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Zastępowy Niedźwiedzia z 3. Drużyny Skarżyskiej
św. Jana Chrzciciela.
Uczeń I LO w Skarżysku-Kamiennej.
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ak nauczyć się żyć przykazaniem miłości
i być przez to iskrą dla świata? Iskrą, która
jest drogowskazem i wzorem do naśladowania. Okazuje się, że odpowiedź na to pytanie nie jest wcale taka trudna. Wystarczy...
modlić się o to do Boga modlitwą, którą
przekazał nam sam Jezus przez „Dzienniczek” siostry Faustyny. „Dzienniczek”, w którym zapisała Orędzie Bożego Miłosierdzia.

„Orędzie to jest ostatnią deską
ratunku dla świata.”
Nie zaprzepaśćmy jej. I ty możesz
mieć w tym swój osobisty udział.
Znasz te słowa? „Ojcze Przedwieczny,
ofiaruje Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo
najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego
Jezusa Chrystusa, za grzechy nasze i świata
całego. Dla Jego bolesnej męki miej miło-

sierdzie dla nas.” Czy wiesz, co te słowa
oznaczają? Odwołują się one do Ofiary
Zbawiciela i mówią, że chcemy być też tą
ofiarą. Jeżeli to zrozumiesz, twoje spotkanie
z Jezusem zaowocuje miłosierdziem dla świata
i wtedy także i ty staniesz się iskrą dla świata.
Iskrą, która przez tę modlitwę zbawia świat.
W zapiskach św. Faustyny Zbawiciel
opowiada nam także o cudownym obrazie,
który ma być pośrednikiem łask dla wszyst-

„Ile razy usłyszysz, że zegar bije trzecią godzinę, zanurzaj się cała
w miłosierdziu moim, uwielbiając i wysławiając
je, wzywaj jego wszechmocy dla całego świata”.
kich ludzi. Mówi nam o obrazie – bramie,
w której klucz ma zostać przekręcony, drzwi
otwarte, wystarczy je tylko lekko pchnąć...
Dlatego staraj się mieć ten obrazek zawsze
przy sobie i kiedy tylko masz jakieś zmartwienie, czujesz potrzebę modlitwy za rodzinę, przyjaciół, bliskich – spójrz na niego. Na pośrednika łask. A przez to może
i ty wyjednasz miłosierdzie u samego Boga.
W październiku 1937 r. Pan Jezus polecił siostrze Faustynie: „Ile razy usłyszysz,
że zegar bije trzecią godzinę, zanurzaj się
cała w miłosierdziu moim, uwielbiając i wysławiając je, wzywaj jego wszechmocy dla
całego świata (...) W godzinie tej uprosisz
wszystko dla siebie i innych; pogrąż się
w modlitwie tam, gdzie jesteś, chociaż przez
króciutką chwilę”. Te słowa wypowiedziane
są również do ciebie! Pamiętaj o tym, a dzięki twojej modlitwie świat stanie się lepszy.
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św. Faustyna Kowalska

„Orędzie Bożego Miłosierdzia jest
ostatnią deską ratunku dla świata”
Św. Faustyna Kowalska – sekretarka
i apostołka Bożego Miłosierdzia. Była zawsze
bardzo gorliwa w modlitwie i pracy, usłużna,
a przy tym promienna i pogodna. Ciągle
przypominała nam, że BÓG JEST MIŁOŚCIĄ. Będąc zakonnicą, pod wpływem
licznych wizji i objawień sporządziła szczegółowy zapis swoich przeżyć duchowych,
znany później jako „Dzienniczek”. Dzięki
niej namalowano obraz Jezusa Miłosiernego, który czczony jest już na całym świecie.
30 kwietnia 2000 r. Jan Paweł II kanonizował s. Faustynę, ustanawiając także
Święto Bożego Miłosierdzia. Papież ten
kontynuował kult Bożego Miłosierdzia, dokonał uroczystej konsekracji nowo wybudowanej świątyni w Łagiewnikach i zawierzył
cały świat Bożemu Miłosierdziu.
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