiał w ten sposób cierpienie człowieka i osobę papieża
namiestnika Chrystusa. Najgorsze jest to, że młodzi ludzi czasem
już nie potrafią sami wychwycić, co jest dobre, a co złe.
W ostatnim czasie powstało wiele filmów, które brutalnie ośmieszają naszą wiarę, patriotyzm, wartości chrześcijańskie. Oglądanie
ich jest dystansowaniem się od Boga i świętości życia ludzkiego.
W nich wyśmiewa się tradycję, zasady, cierpienie ludzkie, osoby
niepełnosprawne, umartwienie, osoby duchowne, ludzi wierzących,
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a nade wszystko samego Boga. Tego rodzaju filmy, programy są
najbardziej niebezpieczne. Często w nich ukazuje się, jakoby dobro
człowieka było połączone tylko z jego doczesnością, gdyż cynik
twierdzi, że śmierć jest końcem wszystkiego i z życia trzeba wziąć
tyle, ile się da.
Uzależnienia
Uzależnienia są skutkiem współczesnej cywilizacji (bez Boga),
która wdeptuje daną jednostkę ludzką w ziemię. Człowiek w pracy
lub rodzinie jest bardzo mocno zredukowany. Staje się dla innych
numerem, niewolnikiem, powietrzem, kartą płatniczą.
Dziś pracowników nie tylko się obserwuje na kamerach przez
monitoring, lecz także bardzo często są podsłuchiwani. Taki jest
system w korporacjach. Bywają apteki, gdzie niewydanie pigułki
wczesnoporonnej dzień po przez aptekarkę jest równoznaczne
z zwolnieniem z pracy, jeśli natomiast za długo rozmawia z klientem, zostaje upomniana telefonicznie przez szefa. Praca dwunastogodzinna to norma, często się zdarza już wydłużenie czasu pracy
nawet do dwudziestu czterech godzin, aby firma mogła zaoszczędzić. Jawi się pytanie, gdzie są prawa pracownicze? Widać wyraźnie,
że państwo nad tym nie panuje.
Człowiek współczesny czuje się samotny, oszukany, sfrustrowany,
potrzebuje lepszego świata, w którym byłby bohaterem, miał przyjaciół, zdobył sukces. Naprzeciw wychodzą możliwości, jakie daje
dzisiejszy postęp techniczny: telefony komórkowe, smartfony, tablety.
Człowiek pragnie jakiegoś pocieszenia po złu, jakiego doświadcza
w świecie realnym. Dlatego bardzo szybko znajduje ukojenie w oglądaniu filmów lub uczestnictwie w grach komputerowych. To nie
tylko nie pomaga, ale też łączy się z uzależnieniem, ogólnie mówiąc,
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od nowoczesnych mediów itp. Nie wszyscy ulegają tej słabości, ale
tempo współczesnego życia i problemy rodzinne temu sprzyjają.
Omawiając mechanizm wejścia w uzależnienie, odwołam się do
przykładu ze świata natury. Istnieją rośliny, które są drapieżnikami
i polują na owady. Wśród nich występuje kapturnica. Ma bardzo
barwny o intensywnych kolorach kwiat. W całości przypomina bardzo smukły kielich. Ofiara skuszona nektarem przylatuje i go zbiera.
Jednak w tym miejscu są ukryte małe włoski, które, kłując, sprawiają, że ofiara traci równowagę i ześlizguje się do środka kielicha
kwiatu. Chwila nieuwagi i owad spada na samo dno rośliny. Tam są
substancje, które pozwalają kapturnicy strawić ofiarę. Wydostanie
się na zewnątrz nie jest możliwe.
Tak samo jest z filmami i grami komputerowymi oraz innymi
mediami. Trzeba stwierdzić, że są atrakcyjne dla odbiorcy, że nawet
może w nich być coś pozornie dobrego (zdobywanie potrzebnych
informacji, nauka historii, kreatywności itp.). Jednak często się zdarza, że ludzie w sposób nieumiarkowany z nich korzystają. Wpadają
w nie jak w pułapkę i lecą na samo dno, ponieważ angażują one odbiorcę całkowicie, przenosząc do innego świata, który pozbawiony
jest Boga i wartości moralnych.
Człowiek, korzystając z nowoczesnych środków medialnych, zapomina o swoich problemach. Psycholodzy twierdzą, że kiedy ludzie
korzystają z swoich ulubionych programów, gier itp., wytwarza się
wtedy endorfina tzw. hormon szczęścia odpowiadający za doskonałe
samopoczucie.
Patrząc oczami wiary, trzeba stwierdzić, że uzależnienie jest po
prostu grzechem głównym nieumiarkowania i grzechem chciwości prowadzącym do bałwochwalstwa (zdrady Boga), czyli grzechu
śmiertelnego, przed czym przestrzega św. Paweł. „Zadajcie więc
śmierć temu, co jest przyziemne w waszych członkach: rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy i chciwości, bo ona jest
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bałwochwalstwem” (Kol 3, 5). A nade wszystko jest grzechem
śmiertelnym, bo łączy się ze złamaniem pierwszego przykazania:
„Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną”. Grzech ten może
prowadzić więc do utraty życia wiecznego w niebie, a więc pociąga
za sobą tragiczne skutki.
Dowodem uzależnienia i jego skalą jest częstotliwość korzystania
z danego przekaźnika medialnego. Jeśli nie potrafię danego dnia
zrezygnować z filmu, gry, smartfona itp., to mam problem! Lekarze
mówią o chorobach fizycznych spowodowanych uzależnieniem od
mediów. Są to: zaburzenia wzroku (zbyt częste patrzenie na sztuczne
światło ekranów smartfonów itp.), choroby układu krążenia, choroby kręgosłupa…
Psychiatrzy twierdzą, że zbyt długie korzystanie z środków medialnych powoduje też fizyczne zmiany neurologiczne w ludzkim
umyśle. Prowadzi to do degradacji więzi rodzinnych, rówieśniczych,
społecznych. Człowiek uzależniony może egzystować bez ojca i matki, rodzeństwa, przyjaciół, lecz nie może mu zabraknąć tego, co go
uzależnia.
Spróbujcie na przykład choć na jeden dzień odebrać gimnazjaliście smartfona. Jest on dla niego całym jego światem, sposobem komunikowania się z innymi. Dzisiaj zdarza się, że uczniowie
w szkołach na przerwie piszą esemesowe informacje do kogoś, kto
jest oddalony o kilka metrów, zamiast podejść i normalnie porozmawiać. Dzieci osamotnione, mające rodziców nieustannie zajętych
pracą lub takich, którzy się nimi nie interesują, bardzo często rozmawiają z postaciami z grafik komputerowych. Im okazują swoje
uczucia, a one na nie odpowiadają według zaprogramowanych schematów. Te postacie się zmienia i dostosowuje się do wieku dzieci.
Umożliwia to dzisiejsza technika.
Ten negatywny wpływ podkreśla się na przykład w Japonii,
gdzie stwierdzono spadek przyrostu naturalnego, ponieważ wielu
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mężczyzn woli utrzymywać kontakt z wirtualnymi dziewczynami
z kreskówek, niż w realnym świecie umówić się na randkę z koleżanką. Tłumaczą się, że dzisiaj kobiety mają większe wymagania, bo są lepiej wykształcone, a mężczyźni nie chcą przemądrzałych przyjaciółek. Wolą te, które wyświetlają się na ekranach
ich telefonów komórkowych. To jest ich zdaniem bezpieczniejsze i w ten sposób nie narażają się na porażkę w realnym życiu.
Czas nawiązywania znajomości w grupie rówieśniczej mija, a oni
jak nastolatkowie bawią się w flirty z postaciami z gier komputerowych. Dzisiejszy postęp techniczny daje wielkie możliwości
tworzenia iluzji, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością,
lecz owoce tego są tragiczne. Uzależnienie od mediów może zacząć się już w wieku kilku lat, a potem jest kontynuowane z większą siłą.
Obecnie wprowadzono aplikację gry Pokémon Go, która jest
połączeniem świata wirtualnego z realnym. Trzeba zaznaczyć, że
pokemon oznacza kieszonkowego potwora, co już budzi podejrzenie. Tłumaczy się, że ta gra jest lepsza, bo trzeba wyjść z domu, by
je znaleźć. Wygrywa ten, kto przy wykorzystaniu androida i wmontowanej kamery w smartfonie złapie ich najwięcej do wirtualnego
plecaka. Lecz to gracz jest złapany przez pokemona, bo traci czas,
a nawet życie.
Okazuje się, że są już pierwsze ofiary tych kieszonkowych demonów. Gracze, aby je złapać, wpatrzeni w ekran smartfona wpadają pod samochody. Zdarzają się sytuacje, że łapie się je, jadąc
samochodem, i dochodzi do wypadków. Są też ofiary śmiertelne.
A 18-latek i jego rok młodszy kuzyn Daniel Moises Picen podobnie
jak miliony innych osób na całym świecie zwariowali na punkcie
tej gry. Nastolatkowie z Gwatemali byli tak zdeterminowani w łapaniu pokemonów, że postanowili włamać się do jednego z domów
w mieście Chiquimula. Gdy chłopcy dostali się do środka, 18-latek
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został zabity przez właściciela posiadłości, a jego 17-letni kuzyn
został przez niego postrzelony.
Naiwnie tłumaczy się, że to jest świetna zabawa. Prawdą jest to,
że jest to kolejna gra, która uzależnia. Najgorsze jest to, że powstają
gry, które coraz bardziej mieszają rzeczywistość z światem wirtualnym, a to prowadzi do niebezpiecznych kolizji. W przyszłości może
dojść do wirtualnych wojen w grach, które mogą się przerodzić
w zabijanie w realu.
Uzależnienie skutkuje też zaniedbywaniem obowiązków. To natomiast przyczynia się do niepowodzeń, a pod ich wpływem uzależniona osoba izoluje się. Człowiek, czując się przegranym, ucieka od
zewnętrznego świata i zamyka się coraz bardziej w świecie wirtualnym. Świat realny przestaje go interesować. Zaczyna naśladować złe
postawy swoich internetowych idoli i jeśli nie przerwie tego procesu
destrukcji, na końcu czeka go rozpacz – wielka pustka i gorycz upokorzenia – co z kolei skłania do samobójstwa. Czcicieli Bestii, jak
pisze św. Jan w Apokalipsie, czeka zapalczywość Boga i katowanie
ogniem i siarką przez demony, które ich zwiodły (zob. Ap 14, 9–11).
Zagrożenia związane z grami komputerowymi
Na początku chciałbym przedstawić niektóre czynniki wpływające na uzależnienie od gier komputerowych.
Pierwszym jest rozwód małżonków. Dziecko jest rozdarte wewnętrznie, bo jedno z rodziców nastawia je negatywnie wobec
drugiego. Jest obciążone problemem, którego samo nie może rozwiązać.
Drugim czynnikiem jest brak kontaktu rodzica z dzieckiem.
Obecnie w Polsce wiele młodych małżeństw musi spłacać kredyty.
Są zadłużeni w bankach, co zmusza ich do podjęcia pracy w kilku
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miejscach. Przekłada się to na brak czasu dla dziecka i ograniczone możliwości, by z nim przebywać, wychowywać, a tym bardziej
kontrolować, co robi w wolnym czasie.
Trzecim czynnikiem jest brak celu w życiu. Jeśli młody człowiek
ma cel, który pragnie zrealizować, jest zajęty, a więc wolny od niebezpieczeństwa uzależnienia od gier komputerowych. Celem może
być na przykład nauka w dobrej szkole średniej.
Czwarty czynnik to brak zainteresowań. Dziecko wtedy nie rozwija talentów, jakie otrzymało od Boga, i zatrzymuje się lub nawet
cofa w rozwoju. Można więc zobaczyć, że na uzależnienia narażone
są osoby, które ulegają lenistwu i nie mają przez rodziców właściwie zagospodarowanego czasu. Trzeba też uważać na przeciążenie
dziecka obowiązkami w nauce itp.
Czynnikiem duchowym otwarcia się na uzależnienia jest natomiast lenistwo duchowe. Prowadzi ono do braku systematycznej
modlitwy porannej i wieczornej, niekorzystania z sakramentów
świętych oraz braku rozwoju wiary przez udział w lekcjach religii,
rekolekcjach, pielgrzymkach. Brak życia duchowego jest uległością
wobec pokus, swego rodzaju bezwolnością.
Wskazując na zagrożenia wynikające z korzystania z niewłaściwych gier komputerowych, pragnę podkreślić, że nie wszystkie
gry są złe. Zależy to od dwóch czynników. Intencji autora i przede
wszystkim treści danej gry. Przedstawiam tylko pewne niebezpieczne tendencje, aby przestrzec szczególnie rodziców i samych graczy
niezdających sobie sprawy z zagrożenia.
Nowe technologie gier komputerowych przy zastosowaniu na
przykład konsoli PlayStation (PS) dają niesamowite efekty. Doskonała grafika przeniesiona na ekrany telewizyjne w połączeniu
z okularami VR (virtual reality) sprawia, że człowiek znajduje się
w wirtualnym świecie. To nie tylko możliwość widzenia jak w 3D
trójwymiaru, ale doświadczenie ogarnięcia przez wykreowany świat
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danej gry. Człowiek nic nie widzi poza tym, w czym bierze udział.
Każda gra to jak odrębny świat, w który wkracza widz. Dokonuje
on swego rodzaju eksploracji nowych rzeczywistości, które przed
nim się odsłaniają. Nie jest widzem jak podczas oglądania filmów,
lecz bohaterem tego wirtualnego świata. To on decyduje o przebiegu
gry, dlatego to wciąga młodych ludzi!
Takie możliwości technologiczne mogą też służyć dobrym celom,
m.in. podczas różnego rodzaju treningów i szkoleń, na przykład
lotniczych, podczas kursów ratownictwa.
Natomiast jeśli ta technologia występuje w połączeniu z okultyzmem, New Age, synkretyzmem religijnym, przestępczością, siedmioma grzechami głównymi, jej skutki są druzgoczące.
Zobaczmy: gra daje możliwość wcielania się w różnych bohaterów w zależności od fabuły. Można więc zostać wojownikiem,
złodziejem, czarodziejem, mścicielem. Bohaterowie wykonują różne
zadania, aby je zrealizować często zabijają, kradną, dokonują również gwałtów itp.
Jeśli dokonujesz zła w tym wirtualnym świecie, to podczas gry
zaangażowana jest twoja wola i rozum oraz zmysł wzroku i słuchu.
Chociaż wiemy, że ten świat jest nierzeczywisty, to jednak pozostaje
odpowiedzialność za decyzje i myśli. Jest to swego rodzaju inicjacja
zła w człowieku. Prowadzi ona do tych samych postaw w realnym
świecie.
Pisałem już, że nieustanne patrzenie na zło i koncentracja na nim
są niebezpieczne. A przecież w tym wirtualnym świecie już nie tylko
się widzi grzech, lecz się go popełnia. Żeby dokonać cudzołóstwa
nie trzeba współżyć z kobietą, jak powiedział Jezus, wystarczy jeśli
człowiek wyobrazi sobie ten czyn (zob. Mt 5, 28). Poza tym za każdym grzechem jest obecna realna istota duchowa – upadły anioł.
Gracz myśli, że można bezkarnie mordować itp. i pozostanie to
bez skutków. Lecz nie widzi pętli, która się zaciska nie tylko na jego
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duszy. Uczestniczenie w złych grach powoduje negatywne skutki
zarówno duchowe, jak i fizyczne, moralne, społeczne. Poza tym
niektóre gry mogą mieć na sobie klątwę. Jeśli na przykład twórca
danej gry jest ukrytym satanistą, czego nie możemy wykluczyć,
to odwołuje się do szatana, aby gracze byli jego ofiarami i zostali
zainfekowani złem. Tak więc to nie jest tylko wirtualny świat, ale
przede wszystkim rzeczywistość duchowej walki. Jeśli wiem, że coś
ma chociaż pozór zła, nie powinienem w to wchodzić.
Często te gry bazują m.in. na grzechach głównych.
Pycha – gracz często jest wybawicielem ludzkości. Od niego zależą losy świata, ma go uratować przed zombie, demonami itp.
Chciwość – chęć wygranej determinuje gracza tak, że zapomina
o właściwych postawach. Poświęca się całkowicie grze, zapominając
o realnym świecie. Z chciwości rodzi się też nieumiarkowanie, czyli
nadmierne korzystanie z gry.
Nieczystość – technologia daje nowe możliwości wejścia w przestrzeń demona nieczystego. Seksualizacja życia jest wszechobecna
również w grach.
Gniew – fabuła gier często opiera się na zemście. Na przykład gra
Dishonored reklamowana jest hasłem: Zemsta rozwiązuje wszystko.
W tych grach można dać upust swemu gniewowi, mordując innych.
Gra Doom jako zachętę dla odbiorców ma zabójczą brutalną szybką
broń. Gra StarCraft na okładce zachęca: Rozpętaj prawdziwe piekło. Brutalność walk została szczegółowo ukazana w grach Mortal
Kombat (śmiertelna walka). Prezentowana jest tutaj wizualizacja
ran odniesionych w walce; przy postaci Kano po dłuższej wymianie
ciosów widać, że jeden z policzków zostaje zdarty do kości. U Strykera na kolanie pojawia się rana, z której zwisa kość. W nowszych
grach występuje atak X-ray. Polega on na tym, iż po naładowaniu
odpowiedniego paska można wykonać potężny cios, któremu towarzyszą rentgenowskie widoki obrażeń wewnętrznych.
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Zazdrość – gra może prowadzić do niewłaściwej rywalizacji.
Może być też motywem stosowanym do uaktywnienia gracza przez
fabułę.
Lenistwo – skutkiem tych gier jest często obezwładniająca niemoc. Dana osoba wegetuje. O wiele gorsze jest lenistwo duchowe.
Ono sprawia, że nic się nie zmienia. Człowiek nawet nie ma ochoty
i sił, aby się pomodlić. Bez zwrócenia się do Boga, wciąż będziemy
trwali w niemocy. W ten sposób gracz zostaje ubezwłasnowolniony
przez grę.
Najbardziej niebezpiecznymi grami są te, które wprowadzają
w świat demonów. Gracz może mieć nawet dobre intencje, ponieważ
wciela się w rycerza, który podejmuje krucjatę, by zwalczyć demony
zagrażające ludzkości. Lecz samo ich oglądanie – tak sugestywnie
przedstawionych – czyni spustoszenia w psychice. Często fabuła
tych gier pomieszana jest z mitami i legendami, a w nich nierzadko
zawarty jest okultyzm, czyli wróżbiarstwo, magia, wywoływanie
duchów, rytuały satanistyczne, fałszywy mistycyzm. Odwołują się
do tego gry: Wiedźmin, Diablo, World of Warcraft.
Bardzo często gry mają fabułę opartą na horrorach na przykład
Apocalypse Edition, Kholat (nawiązanie do tragedii na Przełęczy
Diatłowa). To niestety może się z czasem przerodzić w fascynację
złem, począwszy od niewłaściwej ciekawości. Gra Bloodborne reklamuje się: Wejdź głębiej w koszmarny świat…
Ta mroczna tematyka to niestety większość gier na PlayStation
poza grami sportowymi, jak na przykład piłka nożna, chociaż i parkour jako swego rodzaju sport został użyty w Dying Light (nieprofesjonalne tłumaczenie: świetliste konanie), który należy do gatunku
przygodowego horroru. Bohaterowie stosują broń białą i obuchową,
począwszy od siekier i maczet przez halabardy, a kończąc na młotach i kijach. Niestety w gatunku survival horror specjalizują się
polscy twórcy gier na PlayStation.
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Uzależnienia od gier komputerowych występują już u dzieci od
siedmiu do ośmiu lat. Dotyczą one głównie chłopców. Dziewczynki
mają w tym wieku inne zainteresowania i ułożenie dla nich gier jest
trudniejsze. Ale i z tym sobie poradzono. Do nich adresowane są
gry zawierające motyw przyjaźni z miłymi upiorami. W tych grach
dużo jest lalkowatych postaci kobiet z bujną fryzurą, jak na przykład
w Monster High. Zadaniem dziewczynki jest przygotować eliksir
piękności, nałożyć maseczkę na twarz upiora i zrobić mu makijaż,
a także właściwie ubrać na przyjęcie, gdzie będą wszystkie potworki.
Dziecko jest więc stylistą upiora, pielęgnuje go, pomaga zaistnieć,
nawiązać kontakt z innymi potworami, odnaleźć miłość ich życia.
Gra jest tak skonstruowana, że upiór angażuje dziecko w swoją
historię. Każda postać z Monster High ma podany bogaty opis. Występuje: nazwa, rodzina, osobowość, wygląd, stopień w hierarchii,
funkcja, zwierzak danego bohatera. Mamy więc córkę Frankensteina –
Frankie Stein; córkę wilkołaka – Clawdeen Wolf; córkę potwora
morskiego – Lagoona Blue; córkę mumii – Cleo de Nile (kapitan
potworniarek); córka ducha Spectra Vondergeist; córkę zombie –
Ghoulia Yelps.
Wszystkie te bohaterki mają anorektyczny wygląd i złe cechy
charakteru, jak nadmierna ekscytacja, wyluzowanie, zarozumiałość,
plotkowanie. Dla dziewczynki te postacie stają się idolami, chce je
naśladować i być w ich świecie.
Nie muszę pisać już o dalszych konsekwencjach. Domyślcie się,
co potworzyce robią na wspólnych przyjęciach. Jest to cały czas
oswajanie dziecka z demonami.
Główne hasło dla tych gier to: Bądź sobą – w znaczeniu: łam utarte schematy, nie obawiaj się prezentować swoich nowych przekonań
w życiu. Jest to ta sama promocja grzechów głównych i okultyzmu
co u chłopców tylko przekazana w inny sposób. Czy rodzice tych
dziewczynek wiedzą, czym się zajmują ich córki?
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Rodzice myślą, że gry nie są szkodliwe dla dziecka i cieszą się,
że pociecha jest cicho i nie rozrabia. Nie sprawdzają jednak, jaka
jest treść tych gier. A przecież chłopcy przechodzą bardzo szybko
z prostych gier adresowanych dla dzieci –na przykład zręcznościowych – zestrzeliwanie statków kosmicznych – do rozbudowanych
gier dla starszych. Dziewczynki natomiast od zabawy w Monster
High przechodzą do korzystania z horoskopów, magii. Zajmują się
uwodzeniem mężczyzn, co trenowały we wczesnych latach dzieciństwa, pomagając potworkom. Chłopcy mentalnie zmieniają się
w zabójców, a dziewczynki w wiedźmy; to naturalna konsekwencja
wzorców osobowościowych.
Następuje polaryzacja wrażeń. To, co wystarczało wczoraj, już
dziś nie wystarcza. Gry odpowiadają na coraz większe potrzeby
gracza. Na jego apetyt, często kreowany przez grzech. Jest to schemat
uzależnienia. Dla ilustracji tego problemu przypomnę realizację
filmów Władcy Pierścienia. Te pierwsze części zawierały dynamikę
wydarzeń i niosły ze sobą pewne przesłanie. Natomiast w ostatniej
ekranizacji Hobbita większość czasu była przeznaczona na ciągłą
nawalankę z orkami aż do znużenia, treści nie było, lecz ciągła akcja.
Może takie było zapotrzebowanie?
Dostępności gier dla dzieci na PlayStation nikt nie kontroluje
i nie ma praktycznie żadnych zakazów. Nie ma żadnej ochrony przed
seksem, przemocą. Szczególnie na korzystanie z niewłaściwych gier
komputerowych narażone są dzieci od trzeciej do szóstej klasy szkoły podstawowej, a także młodzież gimnazjalna. Chłopcy potrafią
w wakacje spędzać cały wolny czas, korzystając z PlayStation, a jest
to średnio dwanaście godzin. Rodzice są uśpieni fałszywym przekonaniem, że ich dzieci są wolne od tego nałogu. Tłumaczą, że
w ciągu roku ograniczają im możliwość korzystania z komputera na przykład do soboty i niedzieli. Niech zatem zapytają swoje
dzieci, czy w te dni potrafią zrezygnować z ulubionych gier.
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Często nie są do tego zdolne, więc problem uzależnienia jest wciąż
aktualny!
Gry zespołowe na PlayStation dają możliwość kontaktu z innymi
graczami, ale oczywiście wirtualnego. Gry sprawiają pozory, że jest
to grupa znajomych. Gdy osoby uzależnione od gier są podczas
wakacji na żaglach lub w górach, to chcą uciekać do domu i nie
integrują się z rówieśnikami. Pragną wrócić do gry. Rodzice ich
przeżywają prawdziwy horror, którego powodem jest gra, a jest to
naturalna konsekwencja braku kontroli i samokontroli.
Przełamywanie barier świata wirtualnego i realnego testowane
w Pokémon Go19 znalazło dopełnienie w grze Nerve (tł. z j. ang. – nerw,
tupet). Obawiałem się, że kiedyś do tego dojdzie. Gra z świata wirtualnego łączy się z mediami społecznościowymi na przykład Facebook,
Skype… i realnym życiem. Staje się niebezpieczna nie tylko dla gracza,
lecz nawet dla ludzi, którzy się w nią nie angażują. Pomysłodawcy gier
dodają coraz bardziej niebezpieczne zadania w realu mogące nawet
zagrażać życiu. Polecenia wydawane graczowi są często sprzeczne
z zasadami, jakimi kieruje się katolik przy podejmowaniu decyzji.
Manipulacja polega na tym, że gracz zapomina, że jest w realnym
świecie i nie ma dodatkowego życia, a więc nikt nie będzie go chronił.
Jeśli skoczy z wieżowca, nie pojawi się żadna siatka, która go uratuje.
Poza tym ta gra polega na wzbudzaniu coraz większych emocji i wzroście adrenaliny. W takiej sytuacji zaburza się krytyczne myślenie
Pokemon – kieszonkowy potwór; gra Pokémon Go, była mowa na s. 36,
polega na szukaniu tych postaci (personifikacji demonów) za pomocą specjalnej
aplikacji oraz smartfona. Pokemony są rozmieszczone w świecie realnym. Kto
więcej ich złapie, ten wygrywa. Gra ta jest kolejnym oswajaniem ludzi ze światem
demonów i narusza prywatność miejsc. Postacie są rozmieszczone bez zgody
właścicieli danych miejsc. Pokemony znalazły się też w obozie zagłady Auschwitz.
Występują na terenie kościołów. Zdarzają się sytuacje, że gracz, łapiąc potwora,
spada z mostu, ulega wypadkowi samochodowemu, włamuje się do mieszkania.
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i obiektywne spojrzenie na daną sytuację. Celem jest oczywiście
wygrana i poczucie szczęścia. Jest ono jednak satysfakcją czerpaną
z uznania obserwatorów z mediów społecznościowych i nie ma wymiaru dobra całkowicie osobistego, moralnego i nadprzyrodzonego.
Na początku gry trzeba sobie postawić pytanie: jesteś widzem
czy graczem?
Ta gra, tak jak i inne, opiera się na jednej zasadzie, której uczestnicy
nie są na początku świadomi – albo zwyciężasz, albo umierasz. Każde kolejne wyzwanie jest coraz okropniejsze, ale i nagroda zdaje się
przewyższać czekające trudności. Zadania są realizowane w świecie
realnym. Dlatego główny bohater zawsze podejmie kolejny krok,
a manipulacja nim pozwala organizatorom rozwijać grę w kierunku, w jakim tylko zapragną.

Gra skończy się, gdy zdecydują o tym jej twórcy. Nie można więc
jej przerwać samemu.
Zaczyna się typowo: gradacja wyzwań, a także i nagród. Za wylanie
na siebie kubła zimnej wody i stwierdzenie – „od zimnej wody robię
się gorąca” – można dostać wymarzone buty (zupełnym przypadkiem organizatorzy konkursu wiedzą, o którą parę chodzi). Potem
robi się coraz ciężej, ale wciąż jest to jeszcze bardziej zabawa niż
walka. Padają zadania, takie jak na przykład: idź na oazę i zapytaj
każdego uczestnika z osobna, czy ma przy sobie prezerwatywę.
Dobry fun – a w zamian – dzień odnowy biologicznej lub bon na
trzy tysiące złotych na zakupy w ulubionej sieciówce.

Koniec gry może okazać się tragiczny; zob. http://geezmo.
pl/2016/09/02/nerve-jestes-graczem-czy-widzem/ [odczytano:
2.09.2016].
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Znam ucznia, który w jedną grę w ciągu dwunastu lat przegrał
sześćset dni, czyli prawie dwa lata. Gry, które mieszają świat wirtualny z realnym mogą sprawić, że życie przemieni się w grę. Film
z 2014 roku Igrzyska śmierci: Kosogłos – cz. I pokazał zawodników
walczących na śmierć i życie obserwowanych przez miliony widzów.
Transmisja igrzysk dokonywała się dzięki nowoczesnej technologii
zsynchronizowanych kamer. Niestety może dojść do sytuacji w niedalekiej przyszłości, że w mediach społecznościowych – zgodnie
z prawem lub nie – będzie się obserwowało wzajemne zabijanie ludzi. Odrzucenie chrześcijaństwa sprawia, że powracamy do czasów
barbarzyńskich i świata magii.
Chłopcy, którzy są zagorzałymi graczami, przegapiają czas na
naukę i wejście w dojrzałe relacje z rówieśniczkami. Można zaryzykować stwierdzenie, że obecny kryzys tożsamości mężczyzn i kobiet
ma swe źródło w nieumiarkowanym korzystaniu z gier komputerowych.
Pomocy za bardzo też nie widać, jeśli chodzi o działalność odpowiednich władz. Dla ilustracji problemu, przytoczę taki oto przykład. Pewne małżeństwo z Polski, które wyemigrowało do Szwecji
z powodów zarobkowych, miało problem. Otóż ich syn grał non
stop na PlayStation, nawet około dwadzieścia godzin dziennie.
Ojciec zaprowadził go do psychologa i po spotkaniu zapytał o możliwości leczenia. Psycholog odpowiedział, że dziecko powinno być
szczęśliwe, dlatego nie należy mu odbierać radości, jaką jest gra.
W pewnej mistycznej wizji św. Faustyna znalazła się wśród
dzieci od pięciu do jedenastu lat. Gdy ją ujrzały, zaczęły głośno wołać:
„Broń nas przed złem” – i wprowadziły ją do kaplicy. Tam zobaczyła
umęczonego Jezusa, który powiedział, że jest „przez dzieci ciężko
obrażany – ty je broń przed złem”. Od tej chwili pisze św. Faustyna „modlę się za dzieci, ale czuję, że nie wystarcza sama modlitwa”
(Dz. 765).
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Jeśli przeczytałeś ten tekst, weź sobie do serca słowa Jezusa i bądź
obrońcą niewinności duszy polskiego dziecka. Po pierwsze, jeśli
jesteś rodzicem lub dziadkiem, porozmawiaj z nim, dowiedz się,
z jakich gier korzysta. Jeśli z tych złych, to wyrzuć je z domu, bo
przecież podczas chrztu i wielokrotnego odnawiania przyrzeczeń
chrzcielnych wyrzekłeś się grzechu i wszystkiego, co prowadzi
do zła. Uczyniłeś to również w imieniu tego młodego człowieka.
Po drugie, ucz modlitwy i prawd wiary.
Dziś zło szybciej dociera do dziecka niż dobro. Z powodu braku
kontroli gier komputerowych przez rodziców tysiące polskich dzieci
staje się ofiarami złego ducha. Ciągłe zapracowanie i nieobecność ojca
lub matki sprawia, że dzieci popadają w to niebezpieczne uzależnienie. Z powodu fałszywych skrupułów młode pokolenie nie jest uczone
prawd wiary i na przykład modlitwy różańcowej oraz innych praktyk religijnych, bo twierdzi się, że dzieci są jeszcze za małe. Nauczą
się, jak dorosną. A w wizji św. Faustyny już 5-letnie dzieci obrażały
Boga. Jeśli nie przekażesz wiary od razu, potem będzie już za późno!
Jeszcze raz podkreślam: niektóre gry komputerowe nie są obojętne dla duszy i psychiki dziecka. Wychowują w buncie wobec Boga
i chrześcijańskich wartości, promują patologiczne zachowania, zakorzeniają grzech w młodym pokoleniu.
Wskazania dla rodziców
1. Nie kupować dziecku smartfona. Dziecko jeśli musi mieć telefon to z małym ekranem i bez dostępu do internetu. Młody człowiek
do gry często wykorzystuje telefon.
2. Nie przyzwyczajać dziecka do gier komputerowych, lecz mądrze zagospodarować czas, wliczając pomoc w obowiązkach domowych.
3. Pozbyć się wszystkich niewłaściwych gier.
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4. Uczyć modlitwy i wiary.
5. Dać przykład własnym życiem.
Zainteresowanych tematem odsyłam do artykułów opublikowanych w „Głosie Małego Rycerza”: Uwaga: Hello Kitty a satanizm z nr.
10(2/2013), kwiecień – maj – czerwiec 2013, s. 41–45; Pokemony
i With, czyli przedszkole okultyzmu z nr. 11(3/2013), lipiec–sierpień–
wrzesień 2013, s. 48–52; Jeśli chcesz się uwolnić od tych potworów, to
wyrzuć je wszystkie z nr. 14(2/2014), kwiecień–maj–czerwiec 2014,
s. 44–46; Horror zaczął się wtedy, kiedy postanowiłam usunąć okultystyczne zabawki z domu z nr. 15(3/2014), lipiec–sierpień–wrzesień
2014, s. 39–41 oraz do książeczki Brońmy dzieci i młodzież przed
demoralizacją! Dodatek – Świadectwa rodziców dotyczące „nowoczesnych” zabawek i innych zagrożeń, Warszawa 2014.
Przeciwdziałanie uzależnieniom od mediów elektronicznych
Profilaktyka wczesna
Uzależnienia bardzo często wynikają ze złych wzorców osobowych. Dany człowiek wycofuje się z życia duchowego, społecznego… Zamyka się w egoistycznej i demonicznej koncentracji na sobie
samym, mając coraz więcej pretensji do najbliższych lub będąc wobec nich obojętnym. Aby temu zapobiec, należy kształtować i propagować właściwe wzorce zachowań.
Kształtowanie właściwych wzorców
1. Solidne wychowanie w wierze – modlitwa: rodzinna, osobista, odmawianie różańca świętego; przyjmowanie sakramentów
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świętych: co miesiąc przystąpienie do sakramentu pokuty, co tydzień przyjęcie Komunii Świętej; pogłębianie znajomości prawd
wiary: lektura duchowa, udział w rekolekcjach.
2. Wychowanie patriotyczne – uczenie historii, nawiedzanie
cmentarzy i mogił tych, którzy walczyli o niepodległość Polski.
Uczenie kultury: czytanie książek, zapoznanie z dziełami sztuki…; uczenie miłości do ojczystego krajobrazu: podróże po kraju,
spędzanie wakacji również w Polsce.
3. Wychowanie fizyczne – podejmowanie zdrowej rywalizacji,
uczenie gier zespołowych, kształtowanie tężyzny fizycznej (codzienna gimnastyka).
4. Przysposobienie obronne – nauka strzelania z broni, zdobywanie potrzebnej wiedzy wojskowej.
5. Rozwój osobistych talentów – zdolności intelektualnych, organizacyjnych, językowych itp.
6. Udział w dziełach charytatywnych – uczenie dzielenia się tym,
co posiadam, uwrażliwienie na braki innych, pokonywanie własnego egoizmu.
7. Podtrzymywanie więzi międzyludzkich – spotkania rodzinne,
ze znajomymi (na poziomie i bez używek).
8. Uczenie odpowiedzialności za swoje słowa – wierności w wykonywanych zadaniach, bycie konsekwentnym.
Profilaktyka zaawansowana
Niekupowanie dzieciom telefonów komórkowych i innych
mediów. Uczenie jak je obsługiwać, ale stosowanie ich tylko
wtedy, kiedy wymaga tego konieczność lub stosowanie limitów czasowych. Zachęcanie do modlitwy przed wejściem do
internetu, co na pewno będzie też duchową osłoną. Kontrola
oglądanych filmów. Dobieranie ich, aby były wartościowe.
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Unikanie patrzenia na drastyczne i przepojone grzechem sceny.
Warto nie wystawiać się na pokusy. Ograniczyć radykalnie korzystanie z telewizji, internetu, telefonów komórkowych, aby chronić
swoją wyobraźnię i cieszyć się czystym sumieniem; być prawdziwie
wolnym.
Walka z uzależnieniem
W świecie przyrody istnieją rośliny trujące – zawierające substancje toksyczne. Ale istnieją też rośliny, które potrafią te niebezpieczne
związki zneutralizować. Istnieje więc choroba i antidotum. Chciałbym zwięźle przekazać wiedzę konieczną do wyjścia z uzależnienia
zwłaszcza od mediów.
Uzależnienie łączy się z przekroczeniem pierwszego przykazania: „Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną”. Gdy dana
osoba uległa nałogowi, jest to oznaka detronizacji Boga, swego rodzaju zwycięstwa szatana w życiu człowieka. Należy więc podjąć
konieczne środki, aby Bóg mógł ponownie zacząć królować w duszy danej osoby, czyli stał się najważniejszy. Jemu należy wszystko podporządkować i oddać, a to przełoży się na zwycięstwo nad
pokusą i wolność od nałogu. Podczas uzależnienia trzeba bardziej
liczyć na środki nadprzyrodzone (sakramenty święte, modlitwa,
nabożeństwa, lektura duchowa, codzienny rachunek sumienia
z uzależnienia, kierownictwo duchowe, sakramentalia) niż ludzkie, ponieważ walka z uzależnieniem jest również walką duchową
z demonami.
Pierwszym krokiem do wolności Chrystusowej jest sakrament
pokuty i właściwe spełnienie pięciu warunków spowiedzi (zob. Pójdę
do mego Ojca. Sakrament pokuty, Ząbki 2015). Jeśli dana osoba jest
uzależniona od mediów, to korzystanie z nich należy ograniczać
stopniowo lub od razu całkowicie. Wtedy najlepiej nie posiadać
telewizora albo mieć uzgodniony z operatorem dzienny limit na
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korzystnie z internetu. Celem niech będzie też dążenie do całkowitego niekorzystania z mediów w jakiś jeden dzień tygodnia lub
nawet tydzień. Warto mieć wakacje od internetu, aby na przykład
bardziej się zbliżyć do piękna natury. Jeśli w pracy muszę korzystać
z mediów, mówi się trudno, należy to do moich obowiązków, ale
w domu i na przykład w sobotę i niedzielę nie muszę tego robić.
Bardzo ważna modlitwa jest przed obrazem Jezusa Miłosiernego. Przez ten obraz Odkupiciel uwalnia z uzależnień. Oczyszcza
wyobraźnię. A gdy atakują nas złe skojarzenia, starajmy się wyobrażać sobie oblicze Jezusa Ukrzyżowanego lub Miłosiernego
oraz oblicze bolesne Matki Bożej Częstochowskiej. Blask światłości
Chrystusa rozproszy próżne myśli. A jeśli ujarzmimy swoją wyobraźnię i myśli, zwyciężymy. Jeśli będziemy zapatrzeni w Boskie
Oblicze Jezusa, zostaniemy zachowani od zgubnych wpływów tego
świata.
W kontekście kontemplacji Jezusa Chrystusa bardzo ważna jest
adoracja Najświętszego Sakramentu. Podczas niej szczególnie następuje uwolnienie od wpływów złego ducha. Nie trzeba się martwić,
że nie potrafię adorować Jezusa Ukrytego. Należy poprosić na początku tej modlitwy o pomoc Ducha Świętego i Maryję. Pomodlić
się własnymi słowami, ale też nie pominąć tradycyjnych modlitw,
takich jak Różaniec, Koronka do Bożego Miłosierdzia, różnego rodzaju litanie; należy też skorzystać z lektury duchowej oraz postarać
się słuchać Boga w milczeniu i więcej myśleć o Nim niż o sobie (zob.
U źródła: o adoracji Najświętszego Sakramentu, Ząbki 2015; Adoracja Najświętszego Sakramentu dla ocalenia Polski, Niepokalanów
2016).
Aby wyjść z uzależnienia, należy zachować regułę modlitw codziennych, czyli stałych praktyk religijnych w zaplanowanym czasie (modlitwa: poranna, południowa, wieczorna), ponieważ przez
modlitwę Bóg udziela nam łaski koniecznej do pokonania pokusy
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i czynienia dobra. Bez modlitwy wcześniej czy później upadniemy.
Diabeł, chcąc zdobyć serce człowieka, przekracza najpierw pierwszy
mur modlitwy, a później, gdy ogarnie nas lenistwo duchowe (skutek
braku modlitwy), przekracza drugi mur, pozbawiając sakramentów
świętych, a wtedy jak złodziej okrada duszę ludzką, prowadząc ją
do zatracenia z powodu grzechów śmiertelnych.
Czuwajmy zatem, by nie dać się zaskoczyć. Pamiętajmy: „Gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na
pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu”
(Mt 24, 43).
W modlitwie porannej bardzo ważne jest wzbudzenie intencji na
dany dzień. Na przykład, abym nie uległ pokusie, zachował czystość
serca, nie oglądał filmów itp. Następnie należy odmówić Pod Twoją obronę lub inne wybrane przez siebie modlitwy na przykład: Akt
ofiarowania dnia Bożemu miłosierdziu, Akt ofiarowania dnia Matce Bożej, Akt ofiarowania dnia św. Michałowi Archaniołowi, Pancerz
św. Patryka.
Święty Jan Maria Vianney twierdził, że modlitwa poranna jest
najważniejsza, a tymczasem najczęściej ją opuszczamy. Tłumaczymy się pośpiechem i chęcią punktualnego stawienia się do pracy.
Gdybyśmy jednak wcześniej wstali, moglibyśmy spokojnie się pomodlić. Czy żołnierz idzie do walki bez munduru, broni i amunicji?
Modlitwa przygotowuje nas do danego dnia. Jeśli zaczynamy dzień
bez modlitwy, to skazujemy się na porażkę.
Do modlitw odmawianych w ciągu dnia należy dołączyć akty
strzeliste, na przykład Jezu, ufam Tobie; Niepokalane Serce Maryi
bądź moim ratunkiem; Od ducha nieczystego wybaw mnie, Panie;
Od ducha gniewu wybaw mnie, Panie. Są to jednozdaniowe spontaniczne często powtarzane modlitwy, aby trwać w obecności Bożej,
a także prosić o pomoc w zwalczeniu pokusy. Można je układać
samemu.
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W modlitwie południowej należy rozważać mękę Pańską, na
przykład odmówić Koronkę do Bożego Miłosierdzia20. Praktykować
Godzinę Miłosierdzia o godzinie piętnastej21.
W modlitwie wieczornej odmówmy na przykład Różaniec i zróbmy rachunek sumienia; podczas którego zadajmy sobie pytanie,
ile razy pokonaliśmy pragnienie, by się uzależnić, i ile razy jemu
ulegliśmy. Warto się zastanowić, czy stwarzaliśmy sobie okazje do
zaspokojenia głodu związanego z nałogiem. Każde uzależnienie jest
niebezpieczne i trzeba być czujnym przez całe życie. Można jemu
nie ulegać, lecz skłonność pozostaje.
Wymagana jest w regule modlitw codziennych żołnierska dyscyplina, inaczej choroba powróci. Wszystko, co zyskaliśmy, stracimy.
Można powiedzieć: zachowaj regułę, a reguła zachowa ciebie. Największym wrogiem w tym względzie jest obezwładniające lenistwo,
szczególnie duchowe. Nie ma żadnego usprawiedliwienia, że nie
mogłem. Jeśli na przykład ktoś postanowił odmawiać trzy części Różańca codziennie, to nie będzie miał czasu na głupoty. Ta modlitwa
ustawi mu dzień. Pierwsza część Różańca rano, druga w południe,
trzecia wieczorem. Siła tej modlitwy jest ogromna22. Dzięki niej Maryja wzmacnia naszą wolę, chroni wyobraźnię, powołuje do dobra
i wytrwania w łasce uświęcającej. Warto, aby modlitwa różańcowa
Koronka do Bożego Miłosierdzia jest modlitwą przebłagalną skierowaną do
Boga Ojca. Siła tej modlitwy jest niepojęta. Jezus obiecał, że przez odmawianie tej
koronki chce udzielić wszystkiego, o co jest proszony, o ile jest to zgodne z Jego
wolą (zob. Dz. 1541).
21
Jezus polecił św. Faustynie w Godzinie Miłosierdzia podjąć modlitwę zgodną
z obowiązkami stanu: odprawić Drogę krzyżową, uwielbić Jego serce w kaplicy,
chociaż przez krótki czas zanurzyć się w Jego męce, aby wypraszać miłosierdzie
Boże (zob. 1572).
22
Obietnice dla odmawiających pobożnie Różaniec święty, zob. w: Modlitwy
różne.
20
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była połączona z obecnością przed świętymi wizerunkami. Ilość
praktyk religijnych zależy od stopnia uzależnienia. Potrzebne jest
tu jednak wspomniane kierownictwo duchowe, aby ustalić właściwą miarę (zob. Jak zdobyć szczyt?: kierownictwo duchowe, Ząbki
2015).
Szczególnie ważne dla uzależnionego jest zwrócenie się do Boga
Ojca23. Nabożeństwo do Boga Ojca przywraca godność człowiekowi,
który odkrywa, że jest ukochanym dzieckiem Bożym. Odnajduje
też siły, bo ma świadomość potęgi Boga Ojca, który przewyższa
swą mocą wszystkich nieprzyjaciół człowieka: „Ojciec mój (...) jest
większy od wszystkich (J 10, 29).
Również rozważanie męki Pańskiej24 (szczególnie w Godzinie
Miłosierdzia Bożego) pogłębia poznanie miłości Boga do człowieka w Jezusie Chrystusie, wzmacnia żal za grzechy, pozwala zdobyć mądrość krzyża, odcina od działania złego ducha.
A także praktykowanie pięciu form kultu miłosierdzia25 wzmacnia ufność człowieka względem Boga, co przyczynia się do przyjęcia
Potrzebę nabożeństw do Boga Ojca wskazały objawienia m. Eugenii ze Zgromadzenia Matki Bożej Apostołów zatytułowane Ojciec mówi do swoich dzieci.
To jedyne na taką skalę objawienie dokonane osobiście przez Boga Ojca, uznane
przez Kościół za autentyczne po dziesięciu latach najbardziej rygorystycznych
badań. Godnym uwagi jest fakt, że Bóg Ojciec – w 1932 roku – przekazał orędzie m. Eugenii po łacinie, języku całkowicie jej nieznanym. Chodzi o to, aby
ludzie poznali, kochali i czcili Boga Ojca. Jeśli będą to czynili, On będzie mógł
im pomóc. Ma być też wprowadzona uroczystość Boga Ojca w liturgii Kościoła
w pierwszą niedzielę sierpnia.
24
Do nabożeństwa męki Pańskiej należy: Adoracja krzyża, Droga krzyżowa,
Gorzkie żale.
25
Jezus objawił św. Faustynie pięć sposobów, w jaki chce by uczczono Boże miłosierdzie: 1. Obraz Jezusa Miłosiernego; 2. Święto Bożego Miłosierdzia (pierwsza
niedziela po Wielkanocy); 3. Koronka do Bożego; 4. Godzina Bożego Miłosierdzia
Miłosierdzia; 5. Świadczenie Bożego miłosierdzia przez czyny, słowa, modlitwę.
23
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wszelkich potrzebnych łask od Niego (przebaczenie, pokój, nawrócenie).
Ogromną pomocą w walce z nałogiem jest nabożeństwo do Matki
Bożej, praktykowanie nabożeństwa pierwszych pięciu sobót miesiąca26, co przyczynia się do wejścia w przymierze z Niepokalaną. Jest
to szczególna więź z Maryją, dzięki której wzrastamy w świętości.
Znam wielu ludzi, których życie diametralnie się zmieniło po
nałożeniu szkaplerza karmelitańskiego27. Jest to widoczny znak oddania się pod opiekę Maryi. Ten kawałek materiału, który się nosi
z przodu i na plecach, nie tylko jest symbolem szaty Matki Bożej.
Istotą objawień w Fatimie jest nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi. Przez kolejne pięć pierwszych sobót miesiąca (bez przerwy, między miesiącami musi być kontynuacja) należy spełnić cztery warunki:
1. Spowiedź; 2. Komunia św.; 3. Odmówienie części Różańca świętego (pięć tajemnic, czyli na przykład wszystkie radosne); 4. Piętnaście minut rozmyślania
nad tajemnicami Różańca w trakcie lub po odmówieniu.
27
Święty Szymon Stock, generał Zakonu Karmelitów na górze Karmel, w Palestynie, podczas prześladowań swego zakonu często uciekał się do Matki Boskiej.
Maryja objawiła się 16 lipca 1251 roku i podała mu szkaplerz koloru brunatnego, by
go przyjął jako znak Bractwa i szczególniejszej łaski dla niego i wszystkich karmelitów. Oznajmiła, że kto, umierając, będzie miał na sobie ten szkaplerz, zachowany
zostanie zachowany od ognia piekielnego, jest to bowiem godło zbawienia, puklerz
i tarcza przeciw wszelkim niebezpieczeństwom, rękojmia pokoju i Jej szczególnej
opieki do końca wieków. Od tego czasu karmelici noszą szkaplerz, a w ich ślady
poszli za wiedzą papieża ludzie świeccy, nawet królowie i książęta. Również Najświętsza Maryja Panna objawiła się papieżowi Janowi XXII i przyrzekła mu nowy
przywilej dla noszących pobożnie szkaplerz karmelitański, obiecując, że wyzwoli
z czyśćca zaraz w pierwszą sobotę po śmierci te dusze, które za życia nosiły pobożnie ten szkaplerz. Jan XXII ogłosił te łaski światu chrześcijańskiemu 3 marca 1322
roku bullą Sabbatina, co też następcy jego po kilkakroć zatwierdzili. Obowiązkiem
przyjmujących to sakramentalium jest noszenie szkaplerza, odmówienie modlitwy
codziennej do Matki Bożej na przykład Pod twoją Obronę, post w środę i sobotę
(niejedzenie mięsa) lub odmówienie Liturgii godzin.
26
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To jest realna rzeczywistość Jej przemożnego wstawiennictwa w walce z mocą złego ducha.
Polecam też odbyć comiesięczną pielgrzymkę szczególnie do
sanktuarium maryjnego, aby uwolnić się od uzależnienia.
Poniżej przykładowy plan pielgrzymki na przykład na Jasną
Górę, do Łagiewnik lub innego miejsca kultu religijnego.
Ogólny plan pielgrzymki dla osób uzależnionych
1. Droga krzyżowa w intencji przebłagalnej Boga za grzech uzależnienia i za to, co zniszczyłem…
2. Spowiedź.
3. Podczas Mszy św. zawierzenie się Maryi i złożenie deklaracji
o abstynencji na czas (ustalić konkretnie, najlepiej rok, a potem
ponawiać).
4. Po Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu lub cudownego obrazu Matki Bożej i podjęcie postanowień dotyczących modlitw
codziennych, konkretne ustalenia.
W walce z nałogiem bardzo ważne są sakramentalia, na przykład
sól, olej, woda egzorcyzmowana.
Nie może też zabraknąć umartwienia, jest ono po sakramentach
świętych i modlitwie najważniejsze (zob. Czyńcie pokutę, inaczej
zginiecie, Ząbki 2014). Na przykład może to być ciężka praca fizyczna lub jak najlepsze wykonywanie swoich obowiązków stanu (jako
małżonek, rodzic, pracownik).
Umartwienie odnosi się też do małych i większych rezygnacji
z tego, co lubię, co chcę robić. Zwycięstwa w tej kwestii przyczynią
się do pokonania nałogu. To jest swego rodzaju trening woli. Na
przykład nie posmaruję kanapki masłem, nie odezwę się, gdy chcę
to uczynić itp.
56

Bardzo pomocne w wychodzeniu z nałogu jest też takie planowanie dnia, chodzi o to, aby nie mieć czasu na korzystnie na przykład
z internetu. Z nastawienia na umartwienie powinno wynikać natychmiastowe odcinanie się od pokusy, zanim zagnieździ się w duszy
i stanie się dręczącą myślą lub obsesją. Zaoszczędzimy w ten sposób
wiele sił i odniesiemy szybkie zwycięstwo.
Warto też zadawać sobie karę za niedotrzymanie postanowienia
abstynencji od nałogu. Bardzo skuteczne mogą być: jałmużna, post,
dyscyplina.
Do kolejnych środków przyczyniających się do wychodzenia
z uzależnienia należy rozwijanie swoich zainteresowań i pasji, na
przykład fotografia, sport, podróże, ogrodnictwo.
Nigdy nie miejmy pretensji do Boga, że się nie zmieniamy, możemy ją mieć tylko do siebie.
Jeżeli uporamy się z jakimś uzależnieniem, to należy uważać, bo
może się zdarzyć, że ten nałóg zamienimy na inny.
Jeśli nie udaje się pokonać uzależnienia, to zastanówmy się, bo
może za bardzo opieramy się na własnych siłach. Jezus mówi: „beze
Mnie nic nie możecie uczynić” (J 15, 5). Trzeba uprosić u Boga
potrzebną łaskę, a nic nie będzie zbyt trudne.
Licząc na własne siły, możemy tylko doświadczać przegranej. Jeśli
jednak w pokornej modlitwie poprosimy o udzielenie mocy Ducha
Świętego do na przykład systematycznej modlitwy, wykorzenienia
grzechu, to przyjdzie czas wysłuchania naszego błagania. Gdy więc
mnożą się porażki i nałóg wciąż zwycięża, niech nasza modlitwa
będzie bardziej gorliwa, niech będzie w niej więcej zarówno żalu za
grzechy, jak i ufności w Boże miłosierdzie.
Przylgnijmy mocniej do Chrystusowego krzyża. Czasem trzeba też zapłakać i podjąć konkretne zadośćuczynienie. Zadać sobie jakąś karę proporcjonalną do popełnionego zła z powodu
nałogu.
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Dobrze jest poprosić co jakiś czas kapłana, aby udzielił nam indywidualnego błogosławieństwa dla wytrwania w łasce i zwyciężenia
nałogu.
Warto również, aby jakaś większa grupa ludzi przez na przykład
pięćdziesiąt dni, na pamiątkę pięćdziesiątnicy, modliła się o oczyszczenie naszych pięciu zmysłów od działania złego ducha, abyśmy na
nowo przyjęli moc Ducha Świętego. Proponuję codzienną Koronkę
do Bożego Miłosierdzia. Należy ustalić wspólną datę rozpoczęcia
modlitwy. Również zachęcam do tworzenia Domowych Ognisk Modlitwy (DOM); więcej informacji na ten temat: www.swfaustyna.eu.

ROZDZIAŁ II

OBLICZE, KTÓRE NAS OCALA

Kult oblicza Jezusa
Do kultu oblicza Jezusa przyczyniły się św. Gertruda, s. Maria od św. Piotra – karmelitanka z Tours, św. Teresa z Lisieux, bł.
Honorat Koźmiński, m. Eliza Cejzik, bł. Maria Pierina. Te wyjątkowe osoby rozpowszechniły kult Świętego Oblicza Jezusa. Pan
Jezus w objawieniach s. Marii z Tours mówił: „Szukam sług takich, jak Weronika, aby otarły i pocieszały moje oblicze, które
ma zbyt mało czcicieli”. Chrystus wyraźnie objawił jej swą wolę,
że pragnie widzieć swoje oblicze jako przedmiot czci, dodał też,
że przez Święte Oblicze swoje dokona cudów. Obiecywał s. Marii
w objawieniach, że o ile starać się będzie oczyszczać Jego oblicze
zeszpecone bluźnierstwami, o tyle On też oczyści jej oblicze skalane
grzechami.
Na podstawie objawień s. Maria spisała Litanię do Świętego Oblicza, hymny i inne modlitwy.
W Polsce wielkim czcicielem Świętego Oblicza okazał się bł. o. Honorat Koźmiński i m. Eliza Cejzik, założycielka Zgromadzenia Sióstr
Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza. Celem nowego zgromadzenia było szerzenie kultu Najświętszego Oblicza i ducha wynagradzania Panu Bogu za zniewagi.
Warto dodać, że wspomnienie liturgiczne Świętego Oblicza
Jezusa jest obchodzone w Polsce w ostatni piątek przed Popielcem.
Ważna jest też data 22 lutego jako rocznica pierwszych objawień
Jezusa Miłosiernego w Płocku w 1931 roku. Wtedy Bóg objawił
swoje oblicze miłosierdzia.
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Umieram, aby widzieć
Święty Paweł przekazuje nam wskazówkę, aby nieustannie nosić
w sobie konanie Chrystusa (zob. 2 Kor 4, 10). Oznacza to rozmyślanie nad męką Chrystusa oraz oddalanie od siebie wszelkiego rodzaju
pokus prowadzących nas do grzechu.
Aby widzieć Boga, trzeba wyrzec się szatana i jego niecnych
spraw: „ponieważ ten, kto wyrzeka się szatana, zwraca się ku Chrystusowi i patrzy w Jego oblicze” (św. Ambroży). Jeśli natomiast człowiek jest uwikłany w zło, oblicze Boga jest przed nim za zasłoną, jest
zakryte. Tak więc każdy, kto chce widzieć oblicze Boże, wezwany jest
do umartwienia i duchowego wysiłku. Musi on być ukrzyżowany
dla świata, a świat dla niego, jak naucza Apostoł Narodów.
Noszenie w sobie Jezusa Konającego jest więc uśmierceniem
w nas starego człowieka z jego pożądliwościami. Jeśli chcemy widzieć to, co niewidzialne, powinniśmy nauczyć się patrzeć na nowo.
To znaczy widzieć świat i ludzi przez serce Jezusa Ukrzyżowanego.
Konanie Jezusa w nas symbolizuje też pewnego rodzaju osobistą
samotność, która staje się przestrzenią spotkania z Bogiem.
Trzeba zostawić wszystko za sobą, aby wyjść naprzeciw oblicza
Boga. Jeśli będziesz wciąż wśród spraw tego świata, znajomych,
bliskich, to przytłoczą ciebie swoimi sprawami. Powinni oni opuścić twoje serce, abyś mógł przyjąć Niebieskiego Gościa do siebie;
abyś mógł zobaczyć, jak ustępuje mgła twych zmartwień i przywiązań.
Na modlitwie, kiedy kontemplujesz obraz święty lub słowo Boże,
trzeba cierpliwie czekać na ten moment objawiania się Boga przed
nami. Przykładem jest obecność Piotra, Jakuba, Jana na górze Tabor
(zob. Mt 17, 1–8).
Należy zachować uwagę i czujność, aby nie przegapić tych najważniejszych chwil, kiedy Jezus przed nami odkrywa swe Bóstwo,
62

przemienia się. Trafnie wyrażają to słowa św. Pawła: „Zbudź się
o śpiący i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus” (Ef 5, 14).
Szczególnym momentem objawiania się oblicza Jezusa jest podniesienie Hostii przez kapłana podczas Mszy św. Powinniśmy wtedy
patrzeć z uwielbieniem na Boga, który odkrywa przed nami swoją
tajemnicę28.
To tak jak czekanie na szczycie góry pokrytej mgłą. Trzeba wyrzeczenia i cierpliwości (niedogodne warunki, zimno), aby doczekać
się przejaśnienia. Potrzeba pewnego ryzyka, pewnej ofiary.
Kiedyś przyjdzie ten moment, gdy odsłonią się zakryte widoki,
i po raz pierwszy je zobaczysz. Jak góra kryje swoją tajemnicę, tak
Bóg czeka ze swym darem dla wytrwałych czcicieli. W końcu odsłoni swe oblicze i jak słońce ogrzeje ciebie swoim żarem miłości.
Wynagrodzi twoje umartwienie.
Prawdziwe oblicze
Ludzie mają często niewłaściwy obraz Boga. Dlatego ulegają
kłamstwu złego ducha i obwiniają Stwórcę o swoje nieszczęścia,
mają wątpliwości, czy Bóg ich kocha.
Diabeł w umyśle danej osoby obarcza winą Boga za ich niepowodzenia, co wpływa na zdeformowany obraz Stwórcy w duszy
człowieka. Bardzo często to nie Stwórca, lecz my sami lub grzech
innej osoby jest przyczyną cierpienia. Jeśli ktoś zginął w wypadku
samochodowym, nie jest to wina Boga, lecz błąd ludzki. Jeśli ludzie
umierają na nowotwory to z powodu zatrucia powietrza i wody oraz
Święta Faustyna w Hostii widziała oblicze Jezusa Ukrzyżowanego. Było to
doświadczenie mistyczne. Ukazuje ono prawdę, że w Hostii Bóg ukrywa swoje
oblicze, które odsłania łaska wiary (zob. Dz. 413).
28
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toksycznego jedzenia, a także złego stylu życia. To samo możemy
powiedzieć o sytuacji dzieci urodzonych z wadami genetycznymi.
Nie zawinił Bóg, lecz człowiek.
Kolejnym powodem braku właściwego obrazu Boga może być
uległość wobec kłamstwa fałszywych ideologii. Bóg ukazany jest
w nich jako tyran ograniczający naszą wolność lub jako istota
obojętna na cierpienie człowieka. To jest kłamstwem, bo przecież
Jezus umarł za nas na krzyżu. Inne teorie kwestionują Jego istnienie i promują ateizm, gloryfikując ludzki rozum i odrzucając świat
nadprzyrodzony.
Na niewłaściwy obraz Boga może mieć wpływ złe rodzicielstwo. Dorastające dziecko dokonuje uproszczenia i przeniesienia
doświadczenia swego biologicznego ojca na wyobrażenie o Bogu,
z kolei złe macierzyństwo staje się blokadą w relacji z Bożą Rodzicielką. Dysfunkcje ojca i matki zniekształcają prawdę o pięknie Boga
i Maryi. Dlatego niestety ludzie często noszą w sobie zdeformowane
oblicze Boga z powodu kłamstwa złego ducha.
Jednym z narzędzi poznania prawdziwego oblicza Boga jest słowo Boże. Owocem osobistego doświadczenia Boga, jakie było udziałem św. Pawła podczas podróży do Damaszku, jest Hymn o miłości.
Apostoł Narodów na końcu hymnu pisze, że teraz widzimy Boga
jakby w zwierciadle, lecz kiedy dojrzejemy w wierze, ujrzymy Jego
oblicze bezpośrednio. Tę cnotę Boską podczas życia doczesnego,
a przez to poznanie Boga, umacnia właśnie słowo Boże. Poznajemy
przez nie Boga takim, jakim jest, w prawdzie przekazanej przez Boga
w Piśmie Świętym.
Jeśli trudno nam zrozumieć, jaki jest Bóg, i nie potrafimy dalej przyjąć prawdy, że jest On Miłością, powinniśmy przyjrzeć się
obrazowi Jezusa Miłosiernego oraz zastanowić się nad tym, co
Jezus pragnie nam przekazać przez swoją postawę, gest (układ dłoni) i spojrzenie. Komunikat tego obrazu jest czytelny. Bóg mówi:
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„Kocham ciebie” – zwracając się do każdej przyglądającej Mu się
osoby. Z kolei napis: „Jezu, ufam Tobie” – który znajduje się na tym
obrazie – podkreśla, jak ważne jest nasze osobiste zaangażowanie.
Jeśli zrozumieliśmy, że Bóg nas kocha, to kolejnym krokiem jest
zaufanie tej miłości. Dlatego należy te słowa tak wypowiedzieć, aby
nie pozostały one tylko na poziomie rozumu, lecz przeszły na poziom serca. Poznanie prawdziwego oblicza Boga jest bardzo ważne,
ponieważ od tego zależy nasze zbawienie i przyjęcie odkupienia.
Oblicze – zwierciadło duszy
Oblicze człowieka jest jednym z największych dzieł w świecie ożywionej natury. Odzwierciedla i uobecnia daną osobę. Gdy
za kimś tęsknimy, przywołujemy w pamięci jej twarz, ponieważ
oblicze jest istotą danej osoby. Jest swego rodzaju księgą, z której możemy wyczytać, kim jest dana osoba. Poznać nie tylko jej
fizyczność, lecz i wymiar duchowy. Odgadnąć, czy ktoś jest zdrowy lub chory, a nawet odczytać myśli drugiego człowieka i historię
życia.
Jak w świecie natury rośliny nieustannie zwracają się do światła, tak człowiek powinien nieustannie zwracać się całym sobą do
oblicza Bożego. To jest konieczny warunek wzrastania w wierze.
Dlatego psalmista Dawid śpiewa: „Szukam, o Panie , Twojego oblicza” (Ps 27, 8), ponieważ to oblicze jest nade wszystko światłem
ducha (wspomożeniem, pokojem, radością). Uszczegóławiając, to
twarz Jezusa jest źródłem duchowej światłości, z której promieniują na nas potrzebne łaski. Powinniśmy zatem patrzeć na oblicze
Syna Jednorodzonego, aby przyjmować życie. Na przykład dzięki
obrazom, rzeźbom, które ukazują oblicze Jezusa, poznajemy Boga
i z Nim się spotykamy. Przyjmujemy prawdę o Bogu, co przyczynia
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się do naszego zbawienia. Dlatego warto spędzać czas na modlitwie
przed świętymi ikonami, aby wciąż uczyć się czytać miłość Boga do
człowieka z oblicza Syna Bożego.
Patrzenie na oblicze Jezusa to przyjęcie Jego wizerunku do własnej duszy. On staje się obecny w naszych myślach i uczuciach.
Powinniśmy stawać się mieszkaniem oblicza Jezusa, gdyż On chce
przyjść do nas. Jezus tego pragnie, mówi o tym: „Lisy mają nory
i ptaki podniebne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca,
gdzie by głowę mógł skłonić” (Łk 9, 57). Jego Święte Oblicze chce
w nas wypocząć, znaleźć schronienie, lecz wiele osób Mu odmawia.
To właśnie przez święte wizerunki jak przez drzwi wiary przechodzi
Jezus do naszego wnętrza. Lecz może się to dokonać tylko wtedy,
kiedy osiągniemy czystość serca. Pamiętajmy, co mówi Jezus: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5, 8).
Podczas modlitwy przed obliczem Jezusa głębia przyzywa głębię,
to znaczy serce woła do drugiego serca przypływami miłości. Obraz
Jezusa Miłosiernego ukazuje sens Psalmu 42:
Głębia przyzywa głębię
hukiem Twych potoków.
Wszystkie Twe nurty i fale
nade mną się przewalają (42, 8).

Z serca Jezusa wytryskują strumienie łaski, a jeśli się modlimy,
to one obmywają nas z naszych słabości, lęków oraz fałszywych
miłostek. Można powiedzieć, że przez kontemplację oblicza Jezusa
Miłosiernego następuje zanurzenie w Jego odkupieńczej miłości
i powrót do normalnego funkcjonowania człowieka miłującego
Boga i bliźniego.
Oblicze, które jest zwierciadłem duszy, pragnie widzieć tego,
kogo kocha. Bóg szuka naszego oblicza i chce je zobaczyć, ponieważ
66

jest zakochany w człowieku, a każde stworzenie, szczególnie istota
ludzka, jest Jego oblubienicą. Ta myśl zawarta jest w słowach Pieśni
nad Pieśniami, które mówią o nawoływaniu do miłosnego spotkania serc:
Powstań, przyjaciółko ma,
piękna ma, i pójdź!
Gołąbko ma, [ukryta] w zagłębieniach skały,
w szczelinach przepaści,
ukaż mi swą twarz,
daj mi usłyszeć swój głos!
Bo słodki jest głos twój
i twarz pełna wdzięku (2, 13–14).

Człowiek także tęskni za obliczem Boga. Święty Bazyli ujmując
to zauroczenie Stwórcą w słowach, pytał, co jest bardziej godne podziwu od Bożego piękna. Co bardziej radosne i ujmujące niż rozważanie majestatu Boga? Czy jest jakieś pragnienie równie gwałtowne i mocne jak to, które Bóg wlewa do duszy – oczyszczonej
z wszelkiego grzechu – oznajmiającej, że zraniona jest miłością? Bowiem niewypowiedziany w ogóle i niewysłowiony jest blask Bożego
piękna.
Jakże wspaniałym skutkiem modlitwy przed świętymi ikonami
Jezusa jest upodobnienie do Niego. Wtedy oblicze Jezusa urzeczywistnia się na naszej twarzy. Gdy Jego oblicze jest w naszej duszy, to
i na zewnątrz promieniuje swym blaskiem. Człowiek przez wiarę,
nadzieję i miłość może stać się żywą ikoną Jezusa.
Oblicze Boga jest święte i wymaga od nas świętości, czyli podobieństwa. Odzwierciedlamy doskonałość Boga przez Jego naśladowanie. Dokonuje się to szczególnie przez realizację przykazania
miłości. Popełniając zło, niszczymy obraz Boga w naszej duszy
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i zadajemy ból Synowi Bożemu. Jeśli trwamy w grzechu i nie chcemy tego zmienić, stajemy się wtedy dziećmi ciemności.
Kontemplując oblicze Jezusa, widzimy świętość wcieloną, która pragnie się w nas odzwierciedlić. Dokonuje się to przez czyny,
słowa, modlitwę i nade wszystko życie sakramentalne. Mamy być
święci przez noszenie w sobie obrazu Boga: „W Nim bowiem wybrał
nas od założenia świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego
obliczem” (Ef 1, 4).
Bóg objawia swoje oblicze
Święty Bernard naucza o trzech przyjściach Jezusa Chrystusa.
Pierwsze przyjście dokonało się w przeszłości i miało miejsce,
gdy Jezus stał się człowiekiem i narodził z Maryi Panny.
Drugie realizuje się w czasie teraźniejszym – Bóg przychodzi
do nas, tu i teraz. Niestety nie wszyscy rozpoznają czas własnego
nawiedzenia, nie widzą Jezusa i nie słyszą Jego głosu. A ponieważ
brak im wiary koniecznej do przyjęcia Boga do swego wnętrza,
Jezus mówi, że Jego osoba jest nierozpoznana: „Macie oczy, a nie
widzicie; macie uszy, a nie słyszycie?” (Mk 18, 8).
Święty Bernard zauważył, iż drugie przyjście Jezusa jest ukryte
i indywidualne. Może się ono dokonać przez działanie Ducha Świętego. To On sprawia, że do tajemniczego przyjścia Jezusa dana osoba
jest przygotowana. Ta gotowość dotyczy czystości serca. Jeśli wierzący to osiągnie, może widzieć oblicze Boga: „Błogosławieni czystego
serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5, 8). Widzenie oblicza
Jezusa łączy się ze szczęściem, o którym mowa w Ewangelii Łukasza: „Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie” (Łk 10, 23).
Można powiedzieć, że te oczy są pobłogosławione i uświęcone tym,
co dostrzegają.
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Trzecie przyjście Jezusa dokona się na końcu czasów. Przyjdzie
On wtedy w majestacie i chwale i nikt nie będzie miał wątpliwości.
Jezus objawi się jako Król. Jego ukazanie się będzie oznaczało sąd
ostateczny nad każdym człowiekiem i światem.

ROZDZIAŁ III

OBR AZ JEZUSA MIŁOSIERNEGO

Historia obrazu Jezusa Miłosiernego
Wieczorem 22 lutego w 1931 roku w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Miłosierdzia przy Starym Rynku 14/18 w Płocku
dokonało się jedno z najważniejszych objawień XX w. Jezus Miłosierny ukazał się św. Faustynie – siostrze zakonnej wykonującej
prace fizyczne. Było to wieczorem, kiedy była w swojej celi sama29.
Najistotniejszy w tym zdarzeniu jest fakt, że Bóg przyszedł do polskiej świętej, by za Jej pośrednictwem ukazać całemu światu swoje
miłosierne oblicze! Świadczą o tym pierwsze słowa orędzia:
Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: „Jezu,
ufam Tobie”. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie (Dzienniczek – dalej: Dz. – 47).

Święta Faustyna zrozumiała ważność tych słów i już w pierwszych
słowach swego duchowego dzienniczka wspomina to polecenie Zbawiciela: „O Miłości wiekuista, każesz malować obraz swój święty”
(Dz. 1). Bogu zależało na tym, ponieważ ludzie wciąż nie znają Jego
miłości i miłosierdzia. A ten obraz ma im pomóc je poznać.
Spowiednicy św. Faustyny nie potrafili jej objawień zrozumieć.
Uważali, że powinna wizerunek Jezusa odwzorować we własnej
Dziś tej celi już nie ma, bo ten fragment budynku należącego do sióstr został rozebrany w czasach komunistycznych. Teraz na miejscu objawień powstało
sanktuarium, parę lat temu stała tu figura Jezusa Miłosiernego.
29
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duszy przez ćwiczenie się w cnotach. Nie umiała malować, a Bóg
nie mógł od niej żądać tego, czego nie potrafi.
Dopiero w Wilnie św. Faustyna poznała stałego kierownika
duchowego, ks. dr. Michała Sopoćkę, który był spowiednikiem
w Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Najpierw poddał
ją pewnym próbom. Sprawdzał jej pokorę, posłuszeństwo. Kiedy się
przekonał, że św. Faustyna jest wiarygodna, potraktował jej objawienia poważnie i nie zlekceważył polecenia Jezusa, aby namalowano obraz Jezusa Miłosiernego, zwany też obrazem Miłosierdzia
Bożego. Błogosławiony ks. Michał nie miał problemu ze znalezieniem malarza. W tym czasie, kiedy podjął decyzję o namalowaniu
obrazu, mieszkał w dawnej kapelanii klasztoru sióstr wizytek na
pierwszym piętrze. Pod nim na parterze znajdowała się pracownia wileńskiego malarza Eugeniusza Kazimierowskiego. Budynek
znajdował się przy wspaniałym barokowym kościele Serca Jezusa
w okolicach Ostrej Bramy, przy ul. Rossa 2. Święta Faustyna z Antokolu30 przychodziła do pracowni Eugeniusza Kazimierowskiego raz
w tygodniu, aby udzielać mu wskazówek. Błogosławiony ks. Michał
Sopoćko nie tylko nadzorował prace artysty, lecz także mu pomagał
i w wolnym czasie pozował do pierwszego wizerunku Jezusa Miłosiernego.
Obraz został ukończony w lipcu 1934 roku. Gdy św. Faustyna
ujrzała go po raz pierwszy, nie była z niego zadowolona, gdyż to,
co zobaczyła, odbiegało od wizerunku Jezusa, jaki jej był ukazany
w pierwszych objawieniach w Płocku. Udała się do kaplicy w swoim
klasztorze i zaczęła płakać. Usłyszała odpowiedź Jezusa na smutek
Siostry osiedliły się w Wilnie dzięki życzliwości księżnej Marii Michałowej
Radziwiłłowej. Dzielnica Wilna – Antokol – słynęła z przepięknych rezydencji
możnowładców i magnatów, wśród których warto wspomnieć ród Sapiehów.
Siostry wprowadziły się do zakupionego domu przy ul. Senatorskiej 25 (dziś
Grybo 29).
30
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jej duszy: „Nie w piękności farby ani pędzla jest wielkość tego
obrazu, ale w łasce mojej” (Dz. 313). Potem obraz umieszczono
w korytarzu klasztornym sióstr bernardynek przy kościele św. Michała Archanioła.
Jezus żądał też, by obraz był wystawiony do publicznej czci
w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Błogosławiony ks. Michał
Sopoćko postarał się, by na zwieńczenie jubileuszu 1900-lecia chrześcijaństwa wystawiono obraz przy wizerunku Matki
Bożej Miłosierdzia w Ostrej Bramie. Tam po raz pierwszy w oktawie wielkanocnej od piątku 24 kwietnia do niedzieli 28 kwietnia
1935 roku był wystawiony do publicznej czci. Święta wspomina uroczystości ukazania tego obrazu wiernym po raz pierwszy
24 kwietnia 1935 roku. Kiedy jej spowiednik zaczął głosić kazanie
o Bożym miłosierdziu, Jezus na tym obrazie przyjął żywą postać,
a promienie ukazane w tym wizerunku zaczęły wychodzić z obrazu do zgromadzonych ludzi i przenikać ich serca. Obraz na stałe
umieszczono w kościele św. Michała Archanioła w Wilnie 4 kwietnia
1938 roku.
Spowiednik św. Faustyny zaczął drukować obrazki z tym wizerunkiem i rozpowszechniać je razem z Koronką do Bożego Miłosierdzia. Potem z jego inicjatywy powstało jeszcze wiele innych
obrazów Jezusa Miłosiernego.
Wskazówka
Chcąc poznać historię obrazu Jezusa Miłosiernego, warto odbyć
dwie pielgrzymki: do Płocka i do Wilna.
Płock: miejsce objawień przy Starym Rynku, klasztor Zgromadzenia Sióstr Matki Miłosierdzia; przejść skarpą wiślaną; katedra
płocka – miejsce pochówku królów Polski: Władysława Hermana
i Bolesława Krzywoustego.
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Wilno: warto podjąć pieszą pielgrzymkę drogą, którą chodziła
św. Faustyna z Antokolu (przed II wojną światową klasztor Zgromadzenia Sióstr Matki Miłosierdzia – miejsce objawień Koronki do
Bożego Miłosierdzia) do miejsca powstania obrazu Jezusa Miłosiernego, starej kapelanii sióstr wizytek (obecnie dom Zgromadzenia
Sióstr Jezusa Miłosiernego; dawniej ul. Rossa 2). Trasa: Antokol;
kościół św. Piotra i Pawła31, potem ul. Tadeusza Kościuszki; Altaria32,
a następnie wzdłuż rzeki Wilejka malowniczym jej brzegiem, pośród pięknych kościołów, pójść ulicami Bakszta i Subocz do miejsca
namalowania obrazu Jezusa Miłosiernego – ul. Rossa 2.
Następnie można się udać do Ostrej Bramy, kościoła Świętego
Ducha, gdzie obraz Jezusa Miłosiernego był najdłużej ulokowany.
Potem warto pójść do kaplicy Świętej Trójcy, gdzie obecnie znajduje
się ten obraz (nazwy są podane w języku polskim).
Duchowe znaczenie miejsc
W naszych rozważaniach warto odnieść się do pierwotnej symboliki dwóch miast związanych z obrazem Jezusa Miłosiernego:
Płocka i Wilna.
Wiele wieków temu, gdy Litwa była krajem pogańskim, w tym właśnie miejscu oddawano cześć pogańskiej bogini miłości. Za czasów Władysława Jagiełły
wzniesiono tutaj jako wotum wdzięczności za rozstrzygnięcie konfliktu z Rusią
drewniany kościół św. Piotra i Pawła; po przebudowie stał się perłą architektury
barokowej.
32
Altarią (z łaciny: altaria – ofiara na ołtarz) od XIV do XVII wieku nazywano
fundację związaną z jakimś ołtarzem lub zapis gruntu na utrzymanie ołtarza. Między Antokolem a brzegiem Wilejki rozciąga się tzw. Altaria Jasińskiego, przestrzeń
wyjątkowo malownicza i urozmaicona, liczne wyniosłe wzgórza poprzecinane są
głębokimi parowami i częściowo zadrzewione.
31
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Płock
Nazwa miasta Płock33 pochodzi od wyrazu oznaczającego płot
lub ogrodzenie. Taka nazwa miała się odnosić do oznaczenia granicy
obronnej dla najeźdźców: Prusaków i Litwinów. Płock był stolicą
władców polskich. Tutaj swoim testamentem Bolesław Krzywousty
zapoczątkował rozbicie dzielnicowe Polski.
Przyjrzyjmy się temu obrazowi w kontekście symboliki związanej z Płockiem: Jezus na omawianym obrazie przychodzi jako Król
Polski, który wybawia nas z opresji. Jest Królem, który jednoczy
nas w boju o wiarę i wolną Ojczyznę. To On swoim miłosierdziem
wyznacza granice złu. Jest zaporą przed kolejnymi atakami przeciwnika.
Tę intuicję miał bł. ks. Michał Sopoćko (ur. 1 XI 1888 – czasy zaborów), umieszczając na obrazkach napis: Król Miłosierdzia.
Płock jest jednym z najstarszych miast Polski. Historia jego powstania sięga X wieku. Po chrzcie Polski powstał gród otoczony mocnym wałem,
a od strony Wisły umocniony podwójną fosą. Nazwa Płock pochodzi od wyrazu płot, gdyż miasto miało stanowić niejako zaporę, mur przed najazdami Prusaków i Litwinów. Inni wysnuwają teorię, że nazwa Płocka pochodzi
właśnie od pierwszego muru obronnego, swoistego płotu. Miasto od początku stanowiło ważny ośrodek państwowości polskiej. Płock był bowiem stacją zaopatrzeniową zbrojnych drużyn pierwszego polskiego króla, Bolesława
Chrobrego. W 1000 roku do miasta zostali sprowadzeni benedyktyni. Natomiast za panowania Bolesława Śmiałego, dokładnie w 1075 roku, zostało
utworzone biskupstwo mazowieckie ze stolicą w Płocku. Jednak miasto stało
się głównym ośrodkiem władzy kilka lat później, kiedy to po wygnaniu Bolesława Śmiałego, władza przeszła w ręce jego brata, Władysława Hermana.
Władca ten upodobał sobie to miasto i zadbał o to, żeby kościół płocki oraz
dwór przeniesiony z Krakowa sprostał potrzebom jako jego nowa rezydencja.
Później władał tu Bolesław Krzywousty umacniający rządy Piastów na Mazowszu.
33
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Ten tytuł wyrażał jego tęsknotę za wolną Polską, która uznaje panowanie Syna Bożego. Polską, która przez dziesiątki lat była pod
zaborami i czekała na Odnowiciela. Miasto Płock w 1047 roku
doświadczało walki o przywrócenie chrześcijaństwa i panowania Piastów. Było to za rządów Kazimierza Odnowiciela, który
pokonał Miecława Samozwańca i rozprawił się z pogaństwem
na tych terenach34. Ta historia jest dowodem na to, że miejsce
objawień św. Faustyny ma wiele odniesień do historii naszego
narodu.
W życiu duchowym walka jest równie dramatyczna jak w świecie
przyrody. Silniejszy i sprytniejszy zwycięża. Jeśli nie jesteś przygotowany lub nie uważasz, możesz stać się ofiarą. To dzięki naszemu zakorzenieniu w Chrystusie trwamy i jesteśmy zwycięzcami.
Jezus Miłosierny, którego widzimy na obrazie, przychodzi w chwale.
On pokonał grzech i śmierć. Demony nie mają nad nami władzy
dzięki łasce Chrystusa. Jezus przychodzi, by przekazać nam królestwo niebieskie. Ten wymiar walki w życiu duchowym odzwierciedlają słowa św. Faustyny:
Wieczorem, kiedy się położyłam do łóżka, ujrzałam, jak ten obraz
szedł ponad miastem, a miasto to było założone siatką i sieciami.
Kiedy Jezus przeszedł, przeciął wszystkie sieci, a w końcu zakreślił
duży znak krzyża świętego i znikł. I ujrzałam się otoczona mnóstwem postaci złośliwych i pałających ku mnie wielką nienawiścią
(Dz. 416).
W latach 1037–1047 Płock stał się głównym grodem państwa Miecława,
który będąc cześnikiem Mieszka II podczas reakcji pogańskiej ogłosił się niezależnym władcą i następnie zbuntował się przeciwko jego synowi Kazimierzowi Odnowicielowi. Państwo Miecława nie istniało długo, gdyż w 1047 roku Kazimierz
Odnowiciel zwyciężył go w bitwie i przywrócił władzę Piastów nad Mazowszem.
34
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Demony wściekają się, że przez ten obraz Jezus nam błogosławi
i dzięki temu uwalnia nas z zasadzek złego ducha.
W klasztorze Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku wypiekano chleb. Sama św. Faustyna pracowała przy jego produkcji i sprzedawano go w sklepie. Obraz Jezusa Miłosiernego, którego zażądał
Jezus, jest pokarmem duchowym dla ocalenia ludzi głodnych miłości. Jezus jest Chlebem Żywym wciąż świeżym i dobrym, danym na
każdy dzień. Przekazujmy duchowy pokarm na nasze czasy, jakim
jest obraz Jezusa Miłosiernego.
Wilno
Swą nazwę Wilno wzięło od nazwy rzeki Wilejki, zwanej dawniej
Wilenką. Nazwa tej dość bystrej rzeki pochodzi prawdopodobnie
od słowa „fala” – w języku litewskim vilnis. Patrząc na obraz Jezusa
Miłosiernego, widzimy, że z Jego serca jak z bystrego nurtu rzeki
wypływają promienie miłosierdzia. Jest to, można rzec, fala uderzeniowa łaski Bożej oślepiająca szatana. Jest to fala przybierająca na
sile, jeśli zaufasz Bogu. Ona oczyszcza, nie niszczy, lecz uzdrawia,
jest udzielana duszy człowieka jak spalonej słońcem ziemi. Jakże
mocno nazwa miasta łączy się z tym obrazem. To nie przypadek
również, że obraz ten został namalowany przy kościele pw. Serca
Jezusa. Ponieważ to z serca Jezusa wytryskują łaski miłosierdzia.
Można powiedzieć, że ten obraz powstał przy sercu Jezusa. To nie
przypadek, że został namalowany w starej kapelanii, w której przez
dziesiątki lat mieszkali kapłani posługujący siostrom wizytkom. Bo
to kapłan jest najwierniejszym odzwierciedleniem Jezusa Miłosiernego w świecie. Ten obraz o tym przypomina. Jezus na tym obrazie
przybrał postawę kapłana błogosławiącego.
Obraz ostatecznie został ukończony w lipcu 1934 roku. To też
ma znaczenie. Miesiąc ten jest czasem oddawania czci Najświętszej
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Krwi Chrystusa. Na obrazie oprócz niebieskiego promienia symbolizującego wodę chrzcielną jest ukazana krew – symbol Najświętszej Ofiary. Z tym też się wiąże malowniczy teren w Wilnie,
zwany Altarią. Obok niego przechodziła św. Faustyna, by pomagać
swoimi wskazówkami przy malowaniu obrazu Jezusa Miłosiernego. Altaria to ziemia, która była ofiarowana na rzecz utrzymania
ołtarza przez kapłana. Była ona funduszem na funkcjonowanie
liturgii i utrzymania księdza. Tak więc w mieście Wilno jest zapisane duchowe znaczenie obrazu Jezusa Miłosiernego. Możemy
w tym kontekście zapytać, jaka jest nasza ofiara na ołtarz. Co my
z siebie dajemy na Mszy Świętej? Bo Jezus oddaje się cały w miłości.
To ważne pytanie. Jezus w tym wizerunku oczekuje potwierdzena,
że zależy ci na tej miłości. Jezus lewą dłonią na obrazie wskazuje na
serce, a przez to chce powiedzieć, że ofiara ma być złożona w sercu
człowieka.
Święta Faustyna zanim dochodziła do Altarii, mijała miejsce
pogańskiego kultu bogini miłości Mildy. Obecnie stoi tu kościół
pw. Świętych Piotra i Pawła, gdzie znajduje się cudowny obraz Matki
Bożej Łaskawej (Matka Boża Łaskawa można tłumaczyć na Miłosierna, ponieważ łaska oznacza w Biblii miłosierdzie Boga). Chrześcijaństwo nadało duchowy wymiar ludzkiej miłości, wyzwalając ją
z miłości będącej eros, która może zniewalać, a dając jej duchową
głębię w agape, prawdziwą wolność. O tym przypomina obraz Jezusa
Miłosiernego.
Święta Faustyna obraz ten nazwała tronem miłosierdzia, z którego Jezus pociesza i wspomaga grzeszników.
O miłości wiekuista, każesz malować obraz swój święty! (…)
O słodki Jezu, tu założyłeś tron miłosierdzia swego,
By pocieszać i wspomagać człowieka grzesznego (Dz. 1).
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Czyli szczególnie jest on adresowany do ludzi, którzy na własnej
skórze doświadczyli działania osobowego zła, dali się jemu uwikłać.
W okresie komunistycznym kościół pw. Serca Jezusa, przy
którym namalowany został obraz, zamieniono na więzienie.
Do niedawna stały jeszcze przy murach kościelnych wieże strażnicze. Wnętrze świątyni zostało przedzielone piętrami i powstały cele
dla więźniów. To barbarzyńskie posunięcie ówczesnych władz, które
nie uszanowały miejsca świętego, przypomina o czymś ważnym.
Grzesznicy są szczególnie ważni dla Jezusa Miłosiernego, o nich się
martwi i pragnie ich wyzwolić z grzechu. Ci więźniowie zamknięci
w kościele pw. Serca Jezusa nie zdawali sobie sprawy z tego, gdzie
są i jaka obok nich i dla nich została napisana historia. Że właśnie
tu obok powstała ikona Miłosierdzia Bożego, która jest listem do
wszystkich grzeszników, aby ich pocieszyć, wiadomością o nieskończonej miłości Boga Ojca i wezwaniem do nawrócenia. Obyśmy
potrafili poznać i przyjąć moc łaski miłosierdzia, jaka jest udzielana
przez ten obraz.
W Krakowie też czeka na nas niespodzianka związana z odkryciem duchowego znaczenie tego miejsca. Jest tu stara kaplica Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. W niej znajduje się obraz
Jezusa Miłosiernego – namalowany przez Adolfa Hyłę jako wotum
dziękczynne za ocalenie podczas II wojny światowej – i relikwie
św. Faustyny. Ostatnio wybudowano bazylikę Bożego Miłosierdzia.
To światowe sanktuarium znajduje się w Łagiewnikach, dzielnicy
Krakowa, a jej nazwa pochodzi od słowa „łagiew” określającego
naczynie do przechowywania i przenoszenia wody. A przecież Jezus
powiedział do św. Faustyny:
Podaję ludziom naczynie, z którym mają przychodzić po łaski do
źródła miłosierdzia. Tym naczyniem jest obraz z podpisem: „Jezu,
ufam Tobie” (Dz. 327).
81

Według słów Jezusa, obraz jest naczyniem, które wypełnia się
łaską przez wiarę, nadzieję, miłość, a nade wszystko ufność. To cudowne naczynie jest jak z Księgi Królewskiej baryłka oliwy, która
się nie wyczerpie aż do czasu, kiedy Pan spuści deszcz na ziemię
(zob. 1 Krl 17, 14). Jezus nie pomija znaczeń miejsc, do których
przychodzi, ale nadaje im symbolikę duchową.
Symbolika biblijna obrazu
Jezusa Miłosiernego
Oblicze – jest odzwierciedleniem serca, prawdą o danej osobie.
Ukazuje to, co w niej najbardziej charakterystyczne. Odpowiada na
pytanie: Kim jest dana osoba?
Oczy – były uważane za źródło piękna danej osoby. Są one bardzo
ważne, ponieważ umożliwiają człowiekowi widzenie. Bóg bardzo
często był opisywany jako ten, który widzi i patrzy na swe stworzenie. Jest On wszechwidzący, nic się przed Nim nie ukryje. Widzi to,
co zewnętrzne, i to, co ukryte w umyśle człowieka. Boże spojrzenie
w Biblii łączy się z zapewnieniem Bożej ochrony przed złem. „Oczy
Pana nad tymi, którzy się Go boją” (Ps 11, 12). Słowa, „którzy się
Go boją” oznaczają ludzi, którzy czczą Boga, mają dar bojaźni Bożej
i przychodzą do Niego pełni skruchy.
Jezus w objawieniach św. Faustyny powiedział tak o głębi tego
spojrzenia: „Spojrzenie moje z tego obrazu jest takie jako spojrzenie
z krzyża” (Dz. 326). Oznacza to, że jest ono spojrzeniem pełnym
miłości i miłosierdzia. Jezus widzi naszą nieprawość, ale jednocześnie stara się nas usprawiedliwić i czeka na nasze nawrócenie.
Spojrzenie Jezusa Miłosiernego jest uosobieniem pokory i cichości
oraz skromności.
82

Nos – Bóg, który ulepił człowieka z prochu ziemi, w nozdrza
tchnął tchnienie życia. Brak nosa i uszu był oznaką bycia więźniem
lub niewolnikiem.
Usta – oznaczają otwór, prowadzący do wnętrza osoby. Są symbolem ludzkiej mowy. Trzeba strzec ust, czyli tego, co się mówi. Jest
to oznaką zachowania życia (zob. Prz 18, 7). Jeśli człowiek zgrzeszy
w mowie, może doprowadzić do śmierci całego siebie: „Usta głupiego są jego zgubą, a wargi pułapką na jego życie” (Prz 13, 3). Mowa
objawia duszę człowieka, a więc to, co w niej się kryje. Usta symbolizują stan duchowy i moralny danego człowieka. Usta Jezusa Miłosiernego na obrazie są zamknięte. Lecz możemy przypuszczać, że
wyrzekły one orędzie zmartwychwstania: „Pokój wam!”.
Uszy – to symbol słuchania i rozumienia tego, co się słyszy. Słuchanie jest właściwą postawą wobec słowa Boga. Przez zmysł słuchu
przyjmujemy wiarę i powołanie do życia wiecznego. Bożki są martwe, bo nie słyszą. Kto nie słucha słów Jezusa, odrzuca życie wieczne. Wiele modlitw zanoszonych do Boga zaczynało się od zdania:
„Nakłoń swe ucho ku moim prośbom”. Ucho Jezusa jest symbolem
słuchania próśb.
Ręka – poruszenia ręki wyrażają poruszenia duszy: radość,
smutek, błogosławieństwo. W tym obrazie możemy zobaczyć
prawicę Jezusa Chrystusa wzniesioną do błogosławieństwa –
jest to gest najbardziej charakterystyczny dla posługi kapłana.
To ręce kapłana podczas błogosławieństwa mogą przekazać moc
Ducha samego Boga, a przez sakramenty przekazują nam życie
nadprzyrodzone. Uniesienie prawej ręki Jezusa na tym obrazie
jest zatrzymane w momencie, kiedy wymawia się imię Ojca. Właśnie w imię Boga Ojca odzyskujemy godność i dziedzictwo przez
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zwyciężanie nieprzyjaciół. Jak pamiętamy z Ewangelii św. Jana, Jezus
mówił: „Ojciec (…) jest większy od wszystkich” (J 9, 20). Druga ręka
wskazuje na serce. Jest to gest, który może oznaczać: jesteś w moim
sercu, ty, który mnie widzisz na tym obrazie, chcę przyciągnąć ciebie
do mojej miłości.
Serce – w Piśmie Świętym jest istotą danej osoby, utożsamia się je
również z duszą człowieka. W obrazie Jezusa Miłosiernego do niego
prowadzą promienie i lewa dłoń Jezusa. Serce Jezusa symbolizuje też
łono Boga Ojca, czyli miejsce, w którym rodzimy się z krwi i wody
Baranka Bożego jako nowe stworzenie. Serce Jezusa możemy też
traktować jako miejsce schronienia, gdzie czujemy się bezpieczni
i ukochani przez Boga.
Stopa – stopy oznaczają kontrolę miejsca, po którym ktoś chodzi.
W dawnych plemionach panowało przekonanie o tym, że ludzie
mają prawo do ziemi, po której chodzą. Jeśli ktoś naruszył teren
danego klanu i na nim na przykład polował, mógł zginąć. Możemy
powiedzieć, że tam, gdzie jest zawieszony obraz Jezusa Miłosiernego,
tam Jezus panuje, stawia swoje stopy. A gdzie dotknie On ziemi,
uświęca ją i błogosławi. Upadnięcie do czyichś stóp było aktem
czci. Stopy sprawiedliwego stawiane na ziemi są pewne, a chodzenie
grzesznika jest chwiejne i niestabilne.
Stopy Jezusa na tym obrazie są bez sandałów. Jest to oznaka ubóstwa i poświęcenia Jezusa.
Noga – to symbol posłańca, osoby, która przekazuje wiadomość.
W Starym Testamencie jest proroctwo odwołujące się do tej części ciała:
Jakże są pełne wdzięku na górach
nogi zwiastuna radosnej nowiny,
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który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście,
który obwieszcza zbawienie,
który mówi do Syjonu:
„Twój Bóg zaczął królować” (Iz 52, 7).

Szata – jest oznaką pozycji noszącej ją osoby w społeczeństwie,
zwłaszcza jej funkcji i zamożności. Szata w Biblii należała do rzeczy,
które były dla człowieka równie ważne, jak na przykład pokarm.
Pozbawienie człowieka szaty oznaczało pokonanie go i upokorzenie. Biała szata oznacza czystość duszy. W tym kontekście pisze
o niej Apokalipsa. Mają ją ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku
i wybielili swe szaty w krwi Baranka. Jest ona oznaką powołania do
nieba i przynależności do Boga (zob. Ap 7, 14).
Promienie – oznaczają łaskę, jaką Bóg udziela dla tych, którzy
się modlą przed tym wizerunkiem. Mają one funkcję oczyszczenia
duszy i nakarmienia jej (wypełnienia łaską). Możemy zastosować
porównanie do działania ziół leczniczych. Niektóre z nich oczyszczają organizm, a inne uzupełniają brakujące składniki. Tak samo
łaska Boża najpierw oczyszcza duszę, a potem napełnia duchowym
pokarmem.
Promienie bladoniebieskie oznaczają wodę, która jest symbolem
oczyszczenia i usprawiedliwienia. Takie jest właśnie zadanie tych
promieni, mają oczyścić duszę i ciało człowieka z wpływu działania złego ducha. Te promienie wyrażają również łaskę sakramentu
chrztu i pokuty.
Promienie czerwone oznaczają krew, która jest symbolem ofiary
i duchowego pokarmu. Odnoszą się one do sakramentu Eucharystii
i pocieszenia oraz umocnienia, jakiego w nim dostępujemy.
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Promienie Jezusa Miłosiernego tworzą też coś w rodzaju namiotu. Co oznacza Bożą opiekę nad tymi, którzy się modlą przed tym
obrazem. Nie dosięgnie ich nieszczęście (zob. Ap 7, 15–17).
Ciemność – ciemne tło na tym obrazie jest symbolem braku ufności człowieka, jego niewiary i pogrążenia się w lęku.
Światłość – symbol życia. Możemy zobaczyć, że źródłem światła
na tym obrazie jest serce Jezusa, a to oznacza, że jest ono źródłem
życia rozumianego jako miłość i miłosierdzie.
Napis: „Jezu, ufam Tobie” – jest to modlitwa, jakiej Jezus pragnie. Chce, aby wypowiadano ją przed tym wizerunkiem. Ufając
Jezusowi, przyjmujemy łaski miłosierdzia, ukazane na tym obrazie
w postaci promieni. Skutkiem ich przyjęcia jest wzmocnienie naszej
nadziei.
Obraz Jezusa Miłosiernego a znaczenie teologiczne
(na podstawie pism bł. ks. Michała Sopoćki)
W interpretacji obrazu Jezusa Miłosiernego, dokonanej przez
ks. Michała Sopoćkę, widać wyraźne nawiązanie do treści Pisma
Świętego. Autor widzi w obrazie scenę ukazania się Jezusa po
zmartwychwstaniu swoim uczniom w Wieczerniku. Zbawiciel pokazał im wtedy swoje rany (przebite dłonie i bok) oraz przekazał
apostołom dar pokoju od Ojca, uwalniając ich z lęku przed utratą
życia, o czym przypomina Ewangelia (J 20, 19)35. Zdaniem błogosławionego obraz ukazuje również dalsze wydarzenia opisane w tej
Ewangelii, związane z ustanowieniem sakramentu pokuty, kiedy
Zob. M. Sopoćko, Jezus Król Miłosierdzia: artykuły z lat 1936–1975, oprac.
A. Skreczko, Warszawa 2005, s. 141.
35
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Jezus obdarzył apostołów władzą odpuszczenia grzechów (zob.
J 20, 19–23)36.
Do ogólnego opisu obrazu ks. Sopoćko dodał tłumaczenie znaczenia promieni wychodzących z serca Jezusa. Odwołując się do
Pisma Świętego, zinterpretował te promienie jako wodę i krew, które
wypłynęły z przebitego boku Zbawiciela (J 19, 34). Nieco więcej
uwagi autor poświęcił wodzie, którą usiłował wyjaśnić w kluczu
symboliki biblijnej. Zwrócił przy tym uwagę na słowa pieśni Vidi
aquam (zaczerpnięte z Księgi Ezechiela), której używano w liturgii przed II Soborem Watykańskim podczas pokropienia wiernych
wodą święconą:
Widziałem wodę, wychodzącą z prawego boku świątyni, alleluja;
a wszyscy, których ta woda dosięgła, zostali zbawieni i mówią, alleluja, alleluja: Wysławiajcie Pana, bo dobry, bo na wieki miłosierdzie
Jego (zob. Ez 47, 2–9)37.

Według błogosławionego woda, o której prorokował Ezechiel,
została namalowana na obrazie Miłosierdzia Bożego i symbolizuje
sakramenty oczyszczające – chrzest i pokutę. Ma ona moc uzdrawiania z grzechu. Natomiast czerwony promień symbolizuje krew
Chrystusa oraz życiodajny sakrament Eucharystii. Ksiądz Sopoćko
ukazał więc za pomocą przykładów biblijnych, że obraz miłosierdzia
zawiera ilustrację trzech sakramentów. Symboliczne znaczenie tego
Por. tamże. Dla porządku warto przypomnieć, że obraz powstał pod wpływem pierwszych objawień, których św. Faustyna doświadczyła 22 lutego 1931
roku w Płocku: „Wieczorem, kiedy byłam w celi, ujrzałam Pana Jezusa ubranego
w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty
na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielki promienie,
jeden czerwony, a drugi blady” (Dz. 47).
37
M. Sopoćko, Jezus Król Miłosierdzia, dz. cyt., s. 180–181.
36
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obrazu błogosławiony interpretuje jako napomnienie, by w święto
Miłosierdzia Bożego ludzie przystąpili do sakramentu pokuty i Eucharystii oraz odnowili łaskę chrztu świętego38.
Odnosząc się do kultu miłosierdzia Bożego w znaku tego obrazu, bł. Michał dostrzegał podwójny przedmiot czci: widzialny
– materialny i niewidzialny – formalny. Widzialnym przedmiotem
jest ludzka postać Jezusa Chrystusa, która wychodzi człowiekowi naprzeciw. Niewidzialnym zaś przedmiotem jest nieskończone
miłosierdzie Boże względem ludzkości, wyrażone w promieniach
krwi i wody39.
Sopoćko przypominał o obietnicach, które Zbawiciel związał
z omawianym obrazem. Pierwsza brzmiała następująco: „Obiecuję, że
dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie”. Druga zaś: „Obiecuję
także, już tu na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie
w godzinę śmierci. Ja sam bronić jej będę jako swej chwały”40. Ksiądz
Sopoćko objaśnił drugą obietnicę tak, że promienie krwi i wody, które
wyszły z wnętrza konającego serca Jezusa, zasłaniają duszę człowieka
przed zagniewaniem Boga Ojca. Kto bowiem uwielbia miłosierdzie
Boże w tym wizerunku i w nim się zanurza, ten jest pod szczególną
opieką Jezusa Miłosiernego i nie dosięga go sprawiedliwość41.
M. Sopoćko, Kazania o Miłosierdziu Bożym, oprac. A. Skreczko, Białystok
2008. s. 91. „Teraźniejszość Jezusa Miłosiernego symbolizują na tym obrazie dwa
promienie czerwony i blady. (…) ilustrują one wydarzenia paschalne, wyrażone w słowach: jeden z żołnierzy włócznią przebił bok i natychmiast wypłynęła
krew i woda” (zob. J 19, 34) – E. Ozorowski, Teologia peregrynacji obrazu Jezusa
Miłosiernego, w: „Rocznik Teologii Katolickiej” 2008, t. 7, s. 69.
39
Zob. M. Sopoćko, Jezus Król Miłosierdzia, dz. cyt., s. 94.
40
Zob. M. Sopoćko, Miłosierdzie Boże nadzieją ludzkości, Wrocław 1948,
s. 20; Dz. 48.
41
Zob. M. Sopoćko, Miłosierdzie Boże nadzieją ludzkości, dz. cyt., s. 21; zob.
Dz. 47, 1075. „Podaję ludziom naczynie, z którym mają przychodzić po łaski do
źródła miłosierdzia. Tym naczyniem jest obraz z podpisem: «Jezu, ufam Tobie»”
38
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Autor interpretował również umieszczone na obrazie słowa:
„Jezu, ufam Tobie” i podkreślił, że są one progiem spełnienia obietnic
Bożych ukazanych w tym wizerunku. Im więcej człowiek dostrzeże
w sobie braków, im więcej doświadczy trudności zewnętrznych,
z tym większą gorliwością powinien mówić: „Jezu, ufam Tobie”42.
Błogosławiony podkreślił w swych pismach, że łaski miłosierdzia
Bożego są udzielane przez ten obraz dzięki ufności proszących43.
Duchowny zauważył, że ważną cechą tego wizerunku powinna
być jego powszechność. Pisał, że wielkie idee objawione przez Boga
zostają wyrażane w obrazach. To one pomagają ludziom przyjąć
przesłanie Boże. Błogosławiony twierdził, że Kościół w ciągu roku
liturgicznego poniekąd ukazuje wierzącym film o całym życiu Jezusa, którego kulminacyjnym momentem jest uroczystość
Zmartwychwstania Pańskiego. Wizerunek ma przypominać o tej
fundamentalnej prawdzie, jak również o łaskach i obietnicach miłosierdzia. Z tego względu ks. Sopoćko starał się go upowszechniać
na całym świecie, uważając, że domaga się tego ludzka psychika
zachwiana przez grzech. Wyrażał nadzieję, że przybliżanie ludziom
idei miłosierdzia Bożego przez popularyzację tego obrazu stanie się
źródłem pokoju na świecie, gdyż umocni ludzką wiarę, nadzieję
(Dz. 327). Obraz służy tak Jezusowi, jak i ludziom. Dla Jezusa jest on narzędziem,
przez które rozdaje On swoje łaski; należy pamiętać, że to nie obraz daje łaski,
lecz Jezus.
42
Zob. Dar Miłosierdzia – Listy z Czarnego Boru, Częstochowa 2008, s. 26.
43
Zob. M. Sopoćko, Jezus Król Miłosierdzia, dz. cyt., s. 170. „Umieszczony
na dole obrazu napis: «Jezu, ufam Tobie» – odwołuje się do wiary człowieka.
Przez wiarę bowiem rozpoznajemy w Jezusie Mesjasza i nawiązujemy z Nim
osobowy kontakt. Każdy, kto z wiarą patrzy na wizerunek Jezusa Miłosiernego,
uświadamia sobie, że jest On w niebie i w jakiś sposób także na ziemi, że w Nim
wszystko już się dokonało, a w Kościele dopiero się realizuje”( E. Ozorowski,
dz. cyt., s. 68–69).
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i miłość. Słuszne jest więc podjęcie apostolstwa przekazywania
ludziom współczesnym oblicza Jezusa Miłosiernego przez rozpowszechnianie tego wizerunku.
Psalmy i obietnice
Po wstępie na temat zagrożeń duchowych i teologii oblicza Bożego, historii powstania obrazu Jezusa Miłosiernego i teologii z nim
związanej, możemy przejść do omawiania tematu najbardziej nas
interesującego, czyli mocy Bożej jaka jest udzielana przez ten wizerunek.
Orędzie Bożego Miłosierdzia znajduje się w sercu ksiąg Starego
Testamentu. Ukazują je przede wszystkim psalmy. Te wzruszające
modlitwy, ułożone przez króla Dawida44, są swego rodzaju pierwowzorem opisu obrazu Jezusa Miłosiernego. Nawołują do szukania
oblicza Boga, które ocala człowieka. W psalmach zawarta jest prawda, że oblicze Boga nas nie opuści i przygarnie każdego, a ten, kto
zaufa miłosierdziu Bożemu, nie zawstydzi się na wieki. Wołanie
psalmisty jest również pełne troski o to, aby nie utracić Bożego
spojrzenia, ponieważ, jeśli to nastąpi, człowieka ogarnie ciemność
i zwyciężą go nieprzyjaciele. Ta myśl kryje się także w zdaniu: „Jezu,
ufam Tobie”.
Psalmy zawierają trzy prorocze obietnice związane z potęgą Świętego Oblicza Pańskiego, które znalazło się w objawieniach Świętej
Faustyny:
Król Dawid, popełniając grzechy cudzołóstwa i morderstwa, oddalił się od
Boga. Został upomniany przez proroka Natana. Pokutował za grzechy. Szczególnym wyrazem doświadczenia miłosierdzia przez króla Dawida są psalmy. Zawarł
w nich swoją bojaźń, by oblicze Pańskie nie odwróciło się od niego, aby już więcej
nie upadł i zawsze był wierny Bogu.
44
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Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję
także, już tu na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie
w godzinę śmierci. Ja sam bronić ją będę jako swej chwały (Dz. 48).

Bóg obiecuje nam: zachowanie życia (może to oznaczać życie
wieczne w niebie), zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi (pokonanie demonów) oraz obietnice obrony ze strony Jezusa (opiekę). Te obietnice mogą się spełnić, jeśli w modlitwie będziemy oddawać cześć
Bogu w świętym wizerunku Jezusa Miłosiernego.
Zachowanie życia
„Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie”
(Dz. 48). Patrzenie na Jezusa ożywia człowieka, jego życie duchowe,
gdyż to oblicze Boga jest życiodajne, zawiera w sobie nadprzyrodzone łaski. Od oblicza Pana promieniuje łaska i wierność: „przed
Tobą kroczą łaska i wierność” (Ps 89, 15). Tę myśl o obliczu Boga
jako źródle łask przedstawia św. Ireneusz, mówiąc:
Ci, którzy widzą światło, są w świetle, a jego blask ich przenika.
Podobnie i ci, którzy widzą Boga, są w Bogu i są przeniknięci Jego
blaskiem. Otóż jasność płynąca od Boga jest życiodajna, mają więc
udział w życiu ci, którzy widzą Boga45.

Jezus mówi wprost, że kto widzi Go i wierzy w Niego, ma życie
wieczne. „Ta jest mianowicie wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi
Z traktatu św. Ireneusza biskupa Przeciw herezjom, ks. 4, rozdz. 20, 4–5,
w: Liturgia godzin, godzina czytań, środa, 3 tydzień Adwentu, II czytanie, t. 1,
Poznań 1982, s. 256.
45
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Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A Ja go wskrzeszę w dniu
ostatecznym” (J 6, 40). Nie tylko zachowa swe istnienie w tym czasie
doczesnym, ale i nieśmiertelność w chwale zbawionych w niebie.
To kluczowe twierdzenie Jezusa z Ewangelii św. Jana warte jest dłuższej refleksji w naszych modlitwach. Jest ono wypowiedziane w tzw.
Mowie eucharystycznej i odnosi nas do Chleba Żywego – Hostii.
Tak więc widzenie Syna Człowieczego dla nas współczesnych jest
możliwe podczas adoracji Najświętszego Sakramentu.
Widzimy też Jezusa w Jego świętych wizerunkach. Święty Grzegorz pisze, że przez wiarę wchodzimy na duchowe pastwiska, gdzie
znajdziemy pokarm wybranych. Jest nim obecność oblicza Bożego.
Gdy się w nie wpatrujemy, sycimy się pokarmem życia bez końca.
Możemy powiedzieć, że jak owady zbierają nektar z kwiatów, tak
wierzący zbierają duchową łaskę przez patrzenie na Święte Oblicze Jezusa. Sam doświadczam w twórczości artystycznej pewnego
rodzaju nieskończoności natchnień w wykonywaniu grafik oblicza
Jezusa. Planowałem wykonać około dziesięciu, a już zrealizowałem ich ponad trzydzieści. W tym każdy portret jest inny. I wciąż
przychodzą nowe pomysły na kolejne realizacje. Wewnętrznie nie
jestem zmęczony tym samym tematem. Nowe natchnienie traktuję
jako kolejne wyzwanie i wykonuję grafikę, jakbym pierwszy raz
podchodził do jej wykonania. Inspiruję się dziełami artystów, jakie
spotykam w kościołach lub przydrożnych kapliczkach. Motywem
przewodnim jest oblicze Jezusa Ukrzyżowanego, ale nie ja, lecz ono
mnie odnajduje.
Widzenie oblicza Boga jest swego rodzaju przygarnięciem nas
przez Niego i powrotem do przyjaźni z Nim. Ten pogląd wyraża
psalmista w słowach: „Choćby mnie opuścili ojciec mój i matka, to
jednak Pan mnie przygarnie” (Ps 27, 10). W psalmach trwale przejawia się ufność do oblicza Pana, które jest swego rodzaju zapewnieniem ocalenia z zagrożenia śmiercią (Ps 27, 3. 14; 28, 7; 42, 6).
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Utrata widzenia oblicza Pana w psalmach oznacza śmierć duchową, czyli opuszczenie danej osoby przez Boga, jest również zapowiedzią śmierci fizycznej (Bóg przestaje daną osobę ochraniać). Jest
to skutek grzechu człowieka, gdyż z tego powodu zostało zerwane
przymierze z Bogiem. Taką osobę, która nie widzi Boga, ogarnia
śmiertelny smutek. Zmierza ona do utraty życia:
Nie ukrywaj przede mną swego oblicza, bym się nie stał podobny
do tych, co schodzą do grobu (Ps 143, 7); gdy ukryłeś swe oblicze,
ogarnęła mnie trwoga. Wołam do Ciebie, Panie, błagam Boga mego
o miłosierdzie: jaki będzie pożytek z krwi mojej, z mojego zejścia
do grobu? (Ps 30, 8–10); Szukam, o Panie, Twojego oblicza, swego
oblicza nie zakrywaj przede mną, nie odpędzaj z gniewem swego
sługi! (Ps 27, 8–9); zawsze szukajcie Jego oblicza (Ps 105, 4).

W tych religijnych pieśniach została też zawarta myśl, że człowiek
powinien z uwielbieniem stanąć przed obliczem Pana, aby zachować
pełnię życia (zob. Ps 95, 2).
Zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi
„Obiecuję także, już tu na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi,
a szczególnie w godzinę śmierci” ( Dz. 48).
Przeciwnikami możemy określić przede wszystkim złe duchy.
Człowiek, który ulega grzechowi jest tylko narzędziem zła.
Oblicze Boga w Jezusie Chrystusie ma moc, co zostało proroczo
wypowiedziane w psalmach. Cztery psalmy mówią o fakcie pokonania przeciwników Boga przez ukazanie Jego Świętego Oblicza.
W pierwszym proroczym psalmie, autor wprost stwierdza, że
człowiek osiąga królestwo Boże dzięki światłu oblicza Boga:
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Bo nie zdobyli kraju swym mieczem
ani ich nie ocaliło własne ramię,
lecz prawica i ramię Twoje,
i światło Twego oblicza (Ps 44, 4).

W drugim czytamy:
Bóg powstaje, a rozpraszają się Jego wrogowie
i pierzchają przed Jego obliczem ci, co Go nienawidzą (Ps 68, 2).

Siła oblicza Jezusa Miłosiernego jest tak wielka, iż ci, którzy go nienawidzą (demony), oraz ci, którzy im służą (na przykład sataniści), nie
mogą znieść Jego widoku i uciekają porażeni miłością i miłosierdziem.
W trzecim czytamy:
Panie, Boże Zastępów, odnów nas
i ukaż swe oblicze, abyśmy byli zbawieni (Ps 80, 20).

To właśnie w obliczu Jezusa Miłosiernego, przekazanym za pośrednictwem św. Faustyny, Bóg objawia nam swoją łagodność, daje
nam nadzieję i radość, ociera wszelką łzę smutku i żalu, wydobywa
z otchłani nieprawości i prowadzi do źródeł wód życia (zob. Ap 7, 17).
Prośba psalmisty skierowana do Boga, aby ukazał swe oblicze, łączy
się z wołaniem o ocalenie, ponieważ bez tego oblicza miłosierdzia
nad nami giniemy. Psalmista opisuje również swoją radość ze zwycięstwa nad wrogami:
Cieszyć się będę i radować Tobą,
psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy.
Bo wrogowie moi się cofają,
padają, giną sprzed Twego oblicza (Ps 9, 3–4).
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W czwartym uświadamiamy sobie, że oblicze Boże wskrzesza
sprawiedliwych, a tych, którzy dopuszczają się niesprawiedliwości,
może ono uśmiercić. Tak więc oblicze Boże pokonuje nieprzyjaciół
Boga i wybawia ludzi Jemu wiernych:
Oczy Pana [zwrócone są] ku sprawiedliwym,
a jego uszy na ich wołanie.
Oblicze Pana [zwraca się] przeciw źle czyniącym,
by pamięć o nich wytracić z ziemi (Ps 34, 16–17).

Oblicze Boga jest straszliwe dla tych, którzy są Jego nieprzyjaciółmi:
Przed Jego obliczem idzie ogień
i dokoła pożera nieprzyjaciół Jego.
Jego błyskawice wszechświat rozświetlają,
a ziemia drży na ten widok.
Góry jak wosk topnieją przed obliczem Pana,
przed obliczem Władcy całej ziemi (Ps 97, 3–5).

Oblicze Boga jest sprawiedliwością wymierzającą karę i unicestwiającą złe duchy, dzieje się tak, bo oblicze Boga jest pełne majestatu i wszystko przed nim musi ustąpić.
Opieka Boża
„Ja sam bronić ją będę jako swej chwały” (Dz. 48).
Słowa jednego z psalmów zawierają w sobie refleksję na temat
troskliwej opieki Boga nad tymi, którzy widzą Jego oblicze:
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Szczęśliwy lud, co umie się radować,
chodzi, o Panie, w świetle Twego oblicza (Ps 89, 16).

Szczęśliwość jest dowodem opieki Bożej, świadczy o pewnego
rodzaju dobrobycie i życiu w harmonii z Bogiem i ludźmi – są to
skutki błogosławieństwa Bożego. Warto tu przypomnieć błogosławieństwo Aarona:
Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze
swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie
swoje oblicze i niech cię obdarzy pokojem (Lb 6, 24–26).

Ten fragment tekstu opisuje oblicze Boga, które promienieje łaską.
To zapowiedź oblicza Jezusa Miłosiernego, które jest spowite światłem.
Miejsce, gdzie wisi wizerunek Jezusa Miłosiernego, jest dowodem błogosławieństwa samego Boga. Przecież na tej ikonie Jezus błogosławi.
Gdzie jest zatem ten wizerunek, tam Bóg troszczy się o swoich czcicieli.
Człowiek, który modli się przed obrazem Jezusa Miłosiernego,
trwa w nowym przymierzu i doświadcza Jego opieki i błogosławieństwa. Widać to choćby w licznych historiach ocalonych ludzi, które miały miejsce podczas II wojny światowej, a zwłaszcza
w przeżyciach żołnierzy armii gen. Andersa. Mężczyźni ci w swoich
mundurach ukrywali agnuski z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego
i z ich pomocą przeżyli wojnę. Po tym cudownym ocaleniu stali się
głównymi propagatorami wizerunku Miłosiernego Jezusa.
Obraz Imienia Bożego
Wizerunek Jezusa Miłosiernego jest nazywany także obrazem:
Jezu, ufam Tobie. Powinniśmy więc przypomnieć sobie siłę Imienia
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Syna Bożego i jego znaczenie teologiczne. Jezus w języku hebrajskim oznacza Bóg zbawia – a więc dosłownie wydobywa z grzechu, ocala ludzi. Oznacza to, że w walce duchowej imię Jezus jest
niezastąpione, ponieważ wyzwala nas ze śmierci. Nabożeństwo do
Imienia Jezus zapoczątkowali w 1274 roku biskupi podczas soboru
w Lyonie. Zastanawiali się wówczas nad tym, jak pokonać niegodną,
rozpowszechnioną wówczas wśród ludzi, praktykę przeklinania.
Ich zdaniem, metodą na pozbycie się tego zwyczaju, miało stać się
pobożne wzywanie Imienia Jezus. Święty Jakub Apostoł upominał:
„z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak
być nie może, bracia moi!” (Jk 3, 10). Przeklinanie jest także łamaniem drugiego przykazania.
Jednym z cudów związanych z ukazaniem się potęgi Imienia
Jezusa były wydarzenia z 1432 roku w Lizbonie. Panowała wtedy
rozwijająca się bardzo szybko zaraza. Ludzie nie mogli znaleźć na
nią ratunku aż do momentu, gdy świątobliwy bp André Dias kazał
wydrukować emblematy Świętego Imienia Jezus i polecił wiernym
wypowiadać to imię z miłością i czcią. Gdy chorzy przykładali do
swych serc karteczki z Imieniem Jezus i gorliwie je wymawiali,
pojawiły się liczne uzdrowienia, a zaraza szybko zniknęła w całej
Portugalii.
Modląc się przed obrazem Jezusa Miłosiernego, możemy odzyskać siły duchowe oraz pokój wewnętrzny. Starajmy się wymawiać
Święte Imię Boga powoli, bez pośpiechu, radując się jego brzmieniem, a gdy to uczynimy, Bóg zwróci ku nam swoje oblicze, ponieważ zawsze odpowiada na wołanie tych, którzy potrzebują Jego
miłosierdzia.
Obraz Jezusa Miłosiernego jest szczególnym miejscem zamieszkania Imienia Odkupiciela. Mojżesz powiedział: „Będziesz się cieszył w obliczu Pana, Boga twego, w miejscu, które sobie obierze
Pan, Bóg twój, na zamieszkanie dla imienia swojego” (Pwt 16, 11).
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Te słowa odnosiły się do świątyni jerozolimskiej, w której kapłan raz
do roku wypowiadał Święte Imię Boga, lecz możemy je odnieść do
obrazu Jezusa Miłosiernego. Ponieważ zawiera on w sobie Święte
Oblicze Boga i Jego Imię. Patrząc na ten obraz, powinniśmy szczególnie mówić: „Jezu, ufam Tobie”. Wzywać i wielbić to Imię Boże,
a wtedy Bóg będzie przebywał pośród nas.
Pełnia Bożego miłosierdzia
Rembrandt Harmenszoon van Rijn, ukazując Miłosiernego Ojca
w obrazie zatytułowanym Powrót syna marnotrawnego, wyraził miłosierdzie Boga, które ma aspekt relacji ojcowskiej i macierzyńskiej.
Dłonie, którymi przygarnia ojciec marnotrawnego syna z przypowieści, są różne. Jedna z nich jest dłonią ukazującą ciężką i twardą
pracę mężczyzny, a druga o to o wiele delikatniejsza dłoń kobiety.
Ten najsłynniejszy malarz XVII wieku tę myśl zapożyczył z własnego
doświadczenia. Przeżył śmierć trójki dzieci i żony (Saskia) mającej
zaledwie trzydzieści lat. Musiał wychowywać swojego syna Tytusa.
I w jakimś sensie zapewnić miłość zarówno ojca, jak i matki.
Patrząc na obraz Jezusa Miłosiernego, też dostrzegamy dłonie
Jezusa przekazujące nam ważne informacje. Są one jakąś szczególną
mową ciała Zbawiciela. Możemy do nich przyporządkować dwa terminy oznaczające miłosierdzie z ksiąg Starego Testamentu właśnie
w kontekście ojcostwa i macierzyństwa.
Do prawej dłoni, która błogosławi, przypiszemy termin hesed.
To słowo oznacza miłosierdzie Boga w kontekście wierności swoim
obietnicom. Ta wierność objawia się w sposób heroiczny wobec
Izraela, który nie zachowuje przymierza. Łamie zobowiązania, które
w każdym pokoleniu czy sędzia, czy król w imieniu całego narodu
i razem z nim składał. Hesed wyraża miłosierdzie, które jest łaską,
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ponieważ człowiek na nią nie zasługuje z powodu swojego postępowania. Jest łaską jako dar, który może być zaskoczeniem dla osoby,
która go otrzymuje. Ten termin miłosierdzia jest złączony z aspektem ojcostwa Boga, który wybacza, przygarnia i ponownie nadaje
dziedzictwo i zadania. Powołuje nas do zachowania przymierza
z Nim przez wypełnianie Bożych przykazań (Dekalog, przykazanie
miłości Boga i bliźniego).
Lewa dłoń Jezusa wskazuje na serce. Często również w innych
wizerunkach Maryja swoją dłonią wskazuje na swoje serce. Przypiszemy temu gestowi termin rachamim (rachămîm), który pod
względem gramatycznym stanowi liczbę mnogą rzeczownika rechem oznaczającym łono matki. Tak więc miłosierdzie Boże jest
rzeczywistością, która ogarnia całego człowieka i jego życie jak łono
matki.
Śmiało można powiedzieć, że w miłosierdziu Bożym jest zanurzony każdy człowiek i stworzenie ze swoją historią istnienia.
Miłosierdzie w określeniu rachămîm oznacza ponowne przyjęcie
człowieka przez Boga Ojca miłosierdzia (sakrament pokuty i Eucharystii). I to człowieka grzesznego, upokorzonego. Ojciec Niebieski
przyjmuje do swych wnętrzności nas całych, również z naszą nędzą.
Czyni to, bo pragnie, abyśmy narodzili się ponownie, tym razem
nie z krwi i wody naszej matki, lecz krwi i wody Jezusa Chrystusa.
On chce naszego oczyszczenia i ubogacenia duchem Bożym. Jest to
nowy akt stwórczy. Miłosierdzie Boże zawsze nam towarzyszy jak
miłość matki niezależnie od tego, gdzie jest jej dziecko i jak wobec
niej postępuje.
Serce Jezusa jest właśnie swego rodzaju łonem, gdzie ma miejsce każdy człowiek i cały świat. Jest to właśnie miejsce ponownego rodzenia w wodzie i krwi, przez modlitwę i ofiarę Odkupiciela.
Woda oznacza prawdę, w którą człowiek wierzy, a krew oznacza
męczeństwo i odkupienie. Miłosierdzie w sercu Jezusa jest wielką
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siłą, a nawet możemy powiedzieć wszechmocą Bożą. Swego rodzaju
macierzą, do której mamy powrócić.
Ta lewa dłoń Jezusa wskazuje nam na źródło naszego pochodzeniem, przynależności. Pomaga nam uzmysłowić sobie prawdę, że
jesteśmy zrodzeni z miłości Boga. Pamiętajmy, że drogą powrotu do
Stwórcy jest Jego miłosierdzie. Przechodźmy przez promienie wody
i krwi do serca Jezusa, aby znów być w pełni dzieckiem światłości.
Prawdziwe i fałszywe rozumienie
Bożego miłosierdzia
Podejmując rozważania o obliczu Boga, które ocala, warto zastanowić się nad tym, czym jest, a czym nie jest Boże miłosierdzie.
To pomoże nam w modlitwie przed obrazem Jezusa Miłosiernego
i wzmocni naszą wdzięczność.
Dla mnie Boże miłosierdzie to Najświętsza Ofiara Jezusa Chrystusa, którą symbolizuje krew i woda. To Jego wysiłek zbawienia
ludzi, w celu skreślenia zapisu dłużnego grzechów, wybawienia
z niewoli przeciwnika (zob. Kol 2, 14) i powołaniu nas do wspólnoty
miłości Trójcy Świętej (zob. J 18, 20–23). Święty Tomasz stwierdza
krótko, że Boże miłosierdzie jest usuwaniem braku dobra i wydobywaniem człowieka z jego nędzy46.
Boże miłosierdzie odnosi nas do wspomnianej miłości Trójcy
Świętej, czyli wzajemnej więzi, jaka jest między Bogiem Ojcem
a Jego Synem Jednorodzonym. Ukazują to słowa Koronki do Bożego
Miłosierdzia, w której wołamy: „Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci
Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Najmilszego Syna Twojego…”. Potem
Zob. św. Tomasz z Akwinu, w: M. Sopoćko, Miłosierdzie Boże w dziełach
Jego, t. 1, Białystok 2008, s. 15.
46
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prosimy: „na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata”. Odwołując się do Bożego miłosierdzia, poruszamy wnętrzności samego
Boga, aby nad nami się zmiłował. Dlatego miłosierdzie jako przymiot
Boga w odniesieniu do stworzenia jest najświętszy i najważniejszy.
Nie można go strywializować i lekceważyć oraz wypaczać, bo wzgardziłoby się samym Bogiem. Niestety to się dokonuje bardzo często.
Diabeł wiedział, że nie jest w stanie zatrzymać idei Bożego miłosierdzia, która z Polski rozeszła się na cały świat za przyczyną
św. Faustyny, bł. ks. Michała Sopoćki, św. Jana Pawła II. Nie mógł
tej prawdy pokonać, a przez nią ludzie zaczęli powracać do Boga
i zostali oswobodzeni z jego wpływu. Tak więc postanowił ją wypaczyć i ukierunkować na swoją korzyść. Najpierw oddzielił Boga
od miłosierdzia. I dziś bardzo często zamiast rozważać miłosierdzie
Boga, myślimy o miłosierdziu ludzkim. Sprowadzamy je do naszego
poziomu, czyli wyłącznie doczesności. Odnosimy to pojęcie przede
wszystkim do akcji charytatywnych i łączymy je z filantropią. W ten
sposób oddzielamy miłosierdzie od wymiaru zbawczego i rzeczy
ostatecznych oraz życia duchowego. A przecież jeśli wykonujemy
uczynek miłosierdzia, to ma on również odniesienie do naszej
wieczności i więzi z Bogiem. Poza tym czyny miłosierdzia wymagają
trwania w łasce uświecającej, bo dzięki niej mają charakter nadprzyrodzony (zasługujący). Jednak myśląc zbyt wiele o miłosierdziu
ludzkim, tracimy przestrzeń nieskończoności Bożego miłosierdzia,
mnogość refleksji, natchnień, porywów serca.
Kolejne błędne myślenie o Bożym miłosierdziu to utożsamianie
go z tolerancją rozumianą jako przyzwolenie na grzechy. Odkupienie
skutkowało straszliwym cierpieniem Jezusa Chrystusa, wydaniem
Jego Ciała i wylaniem Jego Krwi. Jeśli dana osoba, popełnia grzech,
myśląc lekko, czyli lekkomyślnie, powierzchownie, beztrosko, przecież Bóg i tak mi wybaczy, nie tylko popełnia grzech przeciwko Duchowi Świętemu oznaczający zbytnią ufność w Boże miłosierdzie,
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lecz również staje się bluźniercą. Ten sposób diabelskiego myślenia
skutkuje tym, że wielu ludzi umiera bez sakramentu pokuty. Oni nie
widzą konieczności przyjęcia odpuszczenia grzechów, bo myślą, że
Bóg jest tak dobry, że pewnie piekła nie ma. Błąd w myśleniu polega
między innymi na tym, że uważa się miłosierdzie za bezkarność.
Natomiast Boże miłosierdzie nigdy nie wyklucza sprawiedliwości.
Za każdy grzech jest kara i konieczność zadośćuczynienia. Przede
wszystkim za nasze grzechy wynagradza Jezus swoją ofiarą, którą
przyjmujemy w sakramentach świętych. Jeśli z niej nie skorzystamy,
sami będziemy wypłacać się sprawiedliwości Bożej, ale nie zdołamy
tego dokonać.
Kolejnym wypaczeniem rozumienia Bożego miłosierdzia jest
zawężenie go tylko do biernej łagodności. Przecież uczynkiem
miłosierdzia jest upomnienie braterskie, co wymaga odwagi. Boże miłosierdzie jest cierpliwe i czeka na nawrócenie człowieka, ale
również ma na celu zniwelowanie zła. Naśladując Boże miłosierdzie,
nigdy nie możemy być bierni, widząc grzech, mamy reagować i przeciwstawiać się jemu. Inaczej popełnilibyśmy cztery z dziewięciu
tzw. grzechów cudzych. Oto one: zezwalać na grzech cudzy; milczeć
na grzech cudzy; nie karać grzechu; uniewinniać grzech cudzy.
Dziś bardzo często tak łatwo usprawiedliwiamy samych siebie
i innych, co powoduje, że grzech rozlewa się coraz bardziej po świecie i w duszach ludzkich. A ludzie źli czują się bezkarni i nabierają
coraz większej pewności siebie. Taka postawa nie jest miłosierdziem,
lecz tchórzostwem. Święty Jan Paweł II uczył, że Boże miłosierdzie
wyznacza granicę złu i je oddala47. Lecz to wymaga odwagi, życia
w prawdzie w odniesieniu do Boga i ludzkiego grzechu.
Boże miłosierdzie zachęca nas, abyśmy nie uciekali od problemów, ale z nimi przyszli do Boga i właściwie je rozwiązali, nie
47

Por. Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005, s. 24.
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zamiatając pod dywan. Ono przekonuje nas o możliwości uzyskania
przebaczenia i nowego życia bez obciążenia złem własnym lub innych osób. Lecz warunkiem uzdrowienia przez Boże miłosierdzie
jest zawsze ufność względem Boga, przyjęcie prawdy o sobie, skrucha, zadośćuczynienie oraz mocne postanowienie poprawy.
Boże miłosierdzie uczy widzenia dobra w drugim człowieku,
lecz nigdy nie akceptuje grzechu, zwalczając go. Powinniśmy być
świadomi mechanizmów działania strategii złego ducha, ale należy
uważać, aby na tym się za bardzo nie koncentrować, lecz zło wyprzedzać dobrem. Nie ustępować, lecz i za bardzo je nie rozważać i na
nim się nie skupiać, bo stracimy cenny czas, jaki możemy poświęcić
na kontemplację Boga. Mamy być przecież dziećmi światłości.
Już po przeczytaniu tych kilku refleksji uświadamiamy sobie,
jakie zamieszanie uczynił diabeł w umysłach ludzkich. Lecz my nie
ulegajmy jego kłamstwom. Starajmy się Boże miłosierdzie nieustanie
uwielbiać i przekazywać w prawdzie Kościoła świętego.
Szukam ciebie
Jezus Miłosierny na tym obrazie przychodzi do nas jako Dobry Pasterz. Ten, który umacnia słabą owieczkę, leczy chorą, szuka
tej, która się zagubiła lub zaplątała w cierniach. Te różne sytuacje
owiec można przenieść do wielorakich sytuacji ludzkiego życia,
na przykład: słaba owieczka – człowiek nieutwierdzony w wierze;
chora owieczka – człowiek, który nosi w sobie kłamstwo; zagubiona
owieczka – człowiek, który stracił kontakt z Kościołem; owieczka
zaplątana w cierniach – człowiek doświadczający nałogu lub uwikłany w rozważanie własnych krzywd. Jezus na tym obrazie idzie
z mocą Ducha Świętego, aby zaradzić naszej ludzkiej biedzie (zob.
Łk 4, 18–19).
103

Dobry Pasterz przede wszystkim pragnie odnaleźć tych, którzy
najbardziej potrzebują Jego miłosierdzia. On jest jasnym dniem
idącym do tych, którzy są jeszcze w nocy (grzechu). Jest jutrzenką
dla tych, którzy czekają światła wydobywającego z mroku. Jezus
Chrystus przede wszystkim pragnie leczyć rany serc złamanych.
Sam doświadczył od tylu tysięcy istnień ludzkich niewdzięczności
i zdrady, że Jego serce przebite było na wylot wiele razy. Lecz zawsze
się odradza, gdyż jest to serce Bosko-ludzkie. Serce nieśmiertelne,
w którym jest prawdziwa miłość będąca lekiem na każde złe doświadczenie. Wystarczy się do niego przytulić, przylgnąć. Niech
twoje serce będzie cały czas blisko serca Jezusa (zob. Mt 15, 8). Jak
to zrobić. Po prostu uwierz w tę Miłość, która szuka ciebie i nie
pozwól jej sobie odebrać z powodu ludzkich błahostek.
Spotkanie z Boskim spojrzeniem
Za świętym obrazem Jezusa Chrystusa, który kontemplujemy,
stoi konkretna osoba – On sam. Kim jest więc Jezus?
Zbawiciel powiedział o sobie, że kto widzi Jego oblicze, widzi Boga
Ojca (J 14, 9). W obliczu Jezusa powinniśmy dostrzec Jego Bóstwo
i doświadczyć spotkania z Trójcą Świętą. Dlatego św. Jan Paweł II
pisał w liście apostolskim na nowe tysiąclecie, że mamy to Święte
Oblicze otoczyć modlitwą i przekazać Je tym, którzy Go nie znają.
Papież wiedział, że pomoże Ono w osobistym spotkaniu z Bogiem.
Przez nie dokona się przyjęcie świętego spojrzenia Boga i to stanie
się początkiem nowego życia, tak jak miało to miejsce na przykład
w historii apostoła Mateusza, a także Zacheusza, Marii Magdaleny,
Dobrego Łotra.
Ewangelie bardzo często zaznaczają, że uzdrowienie człowieka
przez działanie miłosierdzia Bożego zaczynało się od słów: „Jezus
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zobaczył, Jezus spojrzał”. Jeśli przyjmiesz miłujące spojrzenie Chrystusa, to w twoją duszę wejdzie łaska miłosierdzia, która rozpocznie proces przemiany i cię przemieni. Przyjmiesz w ten sposób do
siebie światło Chrystusa, które rozproszy mrok życia. Zostanie ci
przekazana ożywcza nadzieja.
Trzeba więc mocno pragnąć zobaczyć Jezusa, jak trzej królowie, którzy podjęli trud pielgrzymki, lub Grecy, którzy prosili Filipa
Apostoła, aby pokazał im Mesjasza. Jeśli ty będziesz szukał oblicza
Jezusa, to i Jezus będzie szukał twej twarzy. Na przykład Zacheusz
koniecznie chciał zobaczyć Chrystusa. Wspiął się na sykomorę, kiedy Zbawiciel przechodził przez Jerycho, a Jezus podszedł do niego
i spojrzał w jego stronę. Z tego drzewa Zacheusz zszedł rozradowany, bo Jezus wybrał jego dom, aby się zatrzymać. Wynagrodził
pragnienie jego serca (zob. Łk 19, 1–5). Przybliż się do Boga, a On
przybliży się do ciebie (zob. Jk 4, 8).
To Boskie spojrzenie Zbawiciela możemy przyjąć podczas modlitwy przed obrazem Jezusa Miłosiernego. Jest ono spojrzeniem
z krzyża, jak mówił św. Faustynie Chrystus. Ma ono w sobie zarówno
cierpienie Golgoty, jak i radość zmartwychwstania. Jest w nim zadośćuczynienie i współczucie wobec twoich cierpień. Bo Jezus zna
twój los i twoje zmagania. Lecz jest w spojrzeniu Jezusa też nadzieja,
że zostaniesz uwolniony z własnej słabości.
Święta Gertruda48 opisuje swoje mistyczne doświadczenie spojrzenia Jezusa w głąb jej duszy.
Święta Gertruda urodziła się 6.01.1256 roku w pobliżu miasta Eisleben
w Turyngii (Niemcy). W czwartym roku życia została oddana na wychowanie
do benedyktynek. Kiedy św. Gertruda wstąpiła do klasztoru w Helfcie, opactwo
wywierało wpływ na całe Niemcy. Opatką była wówczas Gertruda z Hackenborn, a mistrzynią nowicjatu św. Mechtylda. Po złożeniu ślubów zakonnych
Gertruda pracowała w klasztornym skryptorium. Dnia 27.01.1281 roku przeżyła swoje mistyczne zaślubiny z Boskim Oblubieńcem. Zmarła w wieku czter48
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Otóż na Mszy w drugą niedzielę, gdy śpiewa się przed procesją
responsorium Vidi Dominum facie ad faciem, moja dusza została
rozświetlona jakąś cudowną i przedziwną błyskawicą, a w świetle Bożego objawienia ukazała mi się twarz jakby zbliżająca się do
mojej twarzy; jak mówi św. Bernard: „Nie stworzona, lecz tworząca; nie przyciągająca oczu ciała, lecz radująca oblicze serca; miła
nie dzięki urodzie, lecz dzięki darowi miłości”. Podczas tej wizji
jak miód słodkiej Twoje oczy jaśniejące jak słońce zdawały się być
na wprost moich i Ty jeden wiesz, słodyczy moja, jak wówczas
przeniknąłeś nie tylko moją duszę, ale i serce, i wszystkie członki.
Za to – jak długo żyć będę – będę Ci składać pokorne uwielbienie.
(…) Tak więc, jak powiedziałam, gdy zbliżyłeś do mnie niegodnej
swoją najmilszą twarz ukazującą bogactwo wszelkiego błogosławieństwa, poczułam, jak z Twych Boskich oczu bije i wlewa się
przez oczy moje jakaś światłość bezcenna, niosąca słodycz, która przenikając całe moje wnętrze, zdawała się wywierać cudowny
wpływ na wszystkie moje członki. I tak to światło jakby opróżniło
najpierw wszystkie moje kości ze szpiku, a potem także same kości razem z ciałem unicestwiło do tego stopnia, iż cała moja istota
czuła, że istnieje jedynie ów Boski Blask, który w sposób niewyrażalnie przyjemny, radując się sam w sobie, sprawił w mojej duszy
nieopisaną, radosną pogodę”49.

Takie doświadczenia duchowe przeżywają osoby po etapie
oczyszczeń czynnych i biernych. Lecz na pewno warto zawsze patrzeć w oblicze Jezusa i przyjmować Jego spojrzenie oraz radować
się Jego miłością. Czy się jest początkującym w życiu duchowym,
dziestu sześciu lat w listopadzie 1302 roku. Pozostawiła po sobie Objawienia, czyli
Zwiastun Bożej miłości, Ćwiczenia duchowe, Modlitwy oraz Listy.
49
Święta Gertruda z Helfty, Zwiastun Bożej miłości, tłum. B. Chądzyńska,
E. Kędziorek, Kraków – Tyniec 2001, t. 1, s. 147–150.
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postępującym czy zaawansowanym. Spojrzenie Jezusa jest Boską
błyskawicą, która nie niszczy, lecz zapala lodowate dusze ogniem
Bożego miłosierdzia.
Przyjdź do Mnie!
Tymi słowami Jezus zwraca się do utrudzonych i obciążonych
bólem i różnego rodzaju cierpieniem (zob. Mt 11, 28–30). Te słowa
pozostają wciąż zaproszeniem dla tych, który potrzebują umocnienia, pocieszenia i uzdrowienia. Jezus daje też zapewnienie o pokrzepieniu dla tych, którzy do Niego przyjdą. Echo tej obietnicy:
przyjdź do mnie, aby mieć życie (zob. J 5, 40) słyszymy w Ewangelii
św. Jana. Święty Jakub zapewnia nas, że skoro przybliżymy się do
Boga, to i On przybliży się do nas (zob. Jk 4, 8). Jak możemy to
uczynić? To proste, przyjdźmy i stańmy przed obliczem Jezusa Miłosiernego. To będzie przełomowy moment w naszym życiu, gdyż
On chce napełnić ciebie pełnią swych łask. Pisze o tym św. Faustyna
w swoim Dzienniczku: „Kiedy dusza zbliża się do mnie z ufnością,
napełniam ją takim ogromem łaski, że sama w sobie tej łaski pomieścić nie może, ale promieniuje na inne dusze” (Dz. 1074). Te słowa
to kolejne zaproszenie od Boga, aby przyjąć Jego pomoc, modląc
się przed tym wizerunkiem.
Zastanówmy się, jakie szczególne dary ma dla nas przygotowane
Odkupiciel. Jego słowa: „Palą mnie płomienie miłosierdzia, pragnę
je wylewać na dusze ludzkie” (Dz. 1074) – mówią o tym, że cierpi
z powodu nieprzyjęcia Jego miłosierdzia przez ludzi i chce nam
przyjść z pomocą, lecz nie może, jeśli Jemu nie zaufamy.
Te płomienie są symbolem wielkiego miłosierdzia Boga, ono
usuwa wszelkie braki ludzkie, szczególnie w sakramencie pokuty.
Przystępując do modlitwy przed tym obrazem, Bóg widzi stan naszej
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duszy, co w niej się kryje. I udziela nam tego wszystkiego, co jest
konieczne w życiu duchowym – na przykład: ducha prawdy, cierpliwości, miłości, gorliwości, męstwa – a także w życiu doczesnym, na
przykład: ducha pomyślności w działaniu, dobrych relacji z ludźmi.
Płomienie miłosierdzia, o których mówi Jezus, to symbol żarliwej
miłości Boga do człowieka wypalającej skutki zła, urazy spowodowane zdradą lub złym słowem, złe nawyki (uzależnienia). Poza tym te
płomienie miłosierdzia zapraszają nas, abyśmy przytulili się do serca
Jezusa. Jeśli to dokona się podczas modlitwy, otrzymamy spełnienie
kolejnej obietnicy: „Powiedz zbolałej ludzkości, niech się przytuli do
miłosiernego serca mojego, a ja ich napełnię pokojem” (Dz. 1074).
Łaski, jakie Jezus Miłosierny udziela przed tym wizerunkiem,
są nie do wypowiedzenia. Święty prorok Jan Chrzciciel mówił
o Jezusie, że będzie chrzcił ogniem (zob. Łk 3, 16). Podczas modlitwy przed obrazem Jezu, ufam Tobie i praktykowaniu innych form
kultu największego przymiotu Boga objawionych św. Faustynie następuje udzielanie się mocy Ducha Świętego. Ukazują to promienie
miłosierdzia wychodzące z serca Jezusa.
Jezus Miłosierny w duszy
Kontemplacja obrazu Jezusa Miłosiernego powoduje, że zmartwychwstały Syn Boży przenika do naszej duszy, jest obecny w osobie, która patrzy na Jego wizerunek.
Błogosławiony ksiądz Michał wyróżnił potrójną wszechobecność
Boga: przez potęgę, wejrzenie, rzeczywiste przebywanie50. Rozwijając ten temat możemy powiedzieć, że Bóg przez potęgę jest obecny,
Por. M. Sopoćko, Rozważania o Miłosierdziu Bożym i konferencje. O obecności Bożej, mps AIMB nr 35, 199.
50
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gdy tak odczuwamy wpływ Jego siły, jak na ziemi odczuwamy obecność słońca, które swymi promieniami nas ogrzewa i oświeca, chociaż samo jest oddalone. Obecność przez wejrzenie oznacza, że Bóg
widzi wszystko, co się dzieje na ziemi, chociaż sam się na niej nie
znajduje. Jest to Jego realna obecność w danym miejscu. Możemy
to odnieść do rzeczywistego przebywania Boga wśród nas w Najświętszym Sakramencie.
Obecność Boga przez wejrzenie jest bardzo ciekawa. Nasuwa się
myśl, że Bóg w sposób szczególny jest z nami za sprawą świętych
obrazów. Przez nie na nas patrzy i udziela błogosławieństwa. Sakralne wizerunki to miejsce spotkania spojrzenia Boga z naszym.
Im bardziej podczas modlitwy wzrastamy w ufności, tym mocniej doświadczamy, że Jezus wstępuje do naszego wnętrza. Święty
Paweł pisze, że ufając Bogu, stajemy się Jego mieszkaniem: „Jego
domem jesteśmy, jeśli ufność i chwalebną nadzieję aż do końca
wytrwale zachowamy” (1 Hbr 3, 6). Dlatego na obrazie są umieszczone słowa: „Jezu, ufam Tobie”. Jeśli je wypowiadamy sercem, Jezus
przechodzi do naszego wnętrza. Otwieramy w ten sposób drzwi
Chrystusowi i zapraszamy Go do środka. Odpowiadamy w ten sposób na słowa Boga skierowane do nas: „Oto stoję u drzwi i kołaczę:
jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę
z nim wieczerzał” (Ap 3, 20). Jezus, gdy przyjdzie, obdarzy nas weselem ducha. Nasza dusza stanie się Jego tronem i królestwem, co
przyczyni się do naszych życiowych zwycięstw (zob. Ap 3, 21).
Brak ufności względem Jezusa i niestawianie Boga w centrum
swoich pragnień powoduje odrzucenie Trójcy Świętej i sytuację
swego rodzaju pustostanu duszy. Jeśli Jezus nie jest w nas, to nasze
myśli i pragnienia stają się mniej szlachetne, a bardziej cielesne.
Umysł zajmują myśli negatywne (lęki i oskarżenia) i grzeszne (pożądliwości). Przykładem może byś zawężenie myśli człowieka na
przykład do troski o zdrowie własne lub innej osoby. Wtedy ulegamy
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lękom i niczego nie widzimy ani nie słyszymy poza tym jednym
problemem, jaki wyolbrzymił diabeł, aby nas odciągnąć od Boga.
Taka sytuacja prowadzi często do depresji, czyli do pogrążenia się
w lękowych myślach na temat przyszłości. Pominięte zostają pozytywne możliwości rozwiązania tego problemu. Człowiek zaczyna się
coraz bardziej skupiać na tym, co jest negatywne. O tym cierpieniu
duchowym spowodowanym brakiem ufności względem Boga pisze
św. Katarzyna z Sieny: „Boi się tylko ten, kto czuje się sam, kto ufa
tylko sobie i pozbawiony jest doskonałej miłości. Najmniejsza rzecz
go przeraża”51. Trzeba stwierdzić, że często powodem tej choroby jest
ukryty egoizm i pycha prowadzące do coraz większej koncentracji
na sobie i bałwochwalstwa.
Kolejnymi przykładami braku ufności względem Boga może być
depresja po stracie bliskiej osoby. Ta trudna sytuacja jest okazją
do wyznania wiary i powierzenia się Bogu. Tymczasem osobowe
zło prowadzi myśli człowieka do zakwestionowania sensu dalszego
życia i miłości Boga.
Zapatrzenie w Jezusa Miłosiernego na tym obrazie wyzwala z tego
stanu niemocy umysłu i woli. Jest uzdrowieniem relacji z Bogiem,
a przez to uzdrowieniem nas samych! Kiedy patrzymy na Jezusa,
to dajemy jasny komunikat, że chcemy, aby On był w naszej duszy.
Wtedy może przyjść do naszego wnętrza i zacząć je porządkować.
Usuwać kłamstwa, jakimi dana osoba się karmiła. Po modlitwie
przed tym wizerunkiem Jezus już żyje w twych myślach i woli. Chce
byś o Nim pamiętał i Nim się zajmował, Jemu ufał. Wtedy odzyskasz siły. Święta Katarzyna twierdzi, że ci, którzy posiadają Boga
przez miłość i ufność, zyskali najwyższe bezpieczeństwo i stają się
postrachem dla złych ludzi i diabłów52.
51
52

Święta Katarzyna ze Sieny, Dialogi, Poznań 2012, s. 281.
Zob. tamże, s. 281.
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Zaufaj Jezusowi, a opromieniać będzie Ciebie swoim światłem
łaski i przeprowadzi przez ciemna dolinę twoich zmartwień na polanę odpocznienia do źródeł wód żywych. O tym duchowym doświadczeniu wyzwolenia przez jasność oblicza Jezusa miłosiernego
pisze św. Faustyna.
[W] blaskach jasności Twego oblicza
Odpocznie ma miłość stęskniona
Bo kona na wygnaniu za Tobą dziewica
Bo jej życie jest wtenczas, gdy z Tobą jest zjednoczona (Dz. 1653).

ROZDZIAŁ IV

JAK MODLIĆ SIĘ PRZED OBR AZEM
JEZUSA MIŁOSIERNEGO

Zatrzymanie się
Zatrzymać się przed obrazem oznacza tyle, co opanować ciągły
pośpiech, aby należycie skupić myśli i przygotować się do modlitwy.
Powinniśmy wejść świadomie w czas teraźniejszy, by skoncentrować się na tym, co mamy czynić w danej chwili. Przykładem takiej
koncentracji jest historia związana z Szerpami, czyli górskimi tragarzami, członkami plemienia himalajskiego. Podczas wyprawy na
Mount Everest Szerpowie narzucili szybkie tempo marszu. Nagle
ci silni górale, przyzwyczajeni do wysiłku w trudnych warunkach,
usiedli w milczeniu. Zniecierpliwiony kierownik ekspedycji spytał
najstarszego z nich: „Co robicie i dlaczego tak czekacie bez sensu?”.
Usłyszał odpowiedź: „Musimy zaczekać na nasze dusze, żeby miały
szansę nas dogonić”. Modląc się przed obrazem Jezusa Miłosiernego,
dajemy szansę duszy, aby dogoniła ciało, dzięki czemu wracamy
do harmonii wewnętrznej z Bogiem, sobą, drugim człowiekiem,
światem.
Zatrzymanie jest konieczne, by skoncentrować się na tym, co
jest najważniejsze. Często z powodu pośpiechu gubimy dobro, na
jakim nam zależało wcześniej i koncentrujemy się na tym, co jest
złe i popełniamy błędy. Ta technika zahaczenia przez na przykład
lęk i ściągnięcie naszych myśli na manowce jest stosowane przez
złego ducha. Pismo Święte podpowiada nam: „Szukaj dobra, a nie
zła, abyś żył” (Am 5, 14). Naszym najważniejszym dobrem, jakiego
mamy strzec, jest Jezus Chrystus. To przed Nim mamy się zatrzymać. On wtedy wypełni nas sobą.
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Nasze myśli są często rozbiegane, dlatego modlitwa nie przynosi skutku, bo źle się modlimy. Poniżej zostały podane wskazówki
i metody, jak skupić się wewnętrznie w życiu i na modlitwie, aby
ciało, rozum i wola były czymś jednym.
Ćwiczenie
– Mów do Jezusa: „Oddaję Ci ten czas, Ty bądź jego Panem”.
– Wypowiedz akt strzelisty: „Jezu, bądź przy mnie; Jezu, kocham
Ciebie, Jezu, ufam Tobie”.
– Staraj się zdystansować do tej sytuacji, która jest przyczyną
twego niepokoju i pośpiechu.
– Mów do siebie w myślach: „Nie spieszę się”.
– Postaraj się zwolnić oddech i go kontrolować przy wdechu
i wydechu, aby nie był zbyt szybki.
– Staraj się być nieruchomym na modlitwie i nie wiercić się ani
nie zmieniać miejsca.
– Spróbuj się skoncentrować na obrazie Jezusa Miłosiernego.
– Pomocna może być modlitwa, która angażuje wyobraźnie. Dotyczy to koncentracji pomagającej nam zebrać nasze myśli i uczucia w spójnych aktach modlitwy. Koncentracja ta dotyczy postawy duchowej. Możemy do niej dojść przez skupienie zewnętrzne
i wewnętrzne.
a) Metoda wyobrażeniowa (do zaangażowania myśli).
Rozważamy tekst, z którym się utożsamiamy. Wyobrażam sobie
to, co wypowiadam, a to prowadzi do wyciszenia i skupienia. Poniżej
podany tekst mówi o ważnych postawach duchowych potrzebnych
na początku modlitwy (fragment Modlitwy – pancerza św. Patryka –
można wykorzystać w modlitwie porannej).
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Związuje się dzisiaj (zamiast dzisiaj można powiedzieć teraz)
z mocą nieba (wstawiennictwo Boga Ojca)
z jasnością słońca (blask świętości Najświętszego Sakramentu
i światło Słowa – Jezus Chrystus)
z bielą śniegu (czystość Ducha Świętego)
ze wspaniałością ognia (gorliwość)
z prędkością błyskawicy (sprawiedliwość)
z szybkością wiatru (wolność)
z głębokością morza (głębia miłości miłosiernej)
ze stabilnością ziemi (nieruchomość na pokusy)
z twardością skał (milczenie)

Warto trochę dłużej wyobrazić sobie dane słowo. Jeśli mówimy,
że związujemy się z niebem, to pomyślmy, jakie ono jest, przypomnijmy sobie jakieś doświadczenie estetyczne i duchowe, które
pozostało w naszej pamięci. Odnieśmy to do Boga Ojca i do siebie.
Można też zastosować inne teksty modlitw, jak na przykład Psalmy lub wiersze, które dzięki plastycznym porównaniom pomagają
nam się wyciszyć.
Analogicznie jak podczas Modlitwy –pancerza św. Patryka można
modlić się tymi słowami, patrząc na obraz Jezusa Miłosiernego.
Ważne jest, aby wypowiadać je powoli, w skupieniu. Zastanawiajmy
się też, co one oznaczają.
Jezu, łączę się z Obliczem Twym Świętym.
Jezu, łączę się z Miłością Twego Serca.
Jezu, łączę się z Ciałem i Krwią Twoją.
Jezu, łączę się z Duchem Twoim.
Jezu, łączę się z Czystością Twej Duszy.
Jezu, łączę się z Ranami Twoimi.
Jezu, łączę się z Mocą Twojego Błogosławieństwa.
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b) Metoda – słuchanie muzyki
W skupieniu zewnętrznym może też pomóc muzyka kościelna na
przykład chorał św. Hildegardy lub gregoriański. Przed i w trakcie
modlitwy (przed obrazem Jezusa Miłosiernego) można słuchać tego
szczególnego uwielbienia Boga, gdy włączamy się przez milczenie
lub śpiew słowa uwielbienia.
c) Metoda wejścia w obecność Bożą
Bardzo ważne na początku każdej modlitwy jest wejście w obecność Bożą. Aby to osiągnąć, w prostocie serca należy sobie uświadomić, że jestem przed Bogiem. Modlitwa przed obrazem Jezusa
Miłosiernego ułatwia nam zrozumienie obecności Bożej. Modląc
się przed tym obrazem do Jezusa Miłosiernego, powinniśmy tak patrzeć na ten wizerunek, jakbyśmy go widzieli po raz pierwszy. Warto
zainteresować się i zaangażować w kontemplację tego, co widzimy.
d) Skrucha
W skupieniu na początku modlitwy pomaga spowiedź powszechna lub dowolny akt skruchy (można powiedzieć modlitwę: „O Krwi
i Wodo, któraś wytrysnęła z Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie”). Pomaga nam to przyjąć właściwą postawę przed Bogiem oraz wycisza nasze uczucia.
Milczenie
Święta Faustyna pisze, że wpatrywała się w Jezusa w milczeniu.
Milczenie jest w modlitwie bierną postawą człowieka, który poddaje
się działaniu łaski, w odróżnieniu do postawy aktywnej, w której
człowiek na przykład zanosi prośby do Boga. Milczenie przyczynia
się do przyjęcia rozumem i wolą tego, co widzimy i słyszymy. Słowa
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wydają się niepotrzebne, gdy Bóg, przychodząc z mocą, objawia nam
siebie. Milczenie, o którym pisze św. Faustyna, w chwili ukazania
się Jezusa Miłosiernego, wynikało z bojaźni Bożej, czyli pragnienia
oddania Bogu czci (zob. Dz. 47). Milczenie sprawia, że człowiek
swoimi słowami nie chce spłoszyć działania Ducha Świętego. Chcąc
patrzeć na oblicze Boga, powinniśmy uczyć się milczenia, które
będzie towarzyszyć uczestnictwu w świecie Ducha. W ten sposób
pokonamy zgiełk i chaos świata zewnętrznego i przyjmiemy oczekiwaną łaskę, po którą przyszliśmy. Milczenie jest świętym namaszczeniem człowieka, by przyjął i zachował Boże łaski miłosierdzia.
Rozwój modlitwy jest bez tej cnoty niemożliwy.
Ćwiczenie
Staraj się więcej słuchać, niż mówić. Raz w tygodniu zrób dzień
ciszy, w którym nie będziesz korzystał z internetu i telewizji. Każdego dnia staraj się zatrzymać i ćwiczyć we wchodzeniu w obecność
Boga w Tobie i poza Tobą. Postaraj się tego dnia również o większą
samotność, by była ona przestrzenią spotkania dla Jezusa.
Oddanie czci Bogu
Jezus dał obietnicę, że kto będzie czcił ten obraz, nie zginie, zwycięży nieprzyjaciół, otrzyma opiekę. Co oznacza więc cześć Jezusa
w tym wizerunku? Znów należy odwołać się do Pisma Świętego
i rozmowy Jezusa z Nikodemem (zob. J 3, 14). Zbawiciel podkreśla,
że należy wywyższyć Syna człowieczego.
Po pierwsze, wywyższenie Jezusa łączy się z uznaniem faktu, że
On zmartwychwstał i jest pośród nas. Jest żywy i obecny teraz. Mówi
o tym Jezus: „Gdy wywyższycie Syna człowieczego, wtedy poznacie,
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że JA JESTEM” (J 8, 28). Wywyższamy Jezusa przez wiarę, nie wątpiąc
w realność spotkania z Nim, na przykład: w słowie Bożym, podczas
modlitwy przed Jego świętym wizerunkiem, w sakramencie pokuty
i Eucharystii. Jezus też powiedział, że jeśli nie uwierzymy w Jego obecność, pomrzemy w grzechach swoich (zob. J 8, 24). Jeśli nie wierzymy,
odrzucamy Jego pomoc w sakramencie pokuty i Eucharystii. Tak więc
wywyższenie Jezusa oznacza wiarę, że jest z nami przez wszystkie dni
aż do skończenia świata (zob. Mt 28, 20).
Po drugie, wywyższenie Jezusa to uznanie Go za swego Króla,
czyli najwyższy autorytet, od którego powinienem być zależny. Wyraża się to w naszej nadziei. Można się zastanowić, komu ja ufam,
Bogu czy sobie itd. Wywyższamy Boga, ufając Mu. Taką weryfikacją wywyższenia Boga jest też pierwsze przykazanie: „Nie będziesz
miał bogów cudzych przede Mną”. Czy w mojej duszy są ukryte
bożki? Jeśli tak to nie oddam czci Bogu we właściwy sposób i nie
będę mógł uczestniczyć w obietnicach związanych z tym obrazem.
Czcić Jezusa w tym wizerunku oznacza również wyrażenie skruchy
z powodu niewierności, przyznanie się do słabości, uwielbienie Jego
miłosierdzia, powiedzenie, że się Go kocha, ufa, potrzebuje Jego
pomocy, to myślenie bardziej o Nim niż o sobie...
Po trzecie, wywyższenie Jezusa przełożone na życie duchowe
oznacza, że Jezus powinien zająć pierwsze miejsce w naszej duszy.
Powinien być najważniejszą osobą w centrum naszej uwagi. Dzieje
się tak podczas modlitwy uwielbienia. Słowa tej modlitwy wynikają
z zachwytu nad Bogiem. Przed tym obrazem szczególnie uwielbiamy
miłosierdzie Boże. Myślimy o tych wszystkich łaskach, jakie Bóg
nam wyświadczył, dzięki którym powstaliśmy z grzechu i trwamy
przy Nim. To pozwala nam wyjść z przesadnej koncentracji na sobie i własnych pragnieniach. Uwielbienie Boga przed tym obrazem
może się dokonywać w każdej sytuacji naszego życia, niezależnie
jak bardzo zostaliśmy doświadczeni przez los.
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Jezus mówiąc: „kto będzie czcił”, podkreślił ciągłość, nie możemy
tego aktu duszy względem Boga przerwać. Cześć oddawana Bogu
powinna przemieniać całe życie. To intencja trwania przed Jego
obliczem, pragnienie istnienia dla Niego, ponieważ On jest naszym
wybawcą i przez Jego ofiarę krzyżową już nie należymy do siebie
samych ani tego świata, lecz do Bożego miłosierdzia. I nic nas od
tego nie odwiedzie, o ile czcić będziemy Jezusa ze wszystkich sił
i do końca naszych dni.
Ćwiczenie
Na modlitwie postaraj sobie najpierw uświadomić obecność
Jezusa, który zmartwychwstał. Wzbudź pragnienie oddania czci
Bogu jako Królowi, Dawcy Życia, któremu wszystko jest poddane.
Własnymi słowami wywyższ Jezusa Miłosiernego. Powiedz, że On
jest najważniejszy w twoim życiu. A jeśli tak nie jest, to poproś, by
to sprawił. Uwielbij miłosierdzie Boże za wszystkie otrzymane łaski.
Ufność
Ufność pokładana w Jezusie to względem Boga oddawanie Jemu
czci, a względem nas samych zasada spełnienia obietnic Bożych.
Ufność wobec miłosierdzia Jezusa to naczelna reguła orędzia Bożego
Miłosierdzia. Jezus mówił do św. Faustyny, że człowiek otrzyma
tyle, na ile Mu zaufa. Tak więc Bóg sam czyni się zależny od naszej
ufności, która jest naszym uwolnieniem się z samowystarczalności
i zaproszeniem Boga do życia, tak aby stał się jego współuczestnikiem. Sprawy, które zanosimy w ufnej modlitwie w imię Jezusa,
stają się Jego troską. Potwierdzają to także niezliczone dowody Bożej interwencji w dziejach ludzkich. Bezgranicznie ufając Bogu,
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doświadczymy Jego wszechmocy, dzięki której możemy stać się
świadkami wskrzeszenia tego, co umarło, na przykład małżeńskiej
miłości.
Ufność chroni też przed lękiem spowodowanym obawą przed
cierpieniem i niepowodzeniami. Wspaniałym przykładem wybawienia przez ufność pokładaną w Bogu jest ocalenie Daniela z jaskini
lwów. W Księdze Daniela są zapisane pouczające słowa: „nie znaleziono na nim żadnej rany, bo zaufał Panu” (6, 24). Ufność dodaje
sił człowiekowi, przywraca nadzieję. Sprawia, że jest on zdolny do
wytrwałego wysiłku, ponieważ widzi sens swoich działań i wierzy
w zwycięstwo. Ufność pokładana w Bogu jest niezniszczalna, ponieważ Bóg jest niepokonany. Należy pamiętać, że sam Bóg powinien
być celem ufności, a nie tylko to, o co prosimy.
Lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły,
otrzymują skrzydła jak orły:
biegną bez zmęczenia,
bez znużenia idą (Iz 40, 31).

Ufność względem Jezusa miłosiernego powinna być kamieniem
węgielnym naszego życia duchowego. Streszcza się w słowach:
„Jezu, ufam Tobie”. Możemy to zrozumieć na przykładzie chodzenia
po jeziorze Genezaret (zob. Mt 14, 27–31). Tłumaczy to zdarzenie
św. Jan Paweł II:
Piotr zaczął tonąć, ponieważ zwątpił. To nie wicher zanurzył Piotra
w głębinach jeziora, lecz niedostatek wiary. Jego wierze zabrakło
istotnego elementu – całkowitego oparcia się na Chrystusie, całkowitego zaufania Chrystusowi w chwili wielkiej próby, zabrakło
całkowitego pokładania w Nim nadziei. Wiara i nadzieja razem
z miłością stanowią fundament życia chrześcijańskiego, którego
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kamieniem węgielnym jest Jezus Chrystus (Przemówienie do młodzieży, Poznań 1997).

Ufność przyczynia się do wewnętrznego pokoju, który jest przestrzenią spotkania z Bogiem i współpracy z Jego łaską. Człowiek
wtedy wzrasta i daje świadectwo miłości Boga i bliźniego:
Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu, i Pan jest jego
nadzieją. Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wodą, co swe
korzenie puszcza ku strumieniowi; nie obawia się, skoro przyjdzie
upał, bo utrzyma zielone liście; także w roku posuchy nie doznaje
niepokoju i nie przestaje wydawać owoców (Jr 17, 7–9).

Zła ufność pochodzi z pokładania nadziei w sobie samym lub
stworzeniu i często łączy się z cielesną pożądliwością. Człowiek
posiadający fałszywą ufność jest skazany na niepowodzenie, doświadcza niepokoju, łatwo się zniechęca i popada w rozpacz. Taka
ufność łączy się z grzechem bałwochwalstwa, a według słów proroka
staje się wręcz przekleństwem:
To mówi Pan: Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku
i który w ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce.
Jest on podobny do dzikiego krzaka na stepie, nie dostrzega, gdy
przychodzi szczęście; wybiera miejsca spalone na pustyni, ziemię
słoną i bezludną (Jr 17, 5–6).

Ważne jest wyjaśnienie przyczyn niewysłuchanych modlitw.
Człowiek ufa, że Bóg spełni jego prośby, lecz nie zostaje wysłuchany. Należy pamiętać, że Bóg nie jest automatem, a nasze modlitwy,
prośby i umartwienia podejmowane w jakiejś intencji nie muszą
być od razu wysłuchane i spełnione.
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Przyczyny niewysłuchanych modlitw
– To, o co prosisz, może być niezgodne z wolą Boga. Nie wszystko, o co prosimy, jest dobre dla nas i dla innych osób. To, o co prosimy, może być związane z zaspokojeniem naszych pożądliwości
i w ten sposób umacniałoby nas w grzechu. Bóg o tym wie i dlatego
nie spełnia prośby.
– Bóg może sprawdzać siłę naszych motywacji, czyli jak bardzo
nam zależy na czymś i ile wysiłku wkładamy w proszenie o to. Niewysłuchana modlitwa może być oczyszczeniem naszych intencji,
dlatego Bóg przedłuża czas spełnienia prośby, by później to zrobić
i aby było to doskonalsze. Często zdarza się tak, że Bóg chce nam
dać więcej, niż prosimy.
– Bóg nie wysłuchuje naszych próśb, aby dać nam coś do zrozumienia, że na przykład to, o co prosimy, jest ważniejsze dla nas niż
On sam. Dlatego nie chce utwierdzać danej osoby w swego rodzaju
bałwochwalstwie.
– Niewysłuchanie modlitw może oznaczać potrzebę swego rodzaju ofiary i dowód bezinteresownej relacji z Nim.
– Niewysłuchanie modlitw może być dowodem, że się źle modlimy, jesteśmy na przykład rozproszeni.
Ćwiczenie
Podczas modlitwy przed obrazem Jezusa Miłosiernego zastanów
się nad poniższymi pytaniami: W czym pokładasz nadzieję? Czego pragniesz? Czego szukasz? Czy potrafisz zawierzyć Bogu każdy
dzień, a szczególnie trudne sytuacje?
Zachowaj postawę wewnętrzną, która jest wyrazem przekonania, że w modlitwie wszystko zależne jest od Boga, a w działaniu wiele zależy od ciebie. To, co czynisz, czyń przez Chrystusa,
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z Chrystusem, w Chrystusie, dla Boga Ojca, w jedności z Duchem
Świętym.
Pokora
Warto milczenie połączyć z pokorą. Tomasz à Kempis pisał:
Bóg pokornego broni i wyzwala, pokornego miłuje i pociesza, ku
pokornemu się schyla, pokornego obdarza wielką łaską, a z uniżenia wynosi do chwały. Pokornemu objawia swoje tajemnice, łagodnie do siebie pociąga i wzywa53.

Te wszystkie określenia pokory możemy odnieść do modlitwy
przed obrazem Jezusa Miłosiernego.
Pierwszym imieniem pokory jest uniżenie przed Bogiem. Święty
Jan Chrzciciel jako zasadę swojej relacji z Bogiem uznał pokorę.
Świadczą o tym Jego czyny i słowa: „On ma wzrastać, a ja się umniejszać” (J 3, 30). Prorok był przekonany, że Oblubieniec, którym jest
Jezus Chrystus, odda się swej oblubienicy, czyli każdemu ochrzczonemu, jeśli ten przyjmie postawę pokory. Oblubieniec napełni daną
osobą światłem wszelkich łask, jeśli ta osoba nie zapomni o tym,
kim jest sama z siebie (nędzą).
Drugim imieniem pokory jest służba. Apokalipsa mówi o tym,
iż słudzy Pana „będą oglądać Jego oblicze” (zob. 22, 4–5). Słowo
„sługa” łączy się ściśle z pokorą, która skłania daną osobę do funkcji
służebnej. Pokora zniewala serce Jezusa do udzielania człowiekowi
ogromu łask miłosierdzia. Ta cnota usuwa przeszkody na drodze
do Boga.
53

Tomasz à Kempis, O naśladowaniu Chrystusa, ks. 2, rozdz. 2–3.
125

Ćwiczenie
Uniżaj się przed Bogiem, przyjmij zależność od Jego woli. Uniż
się przed drugim człowiekiem, uważając go za bardziej godnego
uznania i szacunku od Ciebie. Postaraj się nigdy nie lekceważyć
bliźniego, chociażby był najuboższy lub najbogatszy. Staraj swoje
obowiązki wykonywać w duchu służby Bogu. Zastanów się, czy to,
co ci jest powierzone, wykonujesz dla Boga.
Miłość i miłosierdzie wobec bliźniego
Człowiek, który gniewa się na kogoś (zachowuje urazy), nie jest
w stanie dobrze się modlić. Powinien on z serca (decyzji woli i rozumu) wybaczyć swoim winowajcom, w przeciwnym razie podczas
modlitwy będzie duchowo rozbity. Jak czytamy w Liturgii godzin
(t. 1, Poznań 1982, s. 450), Święty Augustyn podkreśla, że w modlitwie przed obrazem Jezusa Chrystusa bardzo ważna jest miłość
bliźniego.
Ty jednak nie oglądasz jeszcze Boga, ale miłując bliźniego, stajesz
się godnym ujrzenia Boga. Gdy miłujesz bliźniego, twoje spojrzenie
staje się czyste, aby mogło ujrzeć Boga. Wyraża to jasno Święty Jan
w słowach: „Kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może
miłować Boga, którego nie widzi”.

Ćwiczenie
Staraj się żyć dla innych, a nie tylko dla siebie. Nie przegapiaj
chwil, w których możesz komuś pomóc. Ucz się wciąż jednego słowa: „Kocham”.
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Nawrócenie
By móc widzieć Jezusa Chrystusa, trzeba się najpierw pozbyć
tego, co uniemożliwia Jego ujrzenie. To grzech zasłania oblicze Boga.
Ludzie czasem nie doświadczają spotkania z Jezusem, nie wiedzą
z czego się spowiadać, bo grzech zamknął im drogę do prawdy.
Mówi o tym Zbawiciel w odniesieniu do faryzeuszów. Nie widzą
oni oblicza Ojca, bo przez grzech nie uwierzyli w Tego, którego On
posłał (zob. J 5, 37). Tymi grzechami, które uniemożliwiają ujrzenie
Boga i nawrócenie, są zarozumiałość i szukanie własnej chwały.
Oglądanie oblicza Boga łączy się z całościową postawą nawrócenia człowieka, tak aby stać się jego czcicielem w Duchu i prawdzie.
Mówią o tym słowa z Księgi Tobiasza:
A kiedy nawrócicie się do Niego całym sercem i duszą, aby przed
Nim postępować w prawdzie, wtedy i On do was się zwróci i już
nigdy nie zakryje przed wami swojego oblicza (Tb 13, 6).

Wyjaśnia to również wskazówka psalmisty: „Oczy Pana zwrócone są ku sprawiedliwym, a uszy Jego na ich wołania” (Ps 34, 16).
Bycie czcicielem Boga w Duchu i prawdzie to również nieustanne
weryfikowanie swojego życia względem Bożych przykazań oraz rozeznawanie duchowe własnych motywacji w działaniu. Walka duchowa to walka myśli, w której powinniśmy odciąć się od słów ojca
kłamstwa (szatana), który nas atakuje i próbuje zwieść z właściwej
drogi. Prawda jest jedna, a jej strażnikiem jest tradycyjna nauka
Kościoła Rzymskokatolickiego, którą powinniśmy praktykować,
tak aby nie zagubić drogi do oblicza Boga.
A zatem, aby wejść w komunię z Chrystusem i kontemplować Jego
oblicze, aby rozpoznać oblicze Pana w obliczu braci i w różnych
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doświadczeniach codzienności, niezbędne są ręce nieskalane i serce
czyste. Ręce nieskalane, tzn. egzystencje oświecone prawdą miłości,
która zwycięża obojętność, zwątpienie, kłamstwo i egoizm; ponadto
konieczne są serca czyste, serca pociągnięte Bożym pięknem, jak
mówi mała Teresa z Lisieux w modlitwie do Świętego Oblicza, serca, na których jest odciśnięte oblicze Chrystusa (Benedykt XVI).

Ćwiczenie
Zastanów się, żyjesz w prawdzie czy obok niej. Skup się na jednym
grzechu, by całkowicie go wykorzenić. W pracy nad nawróceniem bardziej licz na łaskę Bożą niż własne siły. Jeśli się nie nawracasz, przyjdź
ze skruchą do Jezusa Miłosiernego i błagaj o przemianę. Zadaj sobie
karę i wykonaj jakieś umartwienie, by zadośćuczynić za brak poprawy.
Te wszystkie wskazania do modlitwy przed obrazem Jezusa Miłosiernego, czyli: zatrzymanie się, milczenie, ufność, pokora, miłość,
nawracanie się możemy zwieńczyć słowami Boga, jakie przekazał
prorokowi Izajaszowi.
W nawróceniu i spokoju jest wasze ocalenie,
w ciszy i ufności leży wasza siła. (…)
Lecz Pan czeka, aby wam okazać łaskę,
i dlatego stoi, by się zlitować nad wami,
bo Pan jest sprawiedliwym Bogiem.
Szczęśliwi wszyscy, którzy Jemu ufają (Iz 30, 15. 18)!

Te zdania to wspaniałe orędzie ukazujące, jak odzyskać siłę
ducha. Czyż nie odnoszą się one również do osoby Jezusa Miłosiernego? On na tym obrazie stoi i czeka na nas, aby przekazać nam
wszelką potrzebną łaskę do zwycięstwa nad przeciwnikiem i do
życia w pełni Chrystusowej miłości!
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Wskazania do modlitwy
przed obrazem Jezusa Miłosiernego
Bóg z pewnością bardziej pragnie twojej własnej modlitwy niż
gotowych sformułowań czyjegoś autorstwa. Chcąc pomóc w sformułowaniu słów modlitwy, przekazuję ci kilka wskazówek:
– Oblicze Jezusa Chrystusa mamy czcić na przykład przez uwielbienie, zaufanie Bogu.
– Modląc się przed obliczem Jezusa Chrystusa, należy również
wynagradzać za grzechy, ponieważ Jego Święte Oblicze widzi wszelkie nieprawości, jakie dokonują się na świecie. Jest to zniewaga Jego
Świętego Oblicza.
– Modląc się przed tym świętym wizerunkiem, można mówić do
Boga jak do najlepszego przyjaciela własnymi słowami. Jezus chce
przede wszystkim, abyś na Niego patrzył i Jemu zaufał, przestał się
lękać i wyraził wdzięczność za Jego miłość i miłosierdzie.
– Staraj się najpierw czcić Boga na modlitwie, a wszystko będzie
ci dane.
– Jeśli masz jakieś zmartwienie, wyznaj je z prostotą dziecka
i poproś, aby Jezus się nim zajął.
– Jeśli męczy cię jakieś uzależnienie lub niemoc, ofiaruj je Jezusowi, a On obdarzy cię swoją mocą.
– Ofiaruj Jezusowi swoją nędzę, a On obdarzy cię miłosierdziem,
które sprawi, że będziesz żył w wolności dziecka Bożego.
– Każdego dnia możesz oddawać Mu całe swoje życie oraz
wszystkich, których kochasz.
– Ten obraz jest królestwem Bożym na ziemi, dlatego staraj się
zanurzać w niebiańskiej słodyczy Jezusa, wylewającej się z Jego wizerunku. Raduj się w pełni i żyj bez lęku.
– Przed obrazem Jezusa Miłosiernego możesz swoją dłonią dotknąć serca Jezusa i prosić, by łaski Boże zstąpiły na ciebie.
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– Możesz podczas modlitwy podejść do Świętego Oblicza Jezusa
i je ucałować ze czcią. Powiedzieć Jezusowi, że Go kochasz.
– Powiedz zarówno ustami, jak i sercem słowa: „Jezu, ufam Tobie”, a wypowiesz najpiękniejszą modlitwę, na którą On czeka.
– Jeśli brakuje Ci słów, módl się Modlitwą Pańską, Magnificat,
psalmami.
– Wpatrywanie się w Jego święte wizerunki warto połączyć z rozmyślaniem nad słowem Bożym. Należy także pamiętać, że tak samo
obraz, jak i słowo Syna Bożego przemieniają nas i karmią nasze dusze.
– Jeśli brakuje ci słów, nic nie mów, lecz słuchaj natchnień Ducha
Świętego.
– Jeśli nic nie słyszysz, trwaj w obecności.
– Pamiętaj, że milczenie jest złotem, a mowa srebrem.
Skutki modlitwy przed świętymi wizerunkami
Przeciwwaga – patrzenie na wizerunki Jezusa, Maryi pozwala
człowiekowi odzyskać utraconą wrażliwość. Przez łzy, które mogą
się pojawić na modlitwie, Jezus zmywa wcześniejsze złe obrazy i doświadczenia zakorzenione w duszy. Człowiek zostaje uwolniony
z oczarowania złem. Odkrywa sens życia. Dynamicznie wchodzi
w swoje zadania z pomocą Jezusa. Doświadcza radości życia w świecie realnym, czyli w rodzinie, grupie rówieśniczej. Człowiek, który
patrzy na Boga, stara się Go naśladować i doświadcza szczęścia
królestwa Bożego.
Odnowienie obrazu Bożego – owoc modlitwy rozmyślania przed
obliczem Jezusa i Maryi. „Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz” (Rdz 1, 27). Patrząc na Jezusa, powracamy do prapoczątku, prawzoru. Znikają deformacje spowodowane grzechem i otrzymujemy
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piękno wewnętrzne samego Boga. Jesteśmy Nim opromienieni.
Patrząc na świętą ikonę, odkrywamy również oblicze Boga w głębi
naszej duszy.
Duchowe obdarowanie – życiem, radością, obfitością, pokojem,
ufnością, miłosierdziem. Czciciele Bestii czczą jej obraz, nie mają
odpoczynku i cierpią katusze (Ap 14, 10–12). Czciciele Boga i Jego
obrazu otrzymują odpoczynek i nagrodę.
Skupienie się na modlitwie – łatwość skupienia myśli i wejście
w obecność Bożą, co skutkuje zjednoczeniem z Bogiem.
Ochrona przed działaniem złego ducha – ochrona naszej wyobraźni, z której rodzą się myśli i czyny. Jeśli patrzymy na zło, może
ono w nas wejść i niszczyć. Widzenie Boga przez modlitwę przed
świętymi obrazami jest duchową tarczą, a także Jego Imieniem na
naszych czołach.
Miejsce schronienia – Apokalipsa św. Jana mówi o nakazie ucieczki z miasta Babilon. Miejsce to jest symbolem zgorszenia i buntu
wobec Boga. Nakaz ucieczki sprawia, że nie będziemy mieć udziału w grzechach i unikniemy kar, jakie przyjdą na tych, którzy się
ich dopuścili oraz czczą obraz Bestii (Ap 18, 4). We współczesnym
świecie trudno jest nam znaleźć miejsce, w którym moglibyśmy się
schronić, jeśli będziemy narażeni na deprawację w środowisku, nie
możemy zmienić adresu zamieszkania. Takim miejscem schronienia
jest Święte Oblicze Jezusa Chrystusa, do którego możemy przyjść
i otrzymać to, co konieczne do przetrwania. Warto pamiętać słowa Jezusa: „Kto ufa miłosierdziu mojemu, nie zginie, bo wszystkie
sprawy jego moimi są, a nieprzyjaciele rozbiją się u stóp podnóżka
mojego” (Dz. 723).
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Nauka patrzenia na innych miłosiernie i dostrzeganie Boga –
św. Albert Chmielowski zobaczył Syna Bożego w młodym żebraku, a po swoim nawróceniu, usłyszał Jezusa, który mówił: „Pomóż
mi, nie zrażaj się tym, co widzisz”. Aby zobaczyć w upokorzonym
(uzależnionym, ubogim) człowieku Jezusa Chrystusa, trzeba mieć
łaskę Ducha Świętego i kontemplować Chrystusa. Dzięki modlitwie
przed świętymi wizerunkami, powinniśmy zrozumieć, że jesteśmy
żywymi ikonami Boga i musimy troszczyć się o naszą świętość.
Naszym pierwszym obowiązkiem wobec oblicza Jezusa jest zadośćuczynienie. Bóg widzi wszystko – nawet to, co jest ukryte w naszych
myślach – i zasmucają Go nasze grzechy. Jesteśmy więc zobowiązani
do zadośćuczynienia.
Naszym drugim obowiązkiem wobec oblicza Jezusa jest wierna
obecność przy Nim (zob. Dz. 48) w każdym dniu. Jest to nasze
milczące zapatrzenie, czcimy Boga-Człowieka, wywyższamy Jego
osobę.
Wszyscy, którzy chcąc Mi okazać swoją miłość, pamiętać będą często o wizerunku przedstawiającym Moje Boskie Oblicze, uczują
w sobie przez odbicie Mego Człowieczeństwa żywy odblask Mojej
Twarzy, która w nich będzie wyryta i jaśnieć będą bardziej od innych w życiu wiecznym (słowa Jezusa do św. Gertrudy).

Uwolnienie z lęku i rozpaczy – Jezus Chrystus na tym obrazie jest
ukazany w momencie przekazywania pokoju w Wieczerniku. Była
to chwila, jak opisuje Ewangelia św. Jana, kiedy Jezus przyszedł do
przestraszonych apostołów mimo zamkniętych drzwi i trzykrotnie
powtórzył te same słowa: „Pokój wam”, ponieważ uczniowie bali się,
że będą zabici przez Żydów, którzy nie uwierzyli w Mesjasza – Syna
Bożego. To nie tylko słowa Jezusa, lecz i jego postać była przekonująca i umożliwiała przyjęcie daru zmartwychwstania. Tym darem
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jest wyzwolenie człowieka z lęku. Nadmierny lęk wynika ze zbytniej
troski o własne życie, jest skutkiem grzechu lub choroby psychicznej.
Można powiedzieć, że oblicze Jezusa – Boga-Człowieka napełnia
pokojem. Kiedy jednak nie widzimy oblicza Boga, powraca lęk:
„Gdy skryjesz swe oblicze, wpadają w niepokój” (Ps 104, 29). Dlatego Jezus po zmartwychwstaniu musiał pojawiać się wiele razy, by
umocnić apostołów w wierze.
Obraz Jezusa Miłosiernego wyzwala z depresji, chorób ducha,
nawet rozpaczy, ponieważ przywraca pokój wewnętrzny w duszy
człowieka. Jezus uzdrawia z lęku spowodowanego złymi doświadczeniami w przeszłości, z urazów spowodowanych złymi słowami
i zachowaniami według utartych schematów, w których jesteśmy
krzywdzeni przez innych lub samych siebie, przykładem mogą być
nałogi. Chodzimy wtedy z pochylonym czołem i w jakimś sensie
unikamy życia. Nie jesteśmy ludźmi wolnymi. Jeśli powierzymy
Jezusowi Miłosiernemu swoją przeszłość, to zostaniemy uwolnieni z lęku, co wiąże się z przyjęciem łaski przebaczenia od Zbawiciela, przebaczania sobie i przebaczania innym. Przypominają
mi się w tym miejscu słowa wdzięczności znajomego z czasów
studenckich:
Ten obraz, Jezusa Miłosiernego, który ofiarowałeś w dniu, kiedy
się ożeniłem, był dla mnie i mojej żony najlepszym prezentem.
Każdego dnia, jak było nam trudno, podczas wieczornej modlitwy
przed nim przebaczaliśmy sobie.

Jezus w tym obrazie uzdrawia z lęku teraźniejszego, który łączy
się z pośpiechem w życiu. Już od samego świtu, od chwili, kiedy
zadzwoni budzik, uczestniczymy w chorym wyścigu, który prowadzi do wyniszczenia. Jezus przekazuje nam miłość, która jest siłą
w teraźniejszości. Nie musimy się lękać, bo od samego rana możemy
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przyjąć Jego spojrzenie, które niesie w sobie bezpieczeństwo. A nawet jeśli coś nie wyjdzie, to nie wpadniemy w panikę, lecz ocenimy
sytuację bez emocji, nabierając dystansu.
Jezus uzdrawia również z lęku związanego z przyszłością. Odkupiciel przekazuje łaskę męstwa, aby On był ostatecznym celem. Jeśli Bóg jest najważniejszy, nasza śmierć nie jest czymś strasznym,
jest przejściem w inny wymiar egzystencji. Modlitwa przed tym
obrazem wzmacnia nadprzyrodzoną nadzieję, która powoduje, że
człowiek nawet jeśli umiera, nie poddaje się, bo wie, że idzie na
spotkanie z Oblubieńcem.
Bardzo częstym skutkiem modlitwy przed tym obrazem jest wyzwolenie z rozpaczy. Przyczyną tej choroby ducha może być złamanie pierwszego przykazania: „Nie będziesz miał bogów cudzych
przede Mną”.
Jeśli ulegamy niewłaściwemu przywiązaniu do stworzeń, stajemy
się ich niewolnikiem i bałwochwalcą. Obraz Jezusa Miłosiernego
uwalnia z rozpaczy, ponieważ usuwa przyczyny lęku. Człowiek zapatrzony w Jezusa zapomina o swoich zmartwieniach i przewartościowuje swoje cele. To, co dotychczas było tak istotne, w promieniach
miłosierdzia – które go prześwietlają – nie ma już tak wielkiego
znaczenia. Przenosi on swoje myślenie na Boga i w Nim odzyskuje
utraconą nadzieję. Na nowo Bóg zajmuje w jego sercu najważniejsze
miejsce. Widząc Jezusa Miłosiernego, zaczynamy go wywyższać
i wychodzić z jarzma złych przywiązań i egoistycznych pragnień,
wyolbrzymionych problemów. Z kłamstwa, że nie damy rady, że
świat się nam zawalił, że to już koniec. Dzięki miłosierdziu Bożemu
wszystko możemy zacząć na nowo i odzyskać w swoim czasie to,
co straciliśmy. Patrząc na ten obraz, wychodzimy z demonicznej
koncentracji na samych sobie. Powoli zaczynamy powracać do celu,
którym jest miłość do Boga i bliźniego. Doświadczamy nowego życia
razem z Jezusem. Z sytuacji krytycznej – która wywołała rozpacz, na
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przykład zdrada małżeńska, utrata pracy – dzięki modlitwie przed
tym obrazem wychodzimy silniejsi i mądrzejsi. Bóg przez ten wizerunek udziela łaski pokoju obiecanego tym, którzy uciekają się
do Jego miłosierdzia. Ta ikona jest jak naczynie pełne krystalicznej
wody, której mamy skosztować i w niej się zanurzyć.
Modlitwa przed wizerunkiem Jezusa Miłosiernego daje nieograniczone możliwości przemienienia nas przez miłosierdzie Boże.
Bóg przez ten święty obraz obmywa nas promieniami swej łaski,
doprowadzając nas do normalności i funkcjonowania jako dzieci
Boże bezpieczne w dłoniach kochającego Ojca.
Świadectwa
Znamy wiele historii świadczących o nadzwyczajnym działaniu
Boga za przyczyną świętych wizerunków. Na przykład cudowne
ocalenie mieszkańców Konstantynopola w 626 i 717 roku przypisuje się cudownym ikonom Matki Bożej czczonym w tym mieście
i uroczyście niesionych w procesjach wzdłuż murów obronnych.
Dzięki Maryi udało się powstrzymać najazd Awarów i wyznawców
islamu. W naszej ojczyźnie powinniśmy pamiętać o obronie Jasnej
Góry w 1655 roku. Załoga trzystu obrońców odparła oblężenie ponad trzytysięcznej armii. Wstawiennictwo Matki Bożej pomogło
odeprzeć potop szwedzki oraz narzucenie nam protestantyzmu.
W Warszawie w 1662 roku odnotowano świadectwo cudownego
uratowania stolicy przed zarazą, która dziesiątkowała mieszkańców.
Choroba natychmiast ustała po ekspiacyjnej procesji z obrazem
Matki Bożej Łaskawej wzdłuż murów Starego Miasta. To, o czym
piszę, jest dowodem ingerencji Boga Wszechmocnego w ludzkie
losy. Bóg ocala tych, którzy z ufnością zwracają się do Niego przez
wstawiennictwo Matki Bożej za pośrednictwem świętych ikon.
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Był rok 1942 trwała okupacja niemiecka. W pewnej rodzinie w okolicach Pruszkowa zachorowała matka. Miała śmiertelne powikłania
pogrypowe. Lekarze nie mogli pomóc. W momencie krytycznym
mąż i starszy syn wybiegli z domu po pomoc. Natomiast młodszy
12-letni został przy chorej matce. Jej ciało robiło się zimne. Ukląkł
przy jej łóżku, nad którym wisiał mały obrazek Matki Bożej Karmiącej. Zaczął się modlić do Niej własnymi słowami. Wołał do
Maryi, by mamie przywróciła życie, by jej nie utracił. Nie został
sam. Kiedy wrócił ojciec, mama poczuła się znacznie lepiej. Mogło
się wtedy dokonać wskrzeszenie (Jan – młodszy syn).

Chrystus i Maryja naprawdę przychodzą, kiedy wołamy o pomoc przed świętymi wizerunkami. Przykładem może być historia
z Miedniewic o tym, jak po powieszeniu obrazu Świętej Rodziny na
belce w stodole, po pewnym czasie na piaszczystym podłożu, które
było pod tym wizerunkiem, zaczęły się pojawiać odciski stóp trzech
osób. Tam, gdzie jest święty wizerunek Jezusa Chrystusa i Maryi,
jest też miejsce panowania Boga.
Niedawno rozmawiałem z młodym człowiekiem o zgubnym, a nawet
demonicznym działaniu gier komputerowych i filmów. Po katechezie,
jaką prowadziłem na ten temat, podszedł do mnie uczeń. Stwierdził,
że przesadzam. Rozmowa się rozwijała. Zacząłem tłumaczyć mu zasadę uzależnienia, która wynika z przekroczenia pierwszego przykazania: „Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną”. Skutkiem czego
jest bycie niewolnikiem danego nałogu, może to być uzależnienie od
gry, serialu itp. Nagle trochę się zdenerwował, zastanowił i przedstawił
mi swoją historię. Otóż rok temu bardzo mu zależało na egzaminie
maturalnym i zdaniu prawa jazdy. Był tak tym przejęty, że napisał
pakt, w którym prosił diabła o pomoc. Nie zdążył go jednak podpisać. Tego samego dnia jego babcia przekazała mu obraz z obliczem
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Jezusa. Powiesił go nad łóżkiem. I zapomniał o tym, co chciał zrobić.
To zafiksowanie spowodowane pragnieniem powodzenia w egzaminach o mały włos nie doprowadziłoby do tragedii. Poleciłem mu się
wyspowiadać. Wiem, że oblicze Jezusa go uratowało (ks. Michał).

O ocaleniu życia dzięki wizerunkowi Matki Boskiej świadczy
historia 13-letniej dziewczyny, która została uprowadzona przez
50-letniego mężczyznę, który znęcał się nad nią i chciał ją zmusić
do współżycia. W chwili gdy zobaczył na jej szyi wizerunek Matki
Bożej Niepokalanej, zmieszał się, oprzytomniał i kazał dziewczynie
uciekać. Ona wiedziała, że to cudowne oblicze Matki Bożej wybawiło ją z opresji. Postanowiła podziękować Maryi i w Niepokalanowie
podczas zbierania tacy wrzuciła kartkę z opisem tej historii.
Wsłuchajmy się w kolejną opowieść, jak Matka Boża Nieustającej
Pomocy uratowała rozpadające się małżeństwo.
Kiedyś podczas rozmowy pewna kobieta prosiła mnie o ratunek.
Myślała o rozwodzie. Obecnie z mężem mieszkali oddzielnie. Okazało się, że jest on nie do wytrzymania, cały czas jest do niej nastawiony negatywnie i ciągle ją krytykuje. Oprócz tego często nadużywa alkoholu. Poradziłem jej, aby kupiła piękną i dużą niekiczowatą
kopię jakiegoś obrazu Maryi, na przykład Matki Bożej Nieustającej
Pomocy. Miała obiekcje, bo mąż był religijnie obojętny, nie chciał
się modlić i chodzić do kościoła. Po jakimś czasie spotkałem ją podczas kolędy. Po modlitwie z wielką radością i zdumieniem zaczęła
mi opowiadać, co się zmieniło w jej małżeństwie. Powiedziała, że
postąpiła zgodnie z moją radą. Mąż przyjął z radością ten prezent,
ofiarowała go w rocznicę ślubu. Przypomniał jej, że właśnie przed
obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy zawarli sakrament małżeństwa, było to w kościele św. Benona u redemptorystów na Starym Mieście. Od tej pory naprawdę stał się lepszym człowiekiem.
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Ograniczył alkohol i zaczął się modlić do Matki Bożej i Jezusa za
pośrednictwem tego obrazu (ks. Michał).

Obraz Jezusa Miłosiernego ocala nas każdego dnia. Przypominam sobie świadectwo Anny. W pierwszej parafii w Zalesiu Dolnym
podczas spotkania czcicieli Bożego Miłosierdzia zachęciłem uczestników do pięciominutowej codziennej modlitwy w milczeniu przed
tym wizerunkiem. Było to postanowienie, które miało trwać przez
miesiąc. Na następnym spotkaniu zapytałem, jakie mają doświadczenia. Młoda nauczycielka ze szkoły gimnazjalnej powiedziała, że
nie było to łatwe zadanie. Musiała do niego się też trochę przymusić.
Oto jej relacja.
Pewnego dnia zmęczona wróciłam do domu i nic mi się nie chciało.
Resztkami sił podjęłam modlitwę przed tym wizerunkiem, ponieważ się zobowiązałam. Po prostu przed nim byłam. Po pewnym
czasie zorientowałam się, że Bóg mnie przemienił wewnętrznie.
Czułam się jak po jakimś duchowym prysznicu. Całe moje zmęczenie, odczucie frustracji po ciężkim dniu odeszło. Zostałam
oczyszczona.

Jakże piękną ilustracją opisanego powyżej świadectwa i Bożego
działania przez obraz Jezusa Miłosiernego są słowa św. Pawła:
Gdy zaś ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela naszego, Boga, do
ludzi, nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy,
lecz z miłosierdzia swego w Duchu Świętym, którego wylał na nas
obficie przez Jezusa Chrystusa (1 Tm 3, 4–5).

Kolejnym wartym uwagi świadectwem uzdrowienia przed obrazem Jezusa Miłosiernego jest relacja Ewy.
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Mam na imię Ewa. Pochodzę z rodziny katolickiej, aczkolwiek
w moim rodzinnym domu brakowało modlitwy, nie mówiło się
o Panu Bogu. Dlaczego? Nie wiem. Niestety nie zdążyłam zapytać
moich rodziców, obydwoje już nie żyją. Oczywiście był chrzest,
pierwsza Komunia św., bierzmowanie i… koniec. To były lata
sześćdziesiąte, komuna, lekcji religii w szkole nie było, a w szkole
średniej, do której chodziłam, rozmawiało się o wszystkim, ale nie
o religii i Bogu. Tak właśnie żyłam. Miło, radośnie, zachłyśnięta wolnością, swoją dorosłością, decydowaniem o sobie i swoim
życiu. A decyzje nie zawsze były dobre, o czym przekonałam się
dużo później. Związek z mężczyzną, oczywiście tylko ślub cywilny,
założenie rodziny, dzieci i życie bez Boga. Po kilku latach małżeństwa – rozwód, rozpacz, załamanie nerwowe, próba odebrania sobie
życia i pytanie, co dalej, jak mam żyć.
Zaczęłam szukać odpowiedzi bardzo intensywnie, ale z pewnością nie tam, gdzie powinnam. Najpierw porady wróżek, później
horoskopy, rebirthing, New Age i ciągle pogłębiająca się depresja,
nieprzespane noce, koszmary, samotność i paraliżujący strach.
Pewnego dnia, po kolejnej awanturze z moimi dziećmi, postanowiłam wyjść i już nigdy nie wrócić do domu. Miałam wszystkiego
dosyć. Nie wiem, jak to się stało, ale znalazłam się w pustym, małym,
drewnianym kościele przed obrazem Pana Jezusa z podpisem: „Jezu,
ufam Tobie”. Stałam przed tym obrazem z utkwionym weń wzrokiem
jak zahipnotyzowana (wtedy jeszcze nic o Nim nie wiedziałam),
a z moich oczu płynęły tylko łzy. Nie wiem, ile czasu tam spędziłam,
nie wiem, co myślałam i czy w ogóle myślałam. Od obrazu „oderwał”
mnie ksiądz proboszcz, który po prostu musiał zamknąć kościół.
Wróciłam do domu i dzieci, a złe myśli o odejściu zniknęły. Coś
w moim sercu drgnęło i zniknął ten paraliżujący strach.
Zaczęły się pierwsze próby uczęszczania w niedzielę na Mszę św.,
ale byłam znudzona, zupełnie nieświadoma, co tam tak naprawdę
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się dzieje. Obserwowałam ludzi i naśladowałam ich zachowanie, bo
nie wiedziałam, kiedy należy przyklęknąć, kiedy należy wstać, ale
zawsze tak siadałam, by móc widzieć obraz Pana Jezusa Miłosiernego. Odnosiłam wrażenie, że ON patrzy tylko na mnie, wyciąga
do mnie ręce, pragnie mnie przytulić i mówi: „ Jestem z tobą, nie
bój się”.
Minęło następnych siedem lat i pojechałam na pielgrzymkę do
Medjugorje, myśląc wtedy, że jadę na wycieczkę, że poznam egzotyczny, fajny kraj, zupełnie nieprzygotowana duchowo na taki
wyjazd. Zostałam wspaniale przyjęta przez pielgrzymów i wtedy
po raz pierwszy w autokarze podczas podróży o godzinie piętnastej
usłyszałam Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Zakochałam się w niej
i stała się dla mnie cudowną modlitwą dającą mi siłę do przemiany
mojego poplątanego życia, to był początek mojego nawracania się.
Tam w Medjugorje po atakach szatana, buntu, zadawania sobie
pytań, co ja tu robię, przystąpiłam do sakramentu pojednania, przyjęłam do swojego serca Pana Jezusa i poznałam Maryję Jego Matkę.
Nie umiałam się modlić, nie znałam modlitwy różańcowej, a pod
względem wiedzy religijnej byłam jak małe dziecko, dla którego
wszystko, z czym się spotyka, jest nowe.
Wróciłam do domu zadowolona i szczęśliwa. Cały świat wydawał
się piękny, a ludzie dobrzy, mili i uśmiechnięci. Było wspaniale.
Po czterech miesiącach od powrotu z pielgrzymki spadła na mnie
straszna wiadomość. Mój młodszy 17-letni syn bierze narkotyki.
Świat zawirował, a nogi odmówiły mi posłuszeństwa.
W następstwie szpital, poważna operacja kręgosłupa. Zostałam
przykuta do łóżka na kilka miesięcy z potwornym bólem fizycznym,
obecnością w domu syna narkomana i pytaniami: Dlaczego właśnie
on? Co robić? Wiedziałam tylko tyle, że narkotyki to śmierć. Odpowiedź przyszła szybko. W moje ręce trafiło czasopismo „Miłujcie
się” z obrazem Pana Jezusa Miłosiernego i leżąc w łóżku, bo wtedy
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jeszcze nie chodziłam, zaczęłam bezustannie odmawiać Koronkę do
Bożego Miłosierdzia, powtarzając nieustannie „Jezu, ufam Tobie”,
a łzy płynące z moich oczu zmywały farbę drukarską.
Dzisiaj wiem, Pan Jezus płakał razem ze mną i nie porzucił ani
mnie, ani mojego syna narkomana. W ciągu miesiąca Piotr znalazł
się na leczeniu w ośrodku dla narkomanów, a ja bez jego wiedzy,
włożyłam mu do portfela obrazek Pana Jezusa, powierzając go
całkowicie Miłosierdziu Bożemu i Maryi. Miał tam próbę ucieczki, ale uratował go ten obrazek. Postanowił zrezygnować z terapii
i w ukryciu opuścił ośrodek, nikomu nic nie mówiąc. Po jakimś
czasie musiał za coś zapłacić, otworzył portfel i zobaczył obrazek
Jezusa Miłosiernego. W tym wizerunku odnalazł siły, by wrócić do
ośrodka i zrezygnować z nałogu. Po roku leczenia, mojej modlitwie
i modlitwie ludzi, których poznałam na pielgrzymce, syn zakończył
leczenie. Minęło jedenaście lat. Piotr jest czysty, nie bierze narkotyków, a ja ciągle się nawracam, dziękując Bogu za Jego Miłość
i Miłosierdzie.
Godzina piętnasta jest dla mnie świętą godziną – bez względu na to,
gdzie się wtedy znajduję, modlę się Koronką do Bożego Miłosierdzia.
Kochani, jeśli w waszym życiu jest choroba, strach, ból, przygnębienie, kłopoty, to naprawdę uwierzcie mi, że jest wyjście! PAN
JEZUS może wszystko przemienić i naprawić to, co my popsuliśmy
w swoim życiu. JEZU, UFAM TOBIE! JEZU, UFAM TOBIE! JEZU,
UFAM TOBIE!

Oto kolejne świadectwo uzdrowienia osoby przez Jezusa Miłosiernego.
Otrzymałam natchnienie od Maryi namalowania sześciu obrazów Jezusa Miłosiernego według symboliki sześciu stągwi
(zob. J 2, 1–11). Był tylko jeden problem. Doświadczałam wtedy
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poważnej choroby duchowej i fizycznej. Nie mogłam chodzić, cały
czas leżałam w łóżku. Miałam silne ataki astmy, więc co jakiś czas
się dusiłam. Silny zapach farb olejnych też był dla mnie trudnością.
Jeździłam co jakiś czas na modlitwę wstawienniczą prowadzoną
przez księdza egzorcystę. On utwierdził mnie, że to natchnienie jest
słuszne i powinna je zrealizować. Mój mąż przywiózł do mieszkania
blejtram o wymiarach około dwa metry na jeden metr. Wstawałam z łóżka i malowałam kawałek po kawałku. Ukończyłam go po
dziewięciu miesiącach. Obecnie jest w kościele św. Anny w Piasecznie. Potem zaczęłam malować kolejny. Obecnie jestem już zdrowa,
odeszły ode mnie przewlekłe choroby. Nawet astma. Normalnie
chodzę, powróciła radość ducha (Agnieszka).

Ta osoba szukała wpierw królestwa Bożego, a przy okazji została
sama uzdrowiona przez Jezusa Miłosiernego, który odwdzięczył
się za wykonanie Jego wizerunku. To, co jej przyświecało w malowaniu tego obrazu, to była intuicja, że przez te obrazy Bóg udziela
łaski. Możemy to teologicznie uzasadnić. Jak Zbawiciel uczynił cud
przemiany wody w wino na weselu w Kanie, tak również podczas
modlitwy przed obrazem Jezu, ufam Tobie przemienia naszą miłość
ludzką w nadprzyrodzoną.
Jezus w objawieniach św. Faustyny określił ten obraz jako naczynie. „Podaję ludziom naczynie (…). Tym naczyniem jest obraz
z podpisem: «Jezu, ufam Tobie» (Dz. 327). Natchnienie malarki
potwierdza sam Jezus. Jest to naczynie, które napełnia się łaską na
miarę naszej ufności i znów możemy się odwołać do Pisma Świętego
i przypomnieć sobie wdowę z Sarepty Sydońskiej, która została poddana próbie przez proroka Eliasza. Przez obraz Jezusa Miłosiernego
nieustanie udzielana jest nam łaska. Widać to, kiedy patrzymy na
ten wizerunek. Z uchylonej szaty po stronie serca Jezusa wychodzą
promienie łask. Możemy je nieustannie przyjmować i doświadczać
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cudu przemiany tego co zwyczajne w nadzwyczajne oraz tego co
słabe w mocne.
Znam historię młodego człowieka, który po przedwczesnej
śmierci matki popadł w depresję. Miał wtedy czternaście lat. Ogarniały go lęki. Wyjście z domu było dla niego trudem. Do tego stanu
niemocy dołączył brak sensu i celu życia. Pewnego dnia poszedł do
kościoła i zatrzymał się przed małym obrazem Jezusa Miłosiernego.
Ukląkł i zaczął się modlić całym sercem. Zawierzał się Odkupicielowi. Wymawiał słowa: „Jezu, ufam Tobie” – wiele razy. Oddał Chrystusowi swe cierpienie, niemoc i uwierzył, że Bóg go uzdrowi. Od
chwili tej modlitwy przed obrazem Bożego Miłosierdzia ciemność
ducha minęła. Stał się bardzo aktywny, zaradny i silny wewnętrznie. Zrozumiał słowa z Ewangelii Mateusza: „Nie bój się, Ja jestem”
(14, 27).
Proponowany program modlitwy – rozmyślania
przed obrazem Jezusa Miłosiernego
I. Przygotowanie do spotkania z Jezusem Miłosiernym
Rozpocznij modlitwę od znaku krzyża. Spójrz na całą postać
Jezusa Chrystusa na tym obrazie i nic nie mów. Patrz z uwagą
w milczeniu, bojaźni i radości. Przypomnij sobie prawdę, że Bóg
Ojciec posłał do nas swojego Syna, aby nas zbawił (zob. J 3, 14–21).
Przygotuj się na spotkanie z Nim. Stań lub usiądź przed obrazem
Jezusa Miłosiernego. Po około pięciu minutach milczenia pomyśl,
czy jest coś, co odgradza ciebie od Jego Miłości. Mogą to być ukryte
przywiązania itp. Zrób krótki rachunek sumienia. Potem uklęknij.
Jeśli uświadomisz sobie jakiś grzech, powiedz następującą modlitwę,
patrząc na promienie wychodzące z serca Jezusa: „O Krwi i Wodo,
któraś wytrysnęła z serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla
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nas, ufam Tobie” (3x). Wyrzekaj się grzechu i uniżaj przed Bogiem
i proś o Jego miłosierdzie.
II. Zapoznanie z obrazem i słowem Jezusa Miłosiernego
W postawie siedzącej spróbuj teraz zrozumieć, co widzisz, jaki
jest przekaz tego wizerunku, zaangażuj swój rozum. Staraj się w jakimś sensie przeczytać ten obraz. Zobacz oblicze Jezusa Miłosiernego. Jest ono obliczem Boga-Człowieka. Potem, co jakiś czas patrząc
na obraz Jezusa Miłosiernego, zacznij rozmyślać nad jednym z podanych cytatów (możesz wybrać własne, to są propozycje):
– Słowa Jezusa z Ewangelii: „Pokój wam!” (J 20, 19–21 lub J 20,
24–29); „Czy kochasz Mnie?” (J 21, 17) albo Łk 5, 27; J 7, 37–39;
J 8, 21–30.
– Psalmy: 1, 3, 16, 23, 25, 27, 51, 57, 62, 86, 91, 125, 131, 139,
142, 145, 146.
– Dzienniczek: „Jesteś w sercu moim” (14); „Zrób mi przyjemność, że mi oddasz wszystkie swe biedy i całą nędzę, a ja cię napełnię
skarbami łask” (1485) albo 367, 718, 921, 1385, 1485, 1728.
Usłysz te słowa sercem. Przed tą modlitwą możesz przygotować
sobie do rozmyślania inny fragment tekstu, na przykład otworzyć
Pismo Święte lub Dzienniczek i określić temat modlitwy. Bóg może
też skierować do ciebie przez głos sumienia swoje osobiste słowo.
Jest ono adresowane do ciebie. W myślach powtarzaj je i staraj się
zrozumieć.
III. Przyjęcie miłości i miłosierdzia Jezusa
Postawa ciała dowolna (klęcząca, stojąca, siedząca). Przyjmij miłość Jezusa. Jego dary łaski. To znaczy przyjmij spojrzenie Jezusa
tak, aby dotknęło głębi twej duszy, jest to bardzo ważne. Możesz
też podejść do tego obrazu i dotknąć swoją dłonią serca Jezusa,
tym gestem przekażesz swoją modlitwę Bogu. Powiedz Jezusowi, że
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Go kochasz i Jemu ufasz. Porozmawiaj z Jezusem jak z najlepszym
przyjacielem. Możesz powiedzieć o wszystkim. On chce ciebie słuchać. Bądź w tym prosty i szczery. Przedstaw na przykład prośbę
w trudnej sprawie. Modlitwę taką można zacząć lub zakończyć Psalmem (do wyboru): 13, 23, 42, 25, 51, 56, 57, 62, 91, 121, 130, 131,
139, 142, 144, 145, 146, 148. Z tej modlitwy może zrodzić się jakieś
postanowienie, pamiętaj o nim! Po chwili milczenia wypowiedz
całą swoją istotą słowa: „Jezu, ufam Tobie”. Możesz je powtarzać
wiele razy. To czas modlitwy Jezusowej. Można wypowiadać, patrząc
na obraz, różne krótkie modlitwy z Imieniem Jezus. Także: „Jezu
Chryste, Synu Boga żywego, zmiłuj się nade mną grzesznikiem…”.
Na zakończenie podziękuj za otrzymane łaski. Odmów na końcu
Modlitwę Pańską, Magnificat lub uwielbij Boga własnymi słowami.
Potem uklęknij, spójrz na prawą dłoń Zbawiciela i uczyń świadomy
znak krzyża, tak jakbyś przyjmował błogosławieństwo.
IV. Obecność
Modlitwa rozmyślania przed obrazem Jezusa Miłosiernego to
zaproszenie do trwania w obecności Bożej. Z tej modlitwy możesz
już iść w życie razem z Jezusem. Nosić w duszy Jego obraz i słowo.
Trwać w obecności oznacza znajdować upodobanie w jego Boskim
towarzystwie i przyzwyczajać się do przebywania z Nim, mówienia
do Niego pokornie i czule, rozmawiając z Nim w każdym czasie,
w każdej chwili, bez określonych zasad czy ograniczeń czasowych,
szczególnie zaś w czasie pokus, cierpień, oschłości, niesmaku, a nawet niewierności i grzechu54.

Brat Wawrzyniec od Zmartwychwstania, Pisma i rozprawy o praktyce obecności Bożej, Kraków 2012, s. 83.
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Modlitwa skruchy
Powinna prowadzić do sakramentu pokuty oraz uzyskania stanu
bojaźni Bożej i żalu doskonałego za grzechy. Odmawia się, przepraszając za konkretną słabość, nałóg itp. Podczas niej należy się
wpatrywać w obraz Jezusa Miłosiernego.
Modlitwa na początku
Boże Ojcze Miłosierny, przychodzę do Ciebie jak marnotrawny
syn. Przyznaję się do moich grzechów wobec Ciebie. Przebacz mi…
i obdarz łaską doskonałej skruchy oraz trwałego szczerego nawrócenia. Uwolnij z tych słabości, które wciąż zniewalają, wprowadź
na ścieżkę trwałego zjednoczenia z Tobą. Pragnę przyjąć odkupienie, jakie dajesz mi przez swego Jednorodzonego Syna, Jezusa
Chrystusa (1x).

Można zacytować tekst Pisma Świętego skłaniający do żalu za
grzechy, na przykład:
Idź i nie grzesz więcej; Czy kochasz mnie?;Oto Ciało Moje za was
wydane; Oto Branek Boży, który gładzi grzechy świata; Miej litość
dla mnie grzesznika… (1x).

Potem odmówić Modlitwę Anioła z Fatimy:
Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję
Ciebie. Proszę Ciebie o wybaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie
wierzą, Ciebie nie uwielbiają, Tobie nie ufają, Ciebie nie miłują.
Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nade mną grzesznikiem (10x).
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Można powtórzyć pięć razy jak na modlitwie różańcowej.
Modlitwa na końcu
O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z serca Jezusowego jako zdrój
miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie (3x).

MODLITWY RÓŻNE
Litania do Bolesnego Oblicza Jezusa
Kyrie, elejson. – Chryste, elejson.
Kyrie, elejson. Chryste, usłysz nas. – Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.
Umęczone oblicze Jezusa, w którym widać majestat Boży – zmiłuj
się nad nami.
Umęczone oblicze Jezusa, uosobienie ośmiu błogosławieństw,
Umęczone oblicze Jezusa, gaszące wszelkie pokusy cielesne,
Umęczone oblicze Jezusa z powodu naszej niewdzięczności,
Umęczone oblicze Jezusa, zbroczone krwią za nasze grzechy,
Umęczone oblicze Jezusa, pogardzane przez ludzi i przez nich oplute,
Umęczone oblicze Jezusa, wystawione na wszelką nikczemność,
Umęczone oblicze Jezusa, tak bardzo sprofanowane,
Umęczone oblicze Jezusa, objawiające pokorę Baranka Bożego,
Umęczone oblicze Jezusa, tak bardzo ubogie,
Umęczone oblicze Jezusa, bogate miłosierdziem,
Umęczone oblicze Jezusa na grzechy ludzkie patrzące,
Umęczone oblicze Jezusa, zawsze wierne,
Umęczone oblicze Jezusa, zawsze niewinne,
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Umęczone oblicze Jezusa, pełne ufności,
Umęczone oblicze Jezusa, do końca oddane miłości,
Umęczone oblicze Jezusa, całkowicie wyniszczone i poranione,
Umęczone oblicze Jezusa, płonące cierpieniem,
Umęczone oblicze Jezusa, wzorze świętości,
Jezu, uwielbiam w Twoim obliczu Boga Ojca,
Jezu, uwielbiam w Twoim obliczu Syna Bożego,
Jezu, uwielbiam w Twoim obliczu miłość Ducha Świętego,
Jezu, uwielbiam w Twoim obliczu Maryję,
Jezu, uwielbiam w Twoim obliczu Jej łzy,
Jezu, uwielbiam w Twoim obliczu krew, która płynie z przebitej
cierniami głowy.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.
Boże, przepraszam Cię za grzechy, którymi sprawiłem boleść
widoczną na Twoim obliczu. Dopomóż, abym nie obrażał więcej
Ciebie. Uświęć mnie, abym tak jak św. Weronika otarł Twoje Rany
gorliwą modlitwą i uczynkiem miłosierdzia. Amen.
Modlitwa do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa
Pozdrawiam Cię, wielbię, kocham Cię, o mój Jezu, Zbawicielu,
na nowo zelżony bluźnierstwami, jakimi Ciebie nieustannie obrażamy. Ofiaruję Ci w Niepokalanym Sercu Twojej Najświętszej Matki
hołdy aniołów i wszystkich świętych jako woń kadzidła i proszę
Cię najpokorniej przez moc Twego Najświętszego Oblicza, byś raczył przywrócić i odnowić we mnie i we wszystkich ludziach Twoje
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oblicze, Twój obraz, który przez grzechy nasze został tak zeszpecony.
O niepojęta dobroci Boga, o niewysłowiona miłości ukrzyżowana,
o nieskończone miłosierdzie, ufam Tobie.
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci zbolałe, Najświętsze Oblicze
Twego Umiłowanego Syna jako nieskończone zadośćuczynienie
i okup za nasze winy.
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję je Tobie, aby zgładzić Twój święty
gniew względem nas, grzeszników. Wspomnij, że to oblicze cierpiało niewypowiedzianie i nosiło ciernie naszych grzechów, by zadośćuczynić Twojej sprawiedliwości. Spójrz na te Boskie Rany! One
wołają nieustannie, a wraz z nimi i ja pragnę wołać miłosierdzia,
miłosierdzia, miłosierdzia dla grzeszników. Amen.
Akt ofiarowania dnia Bożemu Miłosierdziu
Trójco Najświętsza, oddaję Tobie: modlitwy, prace, cierpienia,
myśli, słowa, zdarzenia tego dnia, ludzi, których spotkam, ażeby
Twoje Miłosierdzie było poznane, obdarzone zaufaniem i ukochane.
Ufam, że stworzysz we mnie serce szlachetne i wytrwałe, które nakarmi głodnych Twej Miłości. Jezu, oddaję się do twojej dyspozycji,
aby orędzie Bożego Miłosierdzia dotarło do każdego człowieka,
szczególnie pogrążonego w wielorakim złu, a Bóg naszą Ojczyznę
wywyższył w potędze i świętości. Jezu, ufam Tobie. Niepokalane
Serce Maryi, módl się za nami i bądź naszym ratunkiem. Amen.
Akt oddania się Matce Bożej
Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało i duszę
moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym
151

jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę
miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla
zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś
Matką. Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie.
Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko
możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz. Spraw więc,
Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna
były rzeczywistym królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.
Modlitwa poranna
Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli.
Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem,
na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego
świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg!
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Modlitwa – Pancerz św. Patryka
Uwalnia od zniewoleń, wszelkiego rodzaju gnębienia duchowego
czy też stanów podenerwowania i innych wpływów działania nieczystych duchów. Chroni również przed atakami wszelkiego zła,
zalecane odmawiać rano i wieczorem.
I
Związuję się dzisiaj
z wielką mocą, jaką daje wzywanie
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Trójcy Przenajświętszej,
z wiarą w Trójcę w Jedność,
ze Stworzycielem wszechświata.
II
Związuję się dzisiaj
z mocą wcielenia Chrystusa
oraz Jego pogrzebu,
z mocą Jego zmartwychwstania
oraz Jego wniebowstąpienia,
z mocą Jego przyjścia na dzień sądu.
III
Związuję się dzisiaj
z siłą miłości serafickiej,
z posłuszeństwem anielskim,
z posługą archanielską,
z nadzieją w zmartwychwstanie po nagrodę,
z modlitwą patriarchów,
z proroctwami proroków,
z głoszeniem Ewangelii przez apostołów,
z wiarą wyznawców,
z czystością świętych dziewic,
z czynami prawych ludzi.
IV
Związuje się dzisiaj z mocą nieba,
z jasnością słońca,
z bielą śniegu,
ze wspaniałością ognia,
z prędkością błyskawicy,
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z szybkością wiatru,
z głębokością morza,
ze stabilnością ziemi,
z twardością skał.
V
Związuję się dzisiaj
z Bożą siłą, by mną przewodziła,
z Bożą mocą, by mnie podtrzymywała,
z Bożą mądrością, by mnie pouczała,
z Bożym okiem, by nade mną czuwało,
z Bożym uchem, by mnie wysłuchiwało,
z Bożym słowem, by mi dało mowę,
z Bożą dłonią, by mnie prowadziła,
z Bożą drogą, by się stała przede mną,
z Bożą tarczą, by mnie chroniła,
z Bożą armią, by mnie zabezpieczała:
przed sidłami demonów,
przed popadnięciem w wady,
przed pożądaniem ciała,
przed każdym, kto knuje plany, by mi zaszkodzić,
czy jest on blisko, czy daleko,
czy jest jeden, czy też jest ich wielu.
VI
Wzywam dzisiaj te wszystkie cnoty,
przeciw wszelkiej wrogiej bezlitosnej sile,
która mogłaby napaść na moje ciało lub duszę,
przeciw oczarowaniom fałszywymi prorokami,
przeciw czarnemu prawu pogaństwa,
przeciw fałszywym prawom herezji,
154

przeciw podstępom idolatrii,
przeciw czarom kobiet, kowali i druidów,
przeciw wszelkiej wiedzy, która zaślepia duszę ludzką.
VII
Chryste, chroń mnie dzisiaj
przed trucizną, przed spaleniem,
przed utopieniem, przed zranieniem,
bym mógł otrzymać obfitą nagrodę.
VIII
Chrystus ze mną, Chrystus przede mną,
Chrystus za mną, Chrystus we mnie,
Chrystusa pode mną, Chrystus nade mną,
Chrystus po mojej prawicy, Chrystus po mojej lewicy,
Chrystus, gdy leżę, Chrystus, gdy siedzę, Chrystus, gdy wstaję.
IX
Chrystus w sercu każdego człowieka,
który myśli o mnie,
Chrystus w ustach każdego człowieka,
który mówi do mnie,
Chrystus w każdym oku,
które mnie widzi,
Chrystus w każdym uchu,
które mnie słyszy.
X
Związuję się dzisiaj
z wielką mocą, jaką daje wzywanie
Trójcy Przenajświętszej,
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z wiarą w Trójcę w Jedności,
ze Stworzycielem wszechświata.
XI
Zbawienie przychodzi od Pana,
zbawienie przychodzi do Chrystusa:
Niech Twoje zbawienie, o Panie,
pozostanie z nami na zawsze. Amen.
Modlitwa Tomasza á Kempis
Litania pokory do Jezusa
O Jezu cichy i pokornego serca, wysłuchaj mnie.
Wyzwól mnie, Jezu,
z pragnienia, aby być cenionym,
z pragnienia, aby być lubianym,
z pragnienia, aby być wysławianym,
z pragnienia, aby być chwalonym,
z pragnienia, aby wybrano mnie przed innymi,
z pragnienia, aby zasięgano mojej rady,
z pragnienia, aby być uznanym,
ze strachu przed poniżeniem,
ze strachu przed wzgardą,
ze strachu przed skarceniem.
ze strachu przed zapomnieniem,
ze strachu przed wyśmianiem,
ze strachu przed skrzywdzeniem,
ze strachu przed podejrzeniem.
I także, Jezu, daruj mi tę łaskę, bym pragnął,
aby inni byli więcej kochani niż ja,
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aby inni byli wyżej cenieni ode mnie,
aby w oczach świata inni wygrywali, a ja bym przegrywał,
aby inni byli wybierani, a ja bym był pozostawiony,
aby inni byli chwaleni, a ja bym był niezauważony,
aby inni byli we wszystkim uznani za lepszych ode mnie,
aby inni mogli stać się świętszymi ode mnie,
o ile tylko ja będę tak święty, jak powinienem.
Amen.
Litania pokory
Panie, zmiłuj się nade mną.
Jezu cichy i pokornego serca, zmiłuj się nade mną.
Jezu cichy i pokornego serca, wysłuchaj mnie.
Od pragnienia, aby mnie zbytnio szanowano – zachowaj mnie, Panie.
Od pragnienia, aby mnie potrzebowano,
Od pragnienia, aby mnie chwalono,
Od pragnienia, aby mnie nad innych przedkładano,
Od pragnienia, aby mnie uznawano,
Od pragnienia, aby mnie się radzono,
Od bojaźni przed upokorzeniem – wybaw mnie, Panie.
Od bojaźni przed pogardą,
Od bojaźni przed pomijaniem,
Od bojaźni przed spotwarzaniem,
Od bojaźni przed zapomnieniem,
Od bojaźni przed wyśmianiem,
Od bojaźni przed gromieniem,
Od bojaźni przed posądzaniem,
Od smutku na widok mej nędzy – wyzwól mnie, Jezu.
Od smutku w niepowodzeniach nad uświęcaniem siebie czy innych,
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Od smutku, gdy będą mnie upominać,
Od smutku, gdy będą mnie upokarzać,
Od smutku, gdy będą mną pogardzać,
Od smutku, gdy będą mnie wyśmiewać,
Od smutku, gdy będą o mnie zapominać,
Od smutku, gdy będą mnie pomijać,
Aby inni byli bardziej kochani ode mnie – naucz mnie, Jezu, tego
pragnąć.
Aby inni byli bardziej cenieni ode mnie,
Aby inni byli chwaleni, a ja zapominany,
Aby inni byli przedkładani we wszystkim ponad mnie,
Aby inni wzrastali w sławę, a ja się umniejszał,
Aby innym były powierzane inne sprawy, a ja był pomijany,
Aby wszyscy byli świętsi ode mnie,
Maryjo, Matko pokornych, módl się za mną.
Święty Józefie, Opiekunie pokornych, módl się za mną.
Święty Michale, który jako pierwszy walczyłeś z pychą, módl się
za mną.
Wszyscy sprawiedliwi i święci, uświęceni przede wszystkim na
drodze pokory, módlcie się za mną.
Módlmy się:
Jezu, który powiedziałeś: „Uczcie się ode mnie, bo jestem cichy
i pokorny sercem”, uczyń serce moje według serca Twego. Amen.
Obietnice Pana dla czcicieli Jego Świętego Oblicza
przekazane św. Gertrudzie
1. Osoby praktykujące nabożeństwo do Świętego Oblicza, otrzymają za życia wewnętrzne i stałe światło, a po śmierci będą jaśnieć
w niebie szczególniejszą światłością.
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2. Ci, którzy wpatrują się w rany Mego Oblicza na ziemi, wpatrywać się Weń będą w niebie na jaśniejące chwałą.
3. Ci, którzy czcić będą Święte Oblicze Moje w duchu zadośćuczynienia, dopełnią tego, co uczyniła św. Weronika. Stosownie,
z jaką gorliwością czcić będą znieważone Me Oblicze przez bluźnierców, tak samo będę czuwać nad ich obliczem przez grzechy
oszpeconym. Boskie Oblicze Moje jest formą bóstwa, która przywraca duszom podobieństwo Boże.
4. Co do tych, którzy mową, modlitwą albo pismem będą bronili
sprawy Mojej, ja także będę ich bronił przed szatanem i udzielę im
szczególnych łask.
5. Będę ich bronił od nieprzyjaciół.
6. Będę ich ochraniał od nieszczęść i złych przygód.
7. Zapewnię im wytrwanie do końca.
8. Gdy ofiarują Ojcu Mojemu i Mojej Matce zadośćuczynienie za
znieważone Moje Oblicze, wyproszą nawrócenie wielu grzeszników.
9. Tak samo jak w jakimś królestwie, posiadając monetę, za
noszenie w duszy drogocennego wyobrażenia Najświętszego Oblicza otrzyma się w tym życiu wszystko, co konieczne do zbawienia.
10. Przez to Święte Oblicze będą działać cuda.
11. Świętej Matyldzie, proszącej Pana naszego, aby ci, którzy
czczą pamięć Jego Słodkiego Oblicza, nie byli pozbawieni Jego
najmilszego towarzystwa, odpowiedział: Żaden z nich nie będzie
odłączonym ode Mnie.
12. Pan nasz obiecał św. Gertrudzie wyrazić w duszy tych, którzy
czcić będą Jego Najświętsze Oblicze, rysy Boskiego z Nim podobieństwa.
13. Przez Święte Moje Oblicze otrzymasz zbawienie wielu grzeszników. Przez to ofiarowanie nic nie będzie ci odmówione.
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Obietnice dla odmawiających pobożnie Różaniec święty
1. Ktokolwiek będzie mi służył przez odmawianie Różańca świętego otrzyma wyjątkowe łaski.
2. Obiecuję moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim
tym, którzy będą odmawiać Różaniec.
3. Różaniec stanie się bronią przeciw piekłu, zniszczy, pomniejszy grzechy, zwycięży heretyków.
4. Spowoduje on, że cnoty i dobre dzieła zakwitną; otrzyma od
Boga obfite przebaczenie dla dusz; odciągnie serca ludu od umiłowania świata i jego marności; podniesie je do pożądania rzeczy
wiecznych.
5. Dusza, która poleci mi się przez odmawianie Różańca, nie
zginie.
6. Ktokolwiek odmawiać będzie pobożnie Różaniec święty, rozważając równocześnie tajemnice święte nie dozna nieszczęść, nie
doświadczy gniewu Bożego, nie umrze nagłą śmiercią; nawróci się,
jeśli jest grzesznikiem, jeśli zaś sprawiedliwym – wytrwa w łasce
i osiągnie życie wieczne.
7. Ktokolwiek będzie miał prawdziwe nabożeństwo do Różańca
– nie umrze bez sakramentów Kościoła.
8. Wierni w odmawianiu Różańca będą mieli w życiu i przy
śmierci światło Boże i pełnię Jego łaski.
9. Uwolnię z czyśćca tych, którzy mieli nabożeństwo do Różańca
świętego.
10. Wierne dzieci Różańca zasłużą na wysoki stopień chwały
w niebie.
11. Otrzymacie wszystko, o co prosicie przez odmawianie
Różańca.
12. Wszystkich, którzy rozpowszechniają Różaniec, będę wspomagała w ich potrzebach.
160

13. Otrzymałam od mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszyscy
obrońcy Różańca będą mieli za wstawienników cały Dwór Niebieski
w czasie życia i w godzinę śmierci.
14. Wszyscy, którzy odmawiają Różaniec, są moimi synami
i braćmi mojego Jedynego Syna Jezusa Chrystusa.
15. Nabożeństwo do mojego Różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba.
Orędzie Matki Bożej Osuchowskiej
– Jam jest Służebnica Pańska, Matka Boża Częstochowska.
– Miejsce, na którym klęczysz, przed wiekami zostało przez
Boga przeznaczone i dla Mnie wybrane. Ja sobie to miejsce ulubiłam
i przybyłam do was z Częstochowy.
– Jezus, mój Syn ukochany, jest srodze zagniewany na cały
świat, wymierzona jest kara dla ludzkości. Miecz sprawiedliwości
dosięgnie grzeszący świat, bo miara Bożej sprawiedliwości już się
przebrała. Kara Boża dosięgnie ludzkość. Ludzie z głodu lizać będą
kamienie, a ludzkie trupy porozrzucane będą jak snopy w żniwa.
W jednej z wizji Matka Boża błagała Jezusa słowami: „Synu mój,
daruj im jeszcze tym razem, przepuść tę karę”.
– Cały świat sponiewierał prawa Boże i poprzekręcano kościelne
ustawy.
– Pycha tak dalece owładnęła ludzkością, że chwałę, jaka należy
się Bogu, ludzie przywłaszczają sobie, a wszelka umiejętność i wynalazki nowoczesnej techniki są przyznawane ludziom.
– Pobożność jest rzadko spotykaną cnotą, a ci, którzy ją praktykują, są wyśmiewani i wyszydzani.
– Czyńcie pokutę i nawróćcie się szczerze do Stwórcy i Pana, bo
inaczej zginiecie.
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– Trwajcie silnie przy świętej wierze katolickiej, bo tylko ona jest
święta i prawdziwa,
– Codziennie pozdrawiajcie Mnie Różańcem świętym, który jest
Mi bardzo miłą modlitwą.
– Jeżeli czci należnej nie będziecie Mi oddawać, biada wam! Kara
Boża was dosięgnie, a bez mej opieki zginiecie.
– Wszyscy, którzy na to miejsce przyjdą i będą polecać się mojej
opiece, nie zginą.
– Wy, którzy na to miejsce przychodzicie, znajdziecie łaskę u mojego Syna. Przychodźcie tu licznie.
– Wielkich łask Bożych doznawać będzie każdy, ktokolwiek tu
przybędzie z wiarą i miłością i pozdrowi Mnie modlitwą różańcową.
– Miejsce to od wieków jest wybrane na chwałę moją i Syna mojego. Tu stanie nie tylko świątynia, tu będzie również stolica Króla
Polski. Oczy całego świata będą zwrócone na to miejsce, gdyż jak
ogonek w jabłku pośrodku się znajduje, tak to miejsce na kuli ziemskiej. Tu będzie Sąd Boski – Dolina Jozafata.
– Z miłości ku wam, dzieci moje, dam wam źródło wody, a ktokolwiek z wiarą napije się jej lub dotknie, chociaż rąk, nóg lub oczu
nie ma, otrzyma zaraz nowe członki i wszelkie choroby znikną bez
śladu. Nawet zmarły skropiony tą wodą z woli mojego Syna powróci do życia. A każdy, kto będzie prosił o łaski, odbierać je będzie
w obfitości.
Po jednej z wizji Marianna Andryszczyk złożyła następujące świadectwo:
Widziałam źródło cudowne, z którego płynęła czysta woda, Przy
nim stała Matka Boża, a wokół źródła mnóstwo przeróżnych kalek
i chorych.
Matka Boża wzięła w rękę wody z tego źródła i pokropiła nią złożonych niemocą i kaleki. Boże, co za widok!
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Wszyscy wstali zdrowi i weseli, pełni szczęścia i wdzięczności. Tym,
co rąk i nóg nie mieli, odrosły im momentalnie. Ci, co byli złożeni
paraliżem, odrzucili kule, aby chodzić o własnej sile. Innym, ranami
i wrzodami okrytym, pod działaniem tej cudownej wody zagoiły
się te bolesne rany, i tak wszyscy zostali uzdrowieni. Ci zaś, których
diabeł trzymał w swej władzy, a nawet ci, którzy byli opętani, zostali
w jednej chwili uwolnieni. Grzesznicy bili się w piersi, a wszyscy
razem chwalili Boga, że tak wielkie rzeczy uczynił przez Maryję.

– Błogosławię ten strumień wody, który w pobliżu przepływa.
Pragnę, aby lniane płótno słano pod moje stopy, a Ja będę je
błogosławiła.
Płótno i woda mają moc leczniczą, aby wszyscy, którzy będą ich
używać, otrzymali pomoc dla duszy i ciała.
Na całej kuli ziemskiej nie ma i nie będzie takiego miejsca jak
to, na którym klęczycie. Bóg Ojciec od wieków upodobał sobie to
miejsce dla chwały mojej i swojego Syna Jednorodzonego.
Ja jestem z wami i po wszystkie wieki tu pozostanę. Oczekuję
was z utęsknieniem, dzieci moje.
(Orędzie to było przekazywane w Nowej Osuchowej od 1910
roku przez Mariannę Andryszczyk, która żyła w latach 1877–1935.
Spisał je na podstawie relacji naocznych świadków ks. Edmund Szuba żyjący w latach 1913–1959).
Źródło: http://osuchowa.redemptor.pl/11-sanktuarium/
1-oredzie-matki-bozej-krolowej-polski.html [odczytano 8.12.2016].
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DOMOWE OGNISKA MIŁOSIERDZIA (DOM)
Jest to inicjatywa uczenia się systematycznej modlitwy w rodzinach. Nie jest to kolejna wspólnota lub
stowarzyszenie, lecz ruch modlitewny niesformalizowany. Adresowana jest przede wszystkim do całej
rodziny, aby wszyscy razem się spotkali na modlitwie.
Ta inicjatywa ma pomóc ocalić nasze rodziny, a szczególnie młode pokolenie, które obecnie przeżywa ogromny kryzys
duchowy i moralny spowodowany cywilizacją śmierci.
Domowe Ogniska Miłosierdzia to tworzenie tradycji wspólnej modlitwy w domu i wprowadzanie praktyk religijnych, może
być pomocny, aby spotkać się również ze znajomymi i umocnić
w wierze.
Inicjatywa ta jest nazwana Domowym Ogniskiem Miłosierdzia dla podkreślenia modlitwy, w której zwracamy się do Bożego
Miłosierdzia szczególnie za tymi, którzy jej najbardziej potrzebują
(uzależnieni, zrozpaczeni, niewierzący itp.).
Modlimy się nie tylko za nasze rodziny, ale i miejsca, w których
żyjemy, by uwalniać je od wpływu złego ducha. Również bardzo
ważne jest poznawanie i wcielenie w życie orędzia Bożego Miłosierdzia. Inicjatywa ta nie ogranicza się tylko do modlitwy, ale jest też
zachętą do pracy nad sobą, uczenia się przebaczenia i poskramiania
własnego egoizmu, pełnienia uczynków miłosierdzia wobec duszy
i ciała.
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Pamiętamy różne inicjatywy mające odnowić polskie społeczeństwo
jak na przykład krucjaty trzeźwościowe. Ta jest skierowana do wszystkich rodzin, aby umocnić w nich wspólną i osobistą relację z Bogiem.
Modlitwę w ramach Domowych Ognisk Miłosierdzia mogą podejmować różne wspólnoty kościelne, pamiętając jednak o programie, aby go nie zmieniać w dowolny sposób! Głównym patronem
tego dzieła jest bł. ks. Michał Sopoćko.
Założenia
Czas: spotkanie raz w miesiącu.
Miejsce: mieszkanie, dom rodzinny.
Program spotkania: Składa się tylko z modlitw zatwierdzonych
przez Kościół Rzymskokatolicki:
– Część Różańca świętego
– Koronka do Bożego Miłosierdzia
– Akt zawierzenia rodzin i domu Bożemu Miłosierdziu.
Modlitwę można podjąć w cyklu nowenny na święto Bożego
Miłosierdzia. Tekst nowenny czytany jest przed Koronką do Bożego
Miłosierdzia. Potem kontynuować ją nieustannie. Można dodać
jeszcze litanię, śpiew Godzinek do Najświętszej Maryi Panny.
Prowadzący: Spotkanie prowadzi jedna osoba, dbająca o właściwy przebieg modlitewnego spotkania. Liczba osób: do dwunastu,
a jeśli jest więcej, należy tworzyć następną grupę Domowych Ognisk
Miłosierdzia. Ważne jest, aby nie przyzwyczajać się do ludzi, lecz
do Boga i inicjować kolejne ognisko modlitwy. Pozostaje się tylko
w jednym ognisku modlitewnym.
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Modlitwa zawierzenia Bożemu Miłosierdziu rodzin i domów
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.
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