
Miłosierdzie z obrazu 

Dzieci wbiegły radośnie do klasy za chwile miała zacząć się religia. Widziały na przerwie że 

ksiądz niósł do klasy coś dużego opakowanego w papier i były bardzo ciekawe co to było. 

Otworzyły drzwi i nagle zatrzymały się. W Sali stał oparty o tablicę obraz Pana Jezusa.  

Zapraszam, wchodźcie śmiało- zawołał ksiądz.  

Dzieci usiadły w ławkach i popatrzyły na obraz. Pan Jezus na nim lekko się do nich uśmiechał,  

miał podniesioną dłoń do góry jakby się z nimi witał a drugą dłoń miał położoną na sercu z 

którego wypływały dwa promienie. Na dole widniał napis : Jezu ufam Tobie.   

Widzę, że zapatrzyliście się na obraz, a w kościele tak rzadko go zauważacie- powiedział 

ksiądz- ale w najbliższą niedzielę mamy święto Miłosierdzia Bożego i będzie o nim na pewno 

głośno.  

Opowie ksiądz nam o tym obrazie?- dopytywała się Zuzia 

- oczywiście, ale nie byłoby obrazu Jezusa Miłosiernego gdyby nie siostra Faustyna Kowalska.  

Ale powoli.  Św. Faustyna Kowalska należy do grona najważniejszych świętych XX wieku. 

Zmarła 5 października 1938 roku w Krakowie – Łagiewnikach. Tam znajduje się jej grób i to 

miejsce stało się pierwszym na świecie sanktuarium Bożego Miłosierdzia. 

Dzieciństwo Helenki Kowalskiej wypełnione było ofiarną pomocą mamie w domowych 

obowiązkach. Dlatego - choć była zdolna - skończyła tylko trzy klasy i nie mogła się dalej 

uczyć.  

W wieku 7 lat usłyszała głos Boga wzywający ją do świętości. Odtąd pragnęła ofiarować swe 

życie Bogu i bliźnim, choć nie wiedziała, jak to zrobić.  

Wielkie ubóstwo w domu Helenki sprawiło iż już od 14 roku życia musiała pracować jako 

służąca. Czyniła to z ogromnym oddaniem.  

Głos Boga zaprowadził Helenę do klasztoru, gdzie po różnych perypetiach została przyjęta i 

otrzymała imię Faustyna.  Siostrze Faustynie objawił się Jezus i uczynił ją apostołką swego 

miłosierdzia. Namalowany na podstawie objawień obraz Jezusa z podpisem Jezu ufam Tobie, 

Dzienniczek i koronka do Bożego Miłosierdzia miały pomóc ludziom odnaleźć skarb Bożego 

przebaczenia.   Odtąd Faustyna poświęciła się ratowaniu grzeszników, za których ofiarowała 

swe młode życie. Zmarła w wieku 33 lat. W roku 1993 Jan Paweł II ogłosił ją błogosławioną, a 

w r. 2000 świętą.    

A teraz rozdam wam kartki z tym obrazem  do pokolorowania, który znalazłem na naszej 

stronie parafialnej, aby dobrze ten obraz zapadł wam w pamięć- dodał ksiądz na koniec. 


