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Święta Siostra Faustyna Helena Kowalska (1905-1938) jest w powszechnym 
przekonaniu jedną z największych mistyczek i wizjonerek w całych dziejach 
Kościoła i dziś najbardziej znaną i rozpoznawalną w świecie polską świętą. Sam 
Pan Jezus powiedział do niej, że jest sekretarką Jego miłosierdzia (Dz 965). 
Usłyszała też od Zbawiciela: „Czynię cię szafarką mojego miłosierdzia” (Dz 
570). 
Święta Faustyna widziała swoją kanonizację, podczas której 30 kwietnia 2000 
roku Jan Paweł II Wielki powiedział o niej, że jest „darem Boga dla naszych 
czasów”. 

Wizje Faustyny 
Pięć razy oczyma duszy Faustyna widziała Trójcę Przenajświętszą (Dz 911). Po 
wielekroć patrzyła na Chrystusa miłosiernego, sprawiedliwego Sędziego, 
chwalebnego, cierpiącego na różnych etapach męki, zwłaszcza podczas 
biczowania i ukrzyżowania. Rozmawiała z Matką Najświętszą. Parokrotnie 
widziała swojego Anioła Stróża. Zaś serafin, gdy była w szpitalu na Prądniku w 
Krakowie, przynosił jej przez trzynaście dni Komunię św. Spotykała się też ze 
świętymi: Józefem, Barbarą, Ignacym Loyolą i Teresą z Lisieux, a także z 
naszymi świętymi rodakami: Stanisławem Kostką, Andrzejem Bobolą i 
Kazimierzem Królewiczem, którzy razem z nią wstawiali się za Polską. 
Parokrotnie widziała też szatana i złe duchy (Dz 418-419 i 1127). W 



„Dzienniczku” czytamy: „W tej chwili, kiedy piszę te słowa, usłyszałam krzyk 
szatana: Wszystko pisze, wszystko pisze, a przez to my tylko tracimy. Nie pisz 
o dobroci Boga, On Sprawiedliwy – zawył demon z wściekłości i znikł” (Dz 
1338). Święta widziała też niebo (Dz 777), piekło (Dz 741) i czyściec (Dz 20). 
Po wielekroć przybywała z pomocą duszom czyśćcowym błagającym ją, by 
ofiarowała za nie swoje cierpienia i umartwienia. Miała też wizję miejsc, w 
których nigdy nie była. Bóg dał jej niezwykły dar rozeznawania stanu grzechu i 
łaski w sercach ludzkich: księży i sióstr w klasztorze (Dz 986 i 1719), 
wychowanek (Dz 690) czy osób konających (Dz 835). W łagiewnickim 
klasztorze Faustyna przeżyła ponad dwieście osiemdziesiąt objawień i 
doświadczeń mistycznych. W samej tylko kaplicy zakonnej miała 116 wizji. 

Wizja gniewu Bożego 
Dziś o gniewie i karze Bożej – nawet z ambony – rzadko się słyszy. Druga 
prawda wiary o Panu Bogu, który za dobro wynagradza, a za zło karze, 
nieczęsto jest rozważana, by nie powiedzieć – zapomniana. Przypomnijmy więc 
wizję Siostry Faustyny z Wilna z 13-14 września 1935 roku: „Wieczorem, kiedy 
byłam w swojej celi, ujrzałam anioła, wykonawcę gniewu Bożego”. Anioł 
Bożego gniewu – jak opisała wizjonerka – „otrzymywał pioruny, które miał 
miotać na grzeszną ziemię”. Widząc to, święta zaczęła się modlić i błagać Boga, 
by uchronił świat od zniszczenia. „Kiedy się tak modliłam – zapisała – ujrzałam 
bezsilność anioła, i nie mógł wypełnić sprawiedliwej kary, która się słusznie 
należała za grzechy. Z taką mocą wewnętrzną jeszcze się nigdy nie modliłam 
jako wtenczas”. Po czym Faustyna dodała: „Słowa, którymi błagałam Boga, są 
następujące: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję 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 miłosierdzie dla nas” (Dz 
475). Następnego dnia – 14 września – Pan Jezus powiedział do wizjonerki: 
„Ile razy wejdziesz do kaplicy, odmów zaraz tę modlitwę, której cię nauczyłem 
wczoraj […]. Ta modlitwa jest na uśmierzenie gniewu mojego” (Dz 476). 
Wiemy, że Bóg jest miłością i nie chce karania. Pewnego razu Faustyna 
usłyszała: „Dziś wysyłam ciebie do całej ludzkości z moim miłosierdziem. Nie 
chcę karać zbolałej ludzkości, ale pragnę ją uleczyć, przytulając ją do swego 
miłosiernego serca. Kar używam, kiedy mnie sami zmuszają do tego; ręka 
moja niechętnie bierze za miecz sprawiedliwości; przed dniem sprawiedliwości 
posyłam dzień miłosierdzia” (Dz 1588). 
W 1938 roku Siostra Faustyna powiedziała odwiedzającym ją w szpitalu 
siostrom, że zbliża się wojna, „że będzie ona wielka, długa i straszna”. Miała 
też wizję ogromnych zniszczeń, eksterminacji i prześladowań duchowieństwa. Z 
kolei ks. Michałowi Sopoćce mówiła, że na Polskę „przyjdą bardzo ciężkie 
chwile”. Widziała też rodaków wywożonych z kraju na Wschód i Zachód, co 
ewidentnie przypomina IV rozbiór Polski od 17 września 1939 roku. 

Gniew Boży nad Polską 
Siostra Faustyna w duchowej wizji zobaczyła przerażającą kondycję duchowo-
moralną naszego Narodu, który zasługiwał wręcz na unicestwienie, na „wieczne 
zniszczenie za tak wielkie występki” (Dz 1533). Wizjonerka rozpoznała 
nieograniczoną nędzę duchową swoich rodaków. „Widzę wielkie zagniewanie 
Boże nad Polską. Całą duszę wytężam, aby jej bronić… Ojczyzno moja, ile ty 
mnie kosztujesz, nie ma dnia, w którym bym się nie modliła za ciebie” (Dz 



1188). A czy nas Polska kosztuje? Czy obchodzi nas to, czyja będzie Polska? 
Czy będzie królestwem Chrystusa czy demonów? Czy zwyciężać będzie w nas 
prawda czy fałsz? Czy damy się zwieść szatanowi i jego sługom, zwłaszcza w 
mediach, kulturze i polityce? 
Zagadką jest szczególny gniew Boży na jedno z polskich miast, które miało 
zostać zniszczone jak Sodoma i Gomora. Warto zauważyć, że w tamtym czasie 
nawet Prymas August Hlond i Służebnica Boża Rozalia Celakówna mówili o 
upadku moralnym w naszym społeczeństwie, porównując je do biblijnej 
Sodomy i Gomory. „Widziałam – zapisała Siostra Faustyna – wielkie 
zagniewanie Boże na to miasto i dreszcz napełnił, przeszył mi serce” (Dz 39). 
Gorliwa modlitwa wstawiennicza Faustyny, trwająca codziennie przez siedem 
dni, oddaliła jednak Boży gniew od tego miasta. „Dla ciebie – usłyszała 
Faustyna od Pana – błogosławię krajowi całemu. I uczynił znak krzyża ręką nad 
naszą Ojczyzną” (Dz 39). Zastanawiano się po wielekroć, o jakie polskie miasto 
chodziło. Mówiono o Warszawie, która w latach międzywojennych miała opinię 
najbardziej – po Paryżu – rozpustnego miasta Europy. Większość 
komentatorów wskazuje jednak na Kraków, który został przez Niemców 
całkowicie zaminowany tuż przed ich ucieczką. Miasto szczęśliwie jednak 
ocalało. Pamiętajmy, że cud ten zawdzięczamy modlitwie wstawienniczej św. 
Faustyny. Dwukrotnie jeszcze Pan Jezus zapewnił wizjonerkę: „Dla ciebie 
błogosławię ziemi” (Dz 980 i 1078) oraz: „Dla ciebie błogosławię światu” (Dz 
1061). 
Podczas jednej z modlitw Faustyny w celi zakonnej sama Matka Najświętsza 
trzykrotnie prosiła ją, by szczególnie modliła się za swoją ziemską Ojczyznę 
(Dz 325). W dzień ślubów wieczystych Faustyna zapisała: „Jezu, wiem o tym, 
że w dniu dzisiejszym niczego mi nie odmówisz”. I wzniosła do Pana trzy 
prośby: za Kościół, zgromadzenie i Ojczyznę. „Jezu, proszę Cię za Ojczyznę 
moją. Broń jej przed napaścią wrogów (Dz 240). Czy umiemy dziś 
zidentyfikować tych ukrytych często wrogów, którymi są nowe bezbożne i 
antyludzkie ideologie, jak New Age, feminizm, ekologizm czy gender? Ich 
przekaz kierowany jest do nas często bardzo subtelnie, niemal 
niedostrzegalnie. Niepostrzeżenie zmieniają nasze myślenie i wartościowanie. 
Komunizm w wersji sowieckiej był represyjny poprzez zorganizowany partyjno-
państwowy nacisk. Dzisiejszy neokomunizm czyni to podstępnie przez swych 
sprzedajnych agentów ze świata mediów, polityki, a nawet nauki. W walce z 
Bogiem w każdym pokoleniu przychodzą do nas wysłannicy Złego, którzy są „w 
owczej skórze, ale wewnątrz są drapieżnymi wilkami” (Mt 7,15). 
Najważniejsza wizja 
Miała miejsce 22 lutego 1931 roku. Był późny wieczór pierwszej niedzieli 
Wielkiego Postu. Mijał już prawie rok od pobytu Faustyny w Płocku. W swojej 
celi nagle i niespodziewanie zobaczyła Zbawiciela. Tak opisała potem tę chwilę: 
„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 wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. W 
milczeniu wpatrywałam się w Pana, dusza moja była przejęta bojaźnią, ale i 
radością wielką. Po chwili powiedział mi Jezus: Wymaluj obraz według rysunku, 
który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono 
najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie. 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 47-48). 
Autorem pierwszego obrazu, czczonego do dziś w sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego w Wilnie, namalowanego w 1934 roku według wskazań Faustyny, był 
malarz wileński Eugeniusz Kazimirowski (zm. 1939). Faustyna zapłakała, gdy 
zobaczyła obraz, gdyż wizerunek Pana Jezusa nie był tak piękny jak w 
rzeczywistości. Wówczas usłyszała: „Nie w piękności farby ani pędzla jest 
wielkość tego obrazu, ale w mojej łasce” (Dz 313). Jednak najbardziej znanym 
obrazem Jezusa Miłosiernego jest wizerunek Adolfa Hyły (zm. 1965) z 1944 
roku, znajdujący się w kaplicy klasztornej św. Józefa w Łagiewnikach. Hyła 
skopiował go jeszcze 260 razy. Kolejnym obrazem jest dzieło malarza 
lwowskiego Stanisława Batowskiego (zm. 1946) w kościele Miłosierdzia Bożego 
w Krakowie. Obraz Ludomira Sleńdzińskiego (zm. 1980), malowany w 1955 
roku na zlecenie ks. Sopoćki, znajduje się w kaplicy katedry białostockiej. 
Obraz, który widzimy w nowym sanktuarium Miłosierdzia Bożego w 
Łagiewnikach, wyszedł spod pędzla sławnego portrecisty Jana Chrząszcza (zm. 
2012), autora licznych obrazów beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych. 

Czas miłosierdzia – czas sprawiedliwości 
W wizjach św. Faustyny obecny czas, w którym żyjemy, jest czasem 
miłosierdzia. Został on w całej pełni i oficjalnie ogłoszony całemu światu przez 
Jana Pawła II Wielkiego, Papieża miłosierdzia. Najpierw przez encyklikę o 
Bożym miłosierdziu („Dives in misericordia”) z 1980 roku, a potem przez 
ustanowienie i rozciągnięcie na cały Kościół święta Miłosierdzia oraz przez 
praktykę Godziny Miłosierdzia i Koronki do Miłosierdzia Bożego. W końcu przez 
uroczyste oddanie w Łagiewnikach całego świata Bożemu Miłosierdziu. Można 
powiedzieć, że Jan Paweł II Wielki 17 sierpnia 2002 roku uruchomił koło 
zamachowe dziejów. Rozpoczął – niejako oficjalnie i uroczyście – 
zapowiedziany Faustynie czas miłosierdzia. W słowach: „Niech się spełnia”, 
Papież autorytatywnie ogłosił rozpoczęcie czasu miłosierdzia. „Niech się 
spełnia” zobowiązująca obietnica Pana Jezusa, że stąd ma wyjść „iskra, która 
przygotuje świat na ostateczne przyjście moje” (Dz 1732). 
„Nim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy – słyszy Siostra Faustyna – przychodzę 
wpierw jako Król miłosierdzia” (Dz 83). „Zapisz te słowa, córko moja, mów 
światu o moim miłosierdziu, niech pozna cała ludzkość niezgłębione 
miłosierdzie moje. Jest to znak na czasy ostateczne, po nim nadejdzie dzień 
sprawiedliwy. Póki czas niech wszyscy uciekają do źródła miłosierdzia mojego, 
niech korzystają z krwi i wody, która dla nich wytrysła” (Dz 848). Pan Jezus też 
przynaglał Siostrę Faustynę: „Pisz, mów duszom o wielkim moim miłosierdziu, 
bo bliski jest dzień straszliwy, dzień mojej sprawiedliwości” (Dz 965). Pan Jezus 
mówi wyraźnie, że „kto nie chce przejść przez drzwi miłosierdzia, będzie musiał 
przejść przez drzwi sprawiedliwości” (Dz 1146). 
Logiczne jest pytanie: jak długo będzie trwał czas miłosierdzia? Tego nie 
wiemy. Wiemy jedynie, że światu „będzie dany znak”, iż rozpoczyna się czas 
sprawiedliwości. Opis tego znaku jest wstrząsający. „Zgaśnie wszelkie światło 
na niebie i będzie wielka ciemność po całej ziemi. Wtenczas ukaże się znak 
krzyża na niebie, a z otworów, gdzie były przebite ręce i nogi Zbawiciela, będą 



wychodziły wielkie światła, które przez jakiś czas będą oświecać ziemię. Będzie 
to na krótki czas przed dniem ostatecznym” (Dz 83). 
Wielu wizjonerów jeszcze na długo przed Siostrą Faustyną mówiło o 
niezwykłym znaku ciemności, który Bóg da całej ludzkości. Zapowiedziała go 
już św. Hildegarda z Bingen, doktor Kościoła (zm. 1179), oraz wyniesione na 
ołtarze mistyczki: bł. Elżbieta Canori Mora (zm. 1825), bł. Anna Maria Taigi 
(zm. 1837), bł. Miriam Baouardy (zm. 1878), mistyk i apostoł Jean-...douard 
Lamy (zm. 1931), założyciel Zgromadzenia Sług Jezusa i Maryi, czy bretońska 
stygmatyczka Maríe Julie Jahenny (zm. 1941). O dniach ciemności mówią też 
św. Ojciec Pio (zm. 1968) oraz fatimska wizjonerka, Służebnica Boża s. Łucja 
od Jezusa (zm. 2005). 

Polskę szczególnie umiłowałem 
W maju 1938 roku, na kilka miesięcy przed śmiercią, podczas jednej z modlitw 
za Polskę Siostra Faustyna usłyszała: „Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli 
posłuszna będzie woli mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie 
iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście moje” (Dz 1732). 
Dziś wiemy, że tą iskrą jest „Miłosierdzie Boże ponad wszystkie Jego dzieła” (Ps 
145,9). Objawione zostało polskiej zakonnicy. Ogłoszone światu w Polsce przez 
polskiego Papieża. Szczególna miłość Zbawiciela do nas domaga się też naszej 
szczególnej odpowiedzi i zaangażowania w zawierzenie Bożemu Miłosierdziu. 
Musimy pytać: Panie, dlaczego nas wybrałeś i w Polsce objawiłeś się jako Pan i 
Bóg Miłosierdzia? Sam Papież podpowiedział w Łagiewnikach, że to nam, nie 
komu innemu, „trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać, trzeba przekazywać 
światu ogień miłosierdzia”. 
Pamiętajmy, że 25 marca 1984 roku na placu św. Piotra w Rzymie wobec figury 
Matki Bożej Fatimskiej z kaplicy objawień w Fatimie i w obecności ponad 
trzystu biskupów z całego świata Jan Paweł II Wielki dokonał Aktu poświęcenia 
świata i Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi. Od tej chwili rozpoczął się rozkład i 
upadek ideologii bezbożnego komunizmu. Wierzymy, że zawierzenie świata 
Bożemu Miłosierdziu w Łagiewnikach rozpoczęło upadek liberalnego 
globalizmu, antyboskiego i antykatolickiego neokomunizmu. Możemy mieć 
udział w tym zwycięstwie, odmawiając codziennie Koronkę do Miłosierdzia 
Bożego i zawierzając bezgranicznie Miłosierdziu Bożemu. Jezu, ufam Tobie. 

( Nasz Dziennik 02.02.2021 )


