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MISTYKA MIèOSIERNEJ SÂWIEÎTOSÂCI WEDèUG SÂW. FAUSTYNY

Jan Paweø II pisze, zÇe ¹umysøowosÂcÂ wspoÂøczesna zdaje sieÎ sprzeciwiacÂ Bogu
miøosierdzia, a takzÇe daÎzÇy do tego, azÇeby idee miøosierdzia odsunaÎcÂ na margines zÇycia i odciaÎcÂ od serca ludzkiego. Samo søowo i pojeÎcie «miøosierdzie» jakby
przeszkadzaøo czøowiekowi, ktoÂry poprzez nieznany przedtem rozwoÂj nauki
i techniki bardziej nizÇ kiedykolwiek w dziejach staø sieÎ panem: uczyniø sobie
ziemieÎ poddanaÎ. Owo «panowanie nad ziemiaÎ» rozumiane nieraz jednostronnie i powierzchownie, jakby nie pozostawiaøo miejsca dla miøosierdziaº1. WoÂwczas ¹nie pozostawia miejscaº, gdy jest rozumiane jako akt jednostronny, jako
relacja mieÎdzy dawcaÎ a biorcaÎ2, czyli jako gest filantropii.
Tymczasem miøosierdzie stanowi rdzenÂ duchowosÂci czøowieka (por. Mt 5,7)
i jako przymiot Boga (por. Kol 1,15) jest darem dla chrzesÂcijanina, a zarazem
obowiaÎzkiem wzgleÎdem drugiego czøowieka. I trzeba byøo czekacÂ prawie dwa
tysiaÎce lat, aby Jezus przypomniaø sÂwiatu teÎ prawdeÎ za posÂrednictwem
sÂw. Faustyny. ¹Miøosierdzie jest kwiatem miøosÂci, BoÂg jest miøosÂciaÎ, a miøosierdzie jest Jego czynem, w miøosÂci sieÎ poczyna, w miøosierdziu przejawiaº (Dzienniczek 651 ± dalej Dz). Dlatego Jezus wreÎcz jej rozkazuje: ¹Powiedz, zÇe miøosierdzie jest przymiotem Boga. Wszystkie dzieøa raÎk Moich saÎ ukoronowane miøosierdziemº (Dz 301). ¹A jesÂli daøesÂ udziaø im w swym szczeÎsÂciu i pozwalasz im
istniecÂ i Siebie kochacÂ, to jest to jedynie przepasÂcÂ miøosierdzia Twegoº (Dz 174).
Tak rozumiane miøosierdzie decyduje o osiaÎgnieÎciu sÂwieÎtosÂci. Dlatego jego
dosÂwiadczenie jest bardzo wazÇne w rozwoju zÇycia mistycznego. RoÂwniezÇ
wspoÂøczesÂnie aktualne jest w teologii duchowosÂci zagadnienie uniwersalizmu
miøosÂci miøosiernej. Miøosierdzie bowiem jest zÂroÂdøem procesu powstawania
¹nowegoº czøowieka i peøni funkcjeÎ mobilizujaÎcaÎ w rozwoju sÂwieÎtosÂci. Nic
tezÇ dziwnego, zÇe sÂw. Faustyna pisze, izÇ Jezusowi byøo miøe jej postanowienie
zostania sÂwieÎtaÎ: ¹JesÂli ci sieÎ nie uda wykorzystacÂ danej sposobnosÂci, nie tracÂ
spokoju, ale unizÇaj sieÎ gøeÎboko przede MnaÎ i z wielkaÎ ufnosÂciaÎ zanurzaj sieÎ caøa
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w Moim miøosierdziu, a tym sposobem zyskujesz wieÎcej nizÇ utraciøasÂ, bo pokornej duszy hojniej sieÎ dawa, anizÇeli ona sama prosi...º (Dz 1361). Faustyna
dodaje: ¹DzisÂ nie mogeÎ ich pomiesÂcicÂ w sercu, pragneÎøabym woøacÂ na sÂwiat
caøy: kochajcie Boga, bo dobry jest i wielkiego miøosierdziaº (Dz 1372). Dlatego oddaje sieÎ MiøosÂci Miøosiernej. MoÂwiaÎc prosÂciej, czyni jaÎ mysÂlaÎ przewodniaÎ swojego zjednoczenia z Bogiem, azÇ do osiaÎgnieÎcia jego najwyzÇszej formy,
czyli zasÂlubin duchowych.
Obecne badania pokazujaÎ, zÇe przez takaÎ postaweÎ sÂw. Faustyna osiaÎgneÎøa
nie tylko sÂwieÎtosÂcÂ, ale wskazaøa roÂwniezÇ drogeÎ odnowy dla caøego KosÂcioøa.
DzisÂ na sÂwiecie nie ma chrzesÂcijanina, ktoÂry by nie søyszaø o BozÇym miøosierdziu. Mimo roÂzÇnych trudnosÂci, przeogromna moc MiøosÂci Miøosiernej osiaÎgneÎøa
tryumf.
W ten sposoÂb Faustyna wpisaøa sieÎ w historieÎ duchowosÂci chrzesÂcijanÂskiej,
ukazujaÎc ideaø sÂwieÎtosÂci, czyli swoÂj sposoÂb przezÇywania prawd wiary, ascezy,
swojej modlitwy i jednosÂci z Jezusem. MoÂwiaÎc kroÂtko, ukazaøa to wszystko, co
skøada sieÎ na realizacjeÎ zÇycia mistycznego; na teÎ rzeczywistosÂcÂ, w ktoÂrej czøowiek jednoczy sieÎ z Bogiem.
Dzieje duchowosÂci chrzesÂcijanÂskiej moÂwiaÎ o wielkim bogactwie przezÇywania dosÂwiadczenia Boga w zÇyciu czøowieka; o wielkiej ilosÂci droÂg wiodaÎcych do
zjednoczenia z Nim w miøosÂci. Jednak duchowosÂcÂ sÂw. Faustyny, zajmuje w KosÂciele miejsce szczegoÂlne, ksztaøtujaÎc zÇycie duchowe milionoÂw ludzi wierzaÎcych
na caøym sÂwiecie.
Klasyczne rozwazÇanie o miøosierdziu BozÇym podejmowane przewazÇnie
w perspektywie teologicznej lub moralnej, a nie mistycznej, koncentruje
chrzesÂcijanina na zobowiaÎzaniu do gøoszenia tegozÇ miøosierdzia. Tymczasem
ukazanie mistycznego aspektu miøosierdzia przenosi refleksjeÎ o zÇyciu duchowym w samo centrum ewangelicznego oreÎdzia o zbawieniu. W tym sÂwietle
zÇycie miøosierdziem przenika wszystkie wymiary czøowieka i jawi sieÎ jako
sÂwiadczenie miøosÂci osobie znajdujaÎcej sieÎ w potrzebie; przede wszystkim jednak jest odbiciem sÂwieÎtosÂci i doskonaøosÂci Boga3, a tym samym relacji Boga do
czøowieka opartej na miøosÂci miøosiernej. Dlatego wszelka relacja Boga ze
stworzeniem ma zÂroÂdøo w miøosierdziu, a wszelka relacja czøowieka z Bogiem
wyrazÇa sieÎ w postawie miøosierdzia wobec innych. Obie te relacje warunkujaÎce
sposoÂb i zakres przejawiania sieÎ miøosÂci nazywanej ¹miøosierdziemº wyrazÇajaÎ
peønieÎ i autentycznaÎ realizacjeÎ sÂwieÎtosÂci4. I o to chodzi Jezusowi w søowach
przekazanych sÂw. Faustynie ± aby ukazacÂ realizacjeÎ miøosierdzia jako prawidøowaÎ drogeÎ wiodaÎcaÎ do sÂwieÎtosÂci. ChrzesÂcijanin realizujaÎcy miøosierdzie uczestniczy w miøosierdziu BozÇy; dajaÎc sÂwiadectwo zÇycia miøosierdziem, zmierza ku
sÂwieÎtosÂci. Bogaty w miøosierdzie BoÂg staje sieÎ dla czøowieka zÂroÂdøem sÂwieÎtosÂci,
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o ile czøowiek poprzez wiareÎ otwiera sieÎ na StwoÂrceÎ. Kto zechce zachowacÂ teÎ
wøasÂciwaÎ relacjeÎ do Boga, staje sieÎ sÂwieÎty. W tej relacji znajduje tezÇ odpowiedzÂ
na wszystkie wyzwania sÂwiata. W ten sposoÂb miøosierdzie Boga dotyka caøego
wspoÂøczesnego sÂwiata, takzÇe w wymiarze jego grzechu ± aby doprowadzicÂ jego
mieszkanÂcoÂw do peøni zbawienia. Czøowiek, gdy pozwoli sieÎ przemieniacÂ BozÇej
miøosÂci, promieniuje niaÎ na zewnaÎtrz, w zalezÇnosÂci od stopnia zjednoczenia
mistycznego z Chrystusem. WiernosÂcÂ jednosÂci z Jezusem nakazuje sÂwiadectwo
jawne i jednoznaczne. W osobach wieÎc zÇyjaÎcych miøosierdziem kroÂlestwo niebieskie przyblizÇa sieÎ do sÂwiata.
MozÇna powiedziecÂ, zÇe sÂwiadectwo ewangelicznego miøosierdzia, ktoÂre
przyblizÇa innym zbawienie, wzmacniane jest przez podejmowanie osobistej
sÂwieÎtosÂci, ktoÂra wyrazÇa sieÎ w peønym posøuszenÂstwie woli BozÇej. Dlatego
w sÂwieÎtosÂci rozumianej jako posøuszenÂstwo woli BozÇej najpeøniej wyrazÇa sieÎ
miøosierdzie. I tak tezÇ rozumie jaÎ sÂw. Faustyna ± jako owoc MiøosÂci Miøosiernej
Boga.
W konteksÂcie sÂwieÎtosÂci mozÇna zrozumiecÂ sens i roleÎ miøosierdzia BozÇego,
natomiast w atmosferze miøosierdzia mozÇna zrozumiecÂ rozwoÂj zÇycia mistycznego. NiesÂwiadomosÂcÂ wzajemnosÂci tego procesu sprowadza istoteÎ miøosierdzia
do zewneÎtrznego gøoszenia, bez osobistego dosÂwiadczenia miøosierdzia Boga,
czyli bez osiaÎgnieÎcia zÇycia mistycznego. Dlatego rozwazÇanie, a przede wszystkim dosÂwiadczenie mistyczne miøosierdzia BozÇego nie mozÇe dokonywacÂ sieÎ
w oderwaniu od codziennego zÇycia, czyli od rozwoju w nim osobistej sÂwieÎtosÂci.
Ma to znamienne skutki. Bowiem sÂwieÎtosÂcÂ ludzi odmienia niesprawiedliwosÂcÂ
i zøo panujaÎce na sÂwiecie. W tajemnicy miøosierdzia mozÇna dostrzec godnosÂcÂ
czøowieka, co wydaje sieÎ szczegoÂlnie istotne w sÂwiecie dotknieÎtym tym, co Jan
Paweø II nazywa ¹tajemnicaÎ nieprawosÂciº.
PapiezÇ stwierdza, zÇe BozÇe miøosierdzie jest najgøeÎbiej potwierdza wyjaÎtkowosÂcÂ czøowieka, natomiast nieprawosÂcÂ jest jej zaprzeczeniem: Jezus Chrystus
poprzez krzyzÇ dotknaÎø ¹odwiecznaÎ miøosÂciaÎ najbolesÂniejszych ran ziemskiej
egzystencji czøowiekaº5. StaÎd tezÇ miøosierdzie BozÇe, zwøaszcza objawione poprzez krzyzÇ, jest dowodem wiecznego ocalenia czøowieka. Ta nowa ¹wyobrazÂnia miøosierdziaº ma zatem swoÂj gøeÎboki sens duchowy.

1. SÂWIEÎTOSÂCÂ MIèOSIERNA

Aby zrozumiecÂ istoteÎ miøosierdzia objawionego przez Jezusa sÂw. Faustynie,
trzeba najpierw tak jak ona pragnaÎcÂ poznacÂ Boga. ¹Koniecznie chciaøam po5
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znacÂ i zgøeÎbicÂ, kto jest ten BoÂg. W jednej chwili duch moÂj zostaø porwany jakoby
w zasÂwiaty, ujrzaøam jasnosÂcÂ nieprzysteÎpnaÎ, a w niej jakoby trzy zÂroÂdøa jasnosÂci,
ktoÂrej pojaÎcÂ nie mogøam. A z tej JasnosÂci wychodziøy søowa w postaci gromu
i okraÎzÇaøy niebo i ziemieÎ. Nie rozumiejaÎc tego, zasmuciøam sieÎ bardzo. Wtem
z morza jasnosÂci nieprzysteÎpnej wyszedø nasz ukochany Zbawiciel w pieÎknosÂci
niepojeÎtej, z ranami jasÂniejaÎcymi. A z onej JasnosÂci byøo søychacÂ gøos taki:
Jakim jest BoÂg w istocie swojej, nikt nie zgøeÎbi ani umysø anielski, ani ludzki.
Jezus mi powiedziaø: Poznaj Boga przez rozwazÇanie przymiotoÂw Jegoº (Dz 30).
Ten opis mistycznego dosÂwiadczenia usÂwiadamia czøowiekowi, zÇe mozÇe
poznacÂ Boga, zgøeÎbicÂ Jego tajemniceÎ tylko poprzez Jego przymioty (por.
Dz 180). Dlatego pierwszym przymiotem, jaki BoÂg jej objawiø, byøa Jego sÂwieÎtosÂcÂ, przed ktoÂraÎ drzÇaÎ ¹wszystkie poteÎgi i moce. Duchy czyste zasøaniajaÎ swoje
oblicze i pograÎzÇajaÎ sieÎ w nieustannej adoracji, a jeden ich tylko wyraz najwieÎkszej czci, to jest ± SÂwieÎty... SÂwieÎtosÂcÂ Boga rozlana jest na KosÂcioÂø BozÇy i na
kazÇdaÎ w nim zÇyjaÎcaÎ duszeÎ ± jednak nie w roÂzÇnym sobie stopniu. SaÎ dusze na
wskrosÂ przeboÂstwione, a saÎ tezÇ dusze zaledwie zÇyjaÎceº (tamzÇe).
Tutaj BoÂg objawia jej podstawowaÎ prawdeÎ, zÇe sÂwieÎtosÂcÂ jest Jego darem.
JednoczesÂnie zaznacza, zÇe ten dar nie jest jednakowo udzielany kazÇdemu czøowiekowi. NasteÎpnie Pan daø jej poznacÂ swaÎ sprawiedliwosÂcÂ, ktoÂra jest tak wielka i przenikliwa, zÇe sieÎga w gøaÎb istoty czøowieka. Kolejnym przymiotem Boga
jest miøosÂcÂ i miøosierdzie. ¹I zrozumiaøam ± pisze ± zÇe najwieÎkszym przymiotem
jest miøosÂcÂ i Miøosierdzie. Ono øaÎczy stworzenie ze StwoÂrcaÎ. NajwieÎkszaÎ miøosÂcÂ
i przepasÂcÂ miøosierdzia poznajeÎ we Wcieleniu Søowa, w Jego odkupieniu, i tu
poznaøam, zÇe ten przymiot jest najwieÎkszy w Boguº (Dz 180). WyrazÇa on
dobrocÂ Boga, ktoÂry nie pozwala wieÎcej ranicÂ Serca Jezusa ludzkim niedowierzaniem (por. Dz 281). WyrazÇa dobrocÂ Boga Ojca, ktoÂry nie pogardza nikim
(por. Dz 1307); ktoÂry mieszka w duszy stale przez swaÎ øaskeÎ; ktoÂry wlewa
balsam ufnosÂci, utwierdza w dobrym i udziela mocy, czyli staøosÂci; ktoÂry krzepi
serce spragnione, wlewa zdroÂj miøosÂci i czyni duszeÎ do walki nieustraszonaÎ
(por. Dz 1411). SÂw. Faustyna roÂwniezÇ poznaje wielkosÂcÂ, poteÎgeÎ, ¹niezmierzonosÂcÂº StwoÂrcy (por. 1417) oraz pieÎknosÂcÂ Jego miøosierdzia (por. Dz 1115).
Wynika z tego, zÇe sÂwieÎtosÂcÂ miøosierna Boga stanowi centrum duchowosÂci
Apostoøki Miøosierdzia. Jej poznawanie i kontemplacja pozwalajaÎ zrozumiecÂ
drogeÎ prowadzaÎcaÎ do sÂwieÎtosÂci chrzesÂcijanina, ktoÂra wiedzie przez dziecieÎcaÎ
ufnosÂcÂ wobec Boga i realizacjeÎ miøosÂci miøosiernej.
BoÂg, objawiajaÎc swojaÎ sÂwieÎtosÂcÂ, stopniowo przygotowuje FaustyneÎ do poznania tresÂci samej sÂwieÎtosÂci czøowieka. Dlatego mogøa napisacÂ, zÇe polega ona
na wypeønianiu woli BozÇej. Tylko doskonaøe peønienie Jego woli decyduje ± jak
pisze ± o ¹dojrzaøej sÂwieÎtosÂciº. W tym przypadku ± zaznacza ± nie mozÇe bycÂ
zÇadnej waÎtpliwosÂci: ¹OtrzymacÂ sÂwiatøo BozÇe, poznawacÂ czego BoÂg od nas zÇaÎda,
a nie czynicÂ tego, jest wielkaÎ zniewagaÎ Majestatu BozÇego. Dusza taka zasøugu-
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je, zÇeby jaÎ BoÂg opusÂciø zupeønie; jest podobna do Lucyfera, ktoÂry miaø wielkie
sÂwiatøo, a nie peøniø woli BozÇejº (Dz 666).
Innymi søowy, nie osiaÎgnieÎcie sÂwieÎtosÂci jest tragediaÎ czøowieka. Dlatego
Faustyna pragnie tylko peønicÂ woleÎ BozÇaÎ, ktoÂra jest fundamentem rozwoju
wszystkich cnoÂt, we wszystkich okolicznosÂciach zÇycia oraz przedmiotem jej
miøosÂci. ¹W najtajniejszych gøeÎbiach duszy ± podkresÂla ± zÇyjeÎ Jego wolaÎ, a tyle
na zewnaÎtrz dziaøam, o ile poznajeÎ wewneÎtrznie, zÇe taka jest wola BozÇa;
milsze mi saÎ z woli BozÇej udreÎki, cierpienia, przesÂladowania i roÂzÇnego rodzaju
przeciwnosÂci, anizÇeli z woli wøasnej powodzenie, pochwaøy i uznaniaº
(Dz 628). Wobec tego uwazÇa sÂwieÎtosÂcÂ za obowiaÎzek, ktoÂry speønia poprzez
realizacjeÎ cnoÂt heroicznych (por. Dz 758). Tym bardziej, zÇe Jezus uzalezÇnia
zbawienie innych dusz od jej osobistej sÂwieÎtosÂci: ¹JezÇeli daÎzÇysz do doskonaøosÂci, wiele dusz usÂwieÎcisz, a jezÇelibysÂ nie daÎzÇyøa do sÂwieÎtosÂci, tym samym
wiele by dusz pozostaøo niedoskonaøymi [...] ich doskonaøosÂcÂ od twojej doskonaøosÂci zalezÇecÂ beÎdzie i wieÎksza czeÎsÂcÂ odpowiedzialnosÂci ich na ciebie
spadaº (Dz 1165).
Søowa Jezusa skierowane saÎ do Faustyny, ale takzÇe do kazÇdego czøowieka.
Tylko czøowiek sÂwieÎty mozÇe przyczynicÂ sieÎ do zbawienia innych ludzi. Aby
moÂgø osiaÎgnaÎcÂ wøasnaÎ sÂwieÎtosÂcÂ oraz innych usÂwieÎcacÂ, pomaga mu w tym dziele
sam BoÂg. PotwierdzajaÎ teÎ prawdeÎ dalsze søowa Zbawiciela: ¹BøogosøawieÎ wysiøkom twoim i dostarczeÎ ci sposobnosÂci do usÂwieÎcenia sieÎ. BaÎdzÂ uwazÇna, aby
nie uszøa zÇadna sposobnosÂcÂ, ktoÂraÎ ci poda BozÇa OpatrznosÂcÂ do usÂwieÎcenia.
JezÇeli ci sieÎ nie uda wykorzystacÂ danej sposobnosÂci, nie tracÂ spokoju, ale unizÇaj
sieÎ gøeÎboko przede MnaÎ i z wielkaÎ ufnosÂciaÎ zanurzaj sieÎ w Moim miøosierdziu,
a tym sposobem zyskujesz wieÎcej nizÇ utraciøasÂ, bo pokornej duszy hojniej sieÎ
dawa, wieÎcej anizÇeli ona sama prosiº (Dz 1361).
JednosÂcÂ z Jezusem jest ostatecznaÎ normaÎ sÂwieÎtosÂci. Dlatego relacja z Chrystusem, czyli peønienie Jego woli, stanowi istotny i staøy element duchowosÂci
SÂwieÎtej. Bowiem celem zÇycia duchowego jest nieustanne daÎzÇenie do realizacji
woli BozÇej. Czøowiek ma tak ksztaøtowacÂ swoje zÇycie mistyczne, by wola BozÇa
zajeÎøa w nim centralne miejsce. Dlatego caøy jego wysiøek powinien zmierzacÂ ku
temu, aby przyjmowacÂ Boga do swego wneÎtrza, wchodzaÎc stopniowo w Jego
tajemnicze przymioty i coraz bardziej utozÇsamiajaÎc sieÎ z Jego wolaÎ.
Wedøug sÂw. Faustyny, sÂwieÎtosÂcÂ jest wieÎc absolutnym wsøuchaniem sieÎ w woleÎ Ojca. Nie mozÇe chrzesÂcijanin pragnaÎcÂ niczego, jak tylko czynienia woli Boga.
Podobnie jak Jezus. To oddanie sieÎ woli Ojca ma bycÂ caøkowite, na wzoÂr
Jezusa, ktoÂry powiedziaø: ¹nie szukam wøasnej woli, lecz woli tego, ktoÂry mnie
posøaøº (J 5,30).
Zanim sÂw. Faustyna dojdzie do takiego momentu w peønieniu woli BozÇej
musi pokonacÂ døugaÎ drogeÎ. ChociazÇ sam Jezus zapewnia jej pomoc, to u podstaw jej sÂwieÎtosÂci lezÇy wiara jako dar samego Boga. Gdy chrzesÂcijanin o tym
zapomina, to jego niejasne zÇycie duchowe narazÇone jest na zniecheÎcenie. Wiara
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w Boga i przyjeÎcie Go rodzaÎ miøosÂcÂ. Dlatego dusza powinna bycÂ w Nim rozmiøowana. MiøosÂcÂ do Boga wzrasta tym bardziej, im bardziej serce jest wolne od
wszelkich przywiaÎzanÂ, zakochane w miøosÂci miøosiernej Boga. W Nim odnajduje na nowo wszystko.
Peønienie woli BozÇej wymaga caøkowitego zaufania i zawierzenia. Dlatego
SÂwieÎta pozwala sieÎ Bogu prowadzicÂ i w Nim pokøada caøaÎ nadziejeÎ. Jezus
bowiem troszczy sieÎ o swojaÎ ¹oblubieniceÎº, gdyzÇ tak nazywa FaustyneÎ. Ona
zasÂ pragnie upodobnicÂ sieÎ do Niego przez nasÂladowanie Jego miøosiernych
czynoÂw. Podobnie jak dziaøanie Jezusa byøo umotywowane miøosÂciaÎ, tak samo
Siostra chce søuzÇycÂ z miøosÂci. Jej søuzÇba, podobnie jak zÇycie Zbawiciela, byøa
skierowana na zbawienie dusz poprzez realizacjeÎ Jego miøosiernej miøosÂci.
Tak rozumiejaÎc sÂwieÎtosÂcÂ, Faustyna pragnie zostacÂ sÂwieÎtaÎ oraz ufa, zÇe miøosierdzie BozÇe pozwoli jej na to, gdyzÇ ona tego pragnie i ma ¹dobraÎ woleÎº.
Pomimo roÂzÇnych ¹porazÇekº chce ona walczycÂ i posteÎpowacÂ jak ¹dusze sÂwieÎteº,
nie zniecheÎcajaÎc sieÎ. Pragnie tylko zÇycÂ i umieracÂ wpatrzona w Jezusa na krzyzÇu
i na Jego wzoÂr, gdyzÇ On uczy jaÎ jak ma posteÎpowacÂ. Dlatego podkresÂla, zÇe
szukaøa przykøadu wokoøo siebie i nie znalazøa ¹dostatecznychº wzoroÂw, a jej
osobista sÂwieÎtosÂcÂ tylko ¹opoÂzÂniaøa sieÎº. Ufa jednak, zÇe Jezus pomozÇe jej w tym
trudzie, zÇe pobøogosøawi jej wysiøki (por. Dz 1333).
MajaÎc obietniceÎ pomocy Jezusa, wyznaje, zÇe od najmøodszych lat pragneÎøa
zostacÂ ¹wielkaÎº sÂwieÎtaÎ; pragneÎøa Go kochacÂ tak wielkaÎ miøosÂciaÎ, ¹jakaÎ CieÎ
jeszcze dotychczas zÇadna dusza nie kochaøa. Z poczaÎtku byøo to moje tajne
pragnienie, o ktoÂrym wiedziaø tylko Jezus. DzisÂ nie mogeÎ ich pomiesÂcicÂ w sercu
i pragneÎøabym woøacÂ na sÂwiat caøy: kochajcie Boga, bo dobry jest i wielkiego
miøosierdziaº (Dz 1372). Dlatego Jezus speønia jej prosÂbeÎ moÂwiaÎc: ¹Nie pøacz,
ty niaÎ jestesÂº. Faustyna peøna waÎtpliwosÂci, sÂwiadoma swojej neÎdzy i malenÂkosÂci,
nie jest w stanie zrozumiecÂ søoÂw Zbawiciela: ¹jak sieÎ to stanie?º. ¹Nie twojaÎ jest
rzeczaÎ wiedziecÂ ± moÂwi Jezus ± jak sieÎ to stanie, ale bycÂ wiernaÎ øasce Mojej
i czynicÂ zawsze to, co jest w tej mocy i na co ci posøuszenÂstwo pozwala...º
(Dz 1650).
Jezus jeszcze raz poprzez ¹wewneÎtrzne sÂwiatøoº podczas medytacji udzieliø
Faustynie daru zrozumienia sÂwieÎtosÂci. Mimo zÇe wiele razy søyszaøa o tym na
konferencjach duchowych, to jednak ¹inaczej dusza to rozumie, kiedy poznaje
przez sÂwiatøo BozÇe, ktoÂre jaÎ osÂwiecaº (Dz 1107). Istota sÂwieÎtosÂci wieÎc polega
¹na sÂcisøym zjednoczeniu woli mojej z wolaÎ BozÇaÎ. BoÂg nigdy nie zadaje gwaøtu
naszej woli. Od nas zalezÇy, czy chcemy przyjaÎcÂ øaskeÎ BozÇaÎ, czy nie; czy beÎdziemy z niaÎ wspoÂøpracowacÂ, czy tezÇ jaÎ zmarnujemyº (tamzÇe). JednoczesÂnie zaznacza SÂwieÎta, zÇe ani objawienia, ani mistyczne zachwyty, ani zÇadne nadprzyrodzone dary nie czyniaÎ duszy doskonaøaÎ, ale tylko wewneÎtrzne zjednoczenie
z Bogiem. Reszta jest tylko ¹ozdobaÎº duszy i nie stanowi tresÂci sÂwieÎtosÂci
(por. tamzÇe).
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UsÂwiadomienie sobie tej øaski przez czøowieka powoduje wewneÎtrzny
wstrzaÎs. To BoÂg w swojej miøosÂci i miøosierdziu powoøuje do sÂwieÎtosÂci. Jest
tym, ktoÂry w sposoÂb szczegoÂlny wchodzi w zÇycie osoby i pragnie jaÎ zachowacÂ
tylko dla Siebie (por. Mk 3,13). Dar Boga jest tak wielki, zÇe chrzesÂcijanin nie
jest w stanie zrozumiecÂ go w peøni. Zrozumienie BozÇej inicjatywy ± zaznacza
Faustyna ± zalezÇy od tego, na ile czøowiek wchodzi w tajemniceÎ Boga i Jezusa.
Dlatego BoÂg wymaga od niej, aby coraz pokorniej otwieraøa sieÎ na Ducha
SÂwieÎtego i modliøa sieÎ z ufnosÂciaÎ, co pomozÇe jej w peøni i dobrowolnie oddacÂ
siebie. Powinna tezÇ miecÂ wewneÎtrzne przekonanie, zÇe jest na søusznej drodze
i podjaÎcÂ jaÎ z odpowiedzialnosÂciaÎ. Od tego momentu caøkowicie nalezÇy do Boga
i zalezÇy od Niego. JednoczesÂnie oddanie sieÎ Bogu jest odpowiedziaÎ czøowieka
na ten dar sÂwieÎtosÂci. WoÂwczas caøa osoba jest ofiarowana Bogu i przynalezÇy do
Niego.
W pojeÎciu sÂwieÎtosÂci ± wedøug SÂwieÎtej ± zawierajaÎ sieÎ dwa elementy: uprzedzajaÎce dziaøanie Boga oraz odpowiedzÂ czøowieka, ktoÂry skøada Bogu ofiareÎ
z siebie. OdpowiedzÂ ta jest wyrazem posÂwieÎcenia, jego wiary i miøosÂci. MiøosÂcÂ
domaga sieÎ konkretnego sÂwiadectwa ± jak krew Jezusa jest wymownym znakiem miøosÂci Boga. SÂwieÎtosÂcÂ pociaÎga za sobaÎ czynnaÎ søuzÇbeÎ, ktoÂra polega na
wspoÂøpracy z Bogiem w dziele zbawienia, a wyrazÇa sieÎ w konkretnych postawach, zachowaniu i sposobie bycia.
Czøowiek daje odpowiedzÂ podobnaÎ do tej, ktoÂrej udzieliø Jezus. Daje odpowiedzÂ takaÎ, jak Jezus ± odpowiedzÂ miøosÂci. Podobnie jak Jezusa powinna ona
bycÂ skuteczna i zbawcza, poniewazÇ oznacza posteÎpowanie i dziaøanie zgodnie
z wolaÎ Ojca. MozÇna powiedziecÂ, zÇe czøowiek w ten sposoÂb staje sieÎ ¹ekspertemº
Jezusa, gdyzÇ posÂwieÎca sieÎ miøosÂci miøosiernej.
Przykøadem jest sama SÂwieÎta. Jej miøosÂcÂ pozwala ksztaøtowacÂ opinieÎ ludzi
wierzaÎcych i zmusza do refleksji nad zÇyciem duchowym. Poznanie jej dosÂwiadczenia mistycznego peøni wazÇnaÎ roleÎ w formacji duchowej. ChociazÇ hagiografia
nie moÂwi wszystkiego, to ludziom udaje sieÎ z opisoÂw zÇycia i dosÂwiadczenÂ mistycznych sÂwieÎtych wyciaÎgacÂ wnioski na uzÇytek wøasnego rozwoju zÇycia duchowego.
SÂwieÎtosÂcÂ Faustyny ksztaøtowaøa sieÎ pod kierunkiem duchowym samego
Jezusa, ktoÂry formowaø jaÎ wewneÎtrznie ± jej postaweÎ i jej serce. Formacja
oznacza transformacjeÎ osoby, jej intelektu oraz sposobu mysÂlenia, a tezÇ wartosÂciowania. MozÇna powiedziecÂ, zÇe jej zgodnosÂcÂ z wolaÎ BozÇaÎ byøa zgodnosÂciaÎ
z Jezusem posøanym przez Ojca (por. J 10,36) w Duchu SÂwieÎtym. Dlatego w jej
wneÎtrzu toczyøa sieÎ walka o upodobnienie do Jezusa cierpiaÎcego poprzez silne
pragnienie odrzucenia ¹neÎdzyº, grzesznosÂci. Podstawa jej przemiany byøo dosÂwiadczenie Odkupienia, czyli przezÇycie misterium paschalnego. W wymiarze
tegozÇ misterium odkryøa swojaÎ malenÂkosÂcÂ, a zarazem ¹wielkosÂcÂº swego czøowieczenÂstwa, poniewazÇ Jezus sam staø sieÎ dla niej ¹odpowiedziaÎº6. Dlatego w tej
perspektywie nie chce bycÂ ¹przecieÎtnaÎº sÂwieÎtaÎ, ale wielkaÎ sÂwieÎtaÎ, promieniu-
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jaÎcaÎ sÂwiadectwem radosÂci. W ten sposoÂb jej czøowieczenÂstwo osiaÎgneÎøo peønieÎ
w podobienÂstwie BozÇym, zostaøo wewneÎtrznie wyniesione ponad mozÇliwosÂci
ludzkie, gdyzÇ takie byøo czøowieczenÂstwo Jezusa ± przewyzÇszaøo ono wszelki
ideaø czøowieka, wzywane za posÂrednictwem Ducha SÂwieÎtego do formowania
w swoim wneÎtrzu ¹mysÂli i uczucia Synaº7. BeÎdaÎc w szkole Jezusa, Faustyna
upodabnia sieÎ w swoim mysÂleniu i dziaøaniu do Boga. JednoczesÂnie to ¹zanurzenieº w Bogu pozwala jej odczytacÂ ¹znaki czasuº oraz powierzonaÎ jej misjeÎ
wobec czøowieka w konkretnym sÂwiecie. DosÂwiadczajaÎc obecnosÂci Boga, w gøeÎbokiej jednosÂci z Nim pragnie Jego obecnosÂcÂ uczynicÂ ¹odczuwalnaÎº w sÂwiecie8
± w wymiarze Jego miøosierdzia.
W tym konteksÂcie mozÇemy zrozumiecÂ, zÇe byøa to sÂwieÎtosÂcÂ miøosierna, wyrazÇona w przyjeÎciu miøosierdzia i w odrzuceniu grzechu, caøkowicie nastawiona
na przyszøosÂcÂ wiecznaÎ. Dlatego w swoim rozwoju duchowym Faustyna systematycznie zdaÎzÇa do zjednoczenia z cierpiaÎcym Jezusem, ktoÂry przekroczyø na
krzyzÇu wøasne ¹jaº, aby bycÂ jedno z Ojcem. Podobnie i Faustyna. BeÎdaÎc w szkole sÂwieÎtosÂci Jezusa przekracza osobiste ¹egoº, aby stacÂ sieÎ narzeÎdziem miøosiernej miøosÂci dla sÂwiata. Byøa bowiem przekonana, zÇe jako sÂwieÎta mozÇe wypeønicÂ powierzonaÎ misjeÎ.
Wobec tego, sÂwieÎtosÂcÂ Faustyny dojrzewaøa dzieÎki bliskosÂci miøosÂci miøosiernej, beÎdaÎcej ¹narzeÎdziemº samego Boga w formowaniu czøowieka, a zarazem w prowadzeniu grzesznikoÂw do zbawienia. W miøosiernej miøosÂci BoÂg
Ojciec w swoim Synu ukazaø swojaÎ dobrocÂ i godnosÂcÂ czøowieka, ktoÂry uwierzywszy MiøosÂci Miøosiernej mozÇe stacÂ sieÎ jej apostoøem oraz sÂwieÎtym. MiøosÂcÂ
Miøosierna, najpeøniej objawiona w Jezusie Chrystusie, domaga sieÎ odpowiedzi
od czøowieka nie tyle w gøoszonym søowie, co w czynie. Tylko realizowana
w czynie wobec grzesznikoÂw jest wyrazem mojego przyjeÎcia, a zarazem mojej
miøosÂci oddanej w nawroÂceniu innych. Jedno i drugie w zÇyciu duchowym
¹idealnieº realizuje SÂwieÎta. Dlatego sÂwieÎtosÂcÂ miøosierna nie sprowadza sieÎ do
pobozÇnosÂci zewneÎtrznej, ale tkwi gøeÎboko w mistyce duchowego zÇycia, ktoÂre
owocuje dosÂwiadczeniem Jego miøosierdzia, co umozÇliwia przekazanie go innym ± aby uwierzyli w miøosÂcÂ StwoÂrcy, zrywajaÎc z grzechem.

6
7
8

Por. Jan Paweø II, Encyklika Veritatis splendor, nr 2.
TenzÇe, Adhortacja Vita Consecrata, nr 65.
Por. tamzÇe, nr 68.
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SÂwieÎtosÂcÂ miøosierna wyrazÇa sieÎ w peønym mistycznym zjednoczeniu z Bogiem, ktoÂre osiaÎga swojaÎ peønieÎ w przyjeÎciu cierpiaÎcego Chrystusa. Tak rozumiane zjednoczenie posiada w tradycji pobozÇnosÂci chrzesÂcijanÂskiej aspekt zadosÂcÂuczynienia za grzechy, ale roÂwniezÇ decyduje o posteÎpie zÇycia duchowego.
W ten sposoÂb wejsÂcie w tajemniceÎ Odkupienia stanowi istotny moment w rozwoju zÇycia mistycznego, ktoÂry jest procesem zmierzajaÎcym do zjednoczenia
z Bogiem. Bowiem meÎka Jezusa jest sÂwiadectwem Jego sÂwieÎtosÂci i wprowadza
czøowieka w gøeÎbieÎ zÇycia BozÇego. Oznacza ostateczne zjednoczenie ludzkiego
¹jaº z BozÇym ¹Tyº, ktoÂre wyraziøo sieÎ w sÂmierci na krzyzÇu.
Dlatego sÂw. Faustyna podkresÂla, zÇe najwazÇniejsze w zÇyciu duchowym jest
upodobnienie do Jezusa, w zÇyciu doczesnym. Polega ono na dopeønieniu tego
wszystkiego, czego ¹nie dostawaøo MeÎce Jezusaº. To upodobnienie do Jezusa
cierpiaÎcego na ziemi, prowadzi do podobienÂstwa w przyszøym zÇyciu do Niego
w Jego chwale (por. Dz 604). SÂwieÎta øaÎczy swoje cierpienie z ofiaraÎ Jezusa (por.
Dz 482), poniewazÇ jej serce zøaÎczone z Nim pragnie tego, czego On pragnie
(por. Dz 703). PrzezÇywa radosÂcÂ z bycia z Nim na krzyzÇu: ¹Z TobaÎ, miøosÂci moja,
dusza moja jest stale rozpieÎta na krzyzÇu i napawa sieÎ goryczaÎº (Dz 1609). Przed
obliczem UkrzyzÇowanego dojrzewa i rozwija sieÎ wieÎc sÂwieÎtosÂcÂ Apostoøki Miøosierdzia. Do tej bliskosÂci zacheÎca jaÎ sam Jezus; do øaÎcznosÂci z Jego kochajaÎcym Sercem (por. Dz 873). W szkole sÂwieÎtosÂci Jezusa Mistyczka dowiaduje sieÎ,
zÇe przez rozwazÇanie MeÎki czøowiek najpeøniej upodabnia sieÎ do Boga i poznaje
Jego tajemnice: ¹kiedy rozwazÇam MeÎkeÎ Jezusa, to mi przychodzi jasne pojeÎcie
wielu rzeczy, ktoÂrych przed tym zrozumiecÂ nie mogøamº (Dz 267). Ta ¹intelektualnaº szkoøa wiedzie jaÎ do prawdziwej pokory i usÂwiadomienia sobie, zÇe
caøa wizja zbawienia czøowieka i sÂwiata dokonuje sieÎ w atmosferze cierpienia
Chrystusa. Dlatego pragnie ¹podobacÂ sieÎº Bogu poprzez nasÂladowanie meÎki
Jego Syna, aby jak najpeøniej zjednoczycÂ sieÎ z Nim w tajemnicy cierpienia: ¹Ja
chceÎ bycÂ podobna do Ciebie, Jezu, do Ciebie ukrzyzÇowanego i umeÎczonego,
upokorzonegoº (Dz 267). W tym momencie sam Jezus uczy, zÇe cierpienie jest
najdoskonalszym sÂrodkiem upodobnienia do Niego, bowiem ¹Oblubienica musi bycÂ podobna do OblubienÂca Swegoº (Dz 268). Søowa te pozbawiøy jaÎ wszelkich dotychczasowych waÎtpliwosÂci. SÂwieÎtosÂcÂ osiaÎga sieÎ przez cierpienie i pokoreÎ
( por. tamzÇe).
Nic tezÇ dziwnego, zÇe Faustyna meÎkeÎ samego Jezusa nazywa ¹ksieÎgaÎº, z ktoÂrej czerpie maÎdrosÂcÂ teologicznaÎ, a przede wszystkim najwazÇniejszaÎ prawdeÎ:
kochacÂ Boga i ludzi ± ¹TaÎ ksieÎgaÎ jest meÎka Twoja dla mnie z miøosÂci podjeÎtaº
(Dz 304). RoÂwnoczesÂnie jest sÂwiadoma, zÇe nie wszyscy ludzie saÎ w stanie zrozumiecÂ meÎczenÂskaÎ sÂmiercÂ Jezusa z miøosÂci dla nich. Dlatego dzieÎkuje Bogu za
to wyroÂzÇnienie: ¹dzieÎkujeÎ Ci za teÎ ksieÎgeÎ, ktoÂraÎ otworzyøesÂ przed oczyma duszy
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mojejº (por. tamzÇe). Aby zrozumiecÂ tajemniceÎ meÎki Jezusa sam Zbawiciel
udziela jej sÂwiatøa i siøy. Poprzez rozwazÇanie meÎki rozumie, zÇe jej cierpienie
jest niczym w poroÂwnaniu z MeÎkaÎ Pana, a najmniejsza niedoskonaøosÂcÂ jest
przyczynaÎ Jego cierpienia (por. Dz 654). Swoje cierpienia Faustyna utozÇsamia
z wydarzeniami meÎki, aby zjednoczycÂ sieÎ z Jezusem w mistycznym akcie miøosÂci. Jest to tak wielkie wydarzenie w zÇyciu duchowym czøowieka, izÇ sam Jezus
podkresÂla jego wageÎ. ¹Jedna godzina rozwazÇania Mojej bolesnej MeÎki wieÎkszaÎ
zasøugeÎ ma, anizÇeli caøy rok biczowania sieÎ azÇ do krwi; rozwazÇanie Moich
bolesnych Ran jest dla Ciebie wielkim pozÇytkiem, a Mnie sprawia wielkaÎ radosÂcÂ. Dziwi Mnie to, zÇe jeszcze niezupeønie zÇesÂ sieÎ wyrzekøa woli wøasnej, lecz
cieszeÎ sieÎ niezmiernie, zÇe dokona sieÎ ta zmiana w rekolekcjachº (Dz 369).
Odrzucenie wymiaru paschalnego sÂwieÎtosÂci przez niektoÂrych wspoÂøczesnych autoroÂw jest nieporozumieniem. Jezus wyrazÂnie poucza FaustyneÎ w wizji
saÎdu ostatecznego, zÇe beÎdzie ¹wiele cierpiecÂº. ¹Wiedz o tym, zÇe wiele, wiele
cierpiecÂ beÎdziesz, ale niech cieÎ to nie przerazÇa, Ja jestem z TobaÎº (Dz 36).
Ukazuje sieÎ jej ¹takim, jakim jest w MeÎceº (tamzÇe). OdtaÎd Faustyna towarzyszy Jezusowi ¹w OgroÂjcu i w ciemnicy, w badaniach saÎdowych, byøam z Nim na
kazÇdym rodzaju meÎki Jego, nie uszøo uwagi mojej ani jeden ruch, ani jedno
spojrzenie Jego, poznaøam caøaÎ wszechmoc miøosÂci i miøosierdzia Jego ku duszomº (Dz 1034). Jezus sam jaÎ o tym uczy, a przede wszystkim o zjednoczeniu
z Nim, ktoÂrego przezÇycie jest sprawdzianem Jego nauki. ¹PrzezÇywaøam dosøownie w duszy i søyszaøam od Jezusa, ktoÂry przemawia do mnie w gøeÎbi duszyº
(Dz 457). Dlatego Faustyna stwierdza, zÇe doskonaøosÂcÂ polega na tym sÂcisøym
zjednoczeniu sieÎ z Bogiem (por. tamzÇe), czyli na wyrzeczeniu sieÎ wøasnej woli,
ktoÂre powoduje najwieÎksze duchowe cierpienie. Wyrzeczenie sieÎ wøasnego
¹egoº na rzecz miøosÂci Boga jest najtrudniejszaÎ pracaÎ w rozwoju zÇycia mistycznego. Z biegiem czasu Mistyczka osiaÎgneÎøa powyzÇszy stan ducha, skoro Jezus
zapewnia jaÎ, izÇ przekonaøa Go, zÇe nie dla Jego øask ani daroÂw miøuje, ale
jedynie Jego wola drozÇsza jest dla niej nizÇ zÇycie (por. Dz 707). Realizacja wieÎc
woli BozÇej poprzez utozÇsamienie sieÎ z cierpieniem Jezusa podczas meÎki stanowi istoteÎ zÇycia sÂwieÎtego. Bowiem w meÎce Jezusa objawia sieÎ najpeøniej Jego
miøosÂcÂ do czøowieka, ktoÂra tezÇ skøania Go do podjeÎcia KrzyzÇa. MiøosÂcÂ ta wyraziøa sieÎ w Wieczerniku; tam zostaøa jakby wyrazÇona pod postaciami Chleba
i Wina (por. Dz 684, 1002).
W meÎce Jezusa zawarty jest program sÂwieÎtosÂci zawierajaÎcy dwa elementy:
podaÎzÇanie za Zbawicielem oraz niesienie krzyzÇa, swojego krzyzÇa. Jest to program paschalnej drogi wszystkich wierzaÎcych. Ten program ma bycÂ uobecnieniem meÎki Jezusa w czøowieku, a przez czøowieka idaÎcego za UkrzyzÇowanym ±
w sÂwiecie. Jest uosobieniem sÂwieÎtosÂci paschalnej, beÎdaÎcej czymsÂ wieÎcej nizÇ
doskonaøosÂciaÎ etycznaÎ, bo realizacjaÎ miøosÂci miøosiernej Jezusa oddajaÎcego
zÇycie za zbawienie ludzi. Jest to wieÎc droga wiodaÎca do sÂwieÎtosÂci poprzez
KalwarieÎ. Droga paschalna to droga sÂwieÎtosÂci, poniewazÇ Jego Pascha staje
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sieÎ naszaÎ i uczestniczymy w niej przez chrzest i EucharystieÎ. Dlatego Faustyna
jasno podkresÂla, zÇe wezwanie do sÂwieÎtosÂci jest drogaÎ trudnaÎ, paschalnaÎ, krzyzÇowaÎ, ale wiodaÎcaÎ do jednosÂci z Bogiem. I na tej drodze Jezus powierzyø jej
misjeÎ miøosierdzia.
OdtaÎd Faustyna idzie za UkrzyzÇowanym w caøkowitej bliskosÂci, gøeÎbiej
rozumiejaÎc istoteÎ Jego miøosÂci miøosiernej wzywajaÎcej do uczestnictwa w zbawiajaÎcym cierpieniu. PoniewazÇ cierpienie øaÎczy z Chrystusem ukrzyzÇowanym,
dlatego podejmuje decyzjeÎ realizacji Jego woli, chociazÇ jej ¹wøasna nizÇsza naturaº toczy walkeÎ tak wielkaÎ, jak Jezus w OgroÂjcu (por. Dz 615). Bowiem ±
moÂwi Jezus ± nie ma innej drogi do nieba, ¹proÂcz drogi krzyzÇowej. Ja sam
przeszedøem jaÎ pierwszy. Wiedz o tym, zÇe jest to najkroÂtsza i najpewniejsza
drogaº (Dz 1482). Kto idzie taÎ drogaÎ paschalnaÎ nie jest z tego sÂwiata i sÂwiat go
nienawidzi. ¹Mnie wpierw przesÂladowaø, to przesÂladowanie jest znakiem, zÇe
wiernie idziesz Moimi sÂladamiº (tamzÇe) ± stwierdza Jezus.
Ale na tej drodze czøowiek przezÇywa moment proÂby, podobnie jak Jezus
w OgroÂjcu. RoÂwniezÇ i Faustyna dosÂwiadcza wielu cierpienÂ zewneÎtrznych i wewneÎtrznych, ale zapewnia jej pomoc Zbawiciel. ¹Dusza Moja byøa sÂcisÂniona sÂmiertelnym smutkiem i tobie dajaÎ czaÎstkeÎ tych cierpienÂ, dla Mojej szczegoÂlnej miøosÂci
ku tobie i dla wysokiego stopnia sÂwieÎtosÂci, jaki ci przeznaczam u siebieº (tamzÇe).
MozÇna wieÎc godziny smutku, zwaÎtpienÂ i zaøamanÂ pokonacÂ przez wøasnaÎ walkeÎ,
ale z pomocaÎ siø, jakie daje Pan. W tym celu ± nasÂladujaÎc Jezusa, ktoÂry byø
mistrzem modlitwy ± chrzesÂcijanin powinien modlicÂ sieÎ oraz zdecydowacÂ sieÎ
na wewneÎtrznaÎ przemianeÎ, by odnalezÂcÂ swojaÎ paschalnaÎ drogeÎ. Jezus poleca
takzÇe caøkowite zdanie sieÎ na Jego woleÎ: ¹nie jako ja chceÎ, ale jako jest wola
Twoja, o BozÇe, niech sieÎ stanieº. Te søowa ± wedøug Zbawiciela ± wypowiedziane
z gøeÎbi serca, w jednej chwili wynoszaÎ duszeÎ na szczyty sÂwieÎtosÂci. ¹W takiej duszy
mam szczegoÂlne upodobanie, taka dusza oddaje Mi wielkaÎ chwaøeÎ, taka dusza
napeønia niebo woniaÎ swej cnoty, ale wiedz, zÇe teÎ siøeÎ, ktoÂraÎ masz w sobie do
znoszenia cierpienÂ mozÇesz zawdzieÎczacÂ czeÎstej Komunii sÂw.º (tamzÇe).
W swoim zbawczym planie BoÂg wprowadza FaustyneÎ w misterium meÎki
Chrystusa. ¹Weszøam w meÎkeÎ, jakaÎ cierpiaø Jezus w Ogrodzie Oliwnym. Trwaøo to do piaÎtku rana. W piaÎtek przezÇywaøam MeÎkeÎ Jezusa, ale juzÇ w inny
sposoÂbº (Dz 646). PrzebywajaÎc w szpitalu pisze, zÇe wieÎcej cierpiaøa nizÇ kiedykolwiek ± i wewneÎtrznie, i zewneÎtrznie. ¹Nie wiedziaøam, zÇe w jednym dniu tyle
wycierpiecÂ mozÇna... duch moÂj kosztowaø goryczy ogroÂjcowej; walczeÎ sama jedna wsparta ramieniem Jego, przeciw wszelkim trudnosÂciom, ktoÂre stajaÎ, jak
mury nieprzebite przede mnaÎ...º (Dz 823). A wieÎc czøowiek oddajaÎc sieÎ do
dyspozycji Boga, ktoÂry akceptuje teÎ ofiareÎ i wymaga od niego wyrzeczenÂ ±
szczegoÂlnego udziaøu w ofierze Baranka, usÂwiadomienia sobie, zÇe BoÂg jest
z nim, w nim i przez Niego odnosi zwycieÎstwo. BeÎdaÎc w jednosÂci z Jezusem,
Faustyna caøaÎ noc speÎdziøa z Nim w Getsemanii. ¹Jeden jeÎk bolesny wychodziø
z mej piersi. LzÇejszym beÎdzie naturalne konanie, bo tam kona i skona, a tu kona
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i skonacÂ nie mozÇe. O Jezu, nie mysÂlaøam, aby tego rodzaju cierpienie istniecÂ
mogøo. I w tej chwili ogarneÎøa mnie tak straszna meÎka, zÇe teraz dziwieÎ sieÎ sama
sobie, zÇe ducha nie wyzioneÎøam, lecz byøa to chwila kroÂtkaº (Dz 1558). W takim
stanie cierpienÂ SÂwieÎta wyznaje wiareÎ trwania przy Bogu: ¹WierzeÎ, wierzeÎ i jeszcze raz wierzeÎ w Ciebie Boga w TroÂjcy SÂw. Jedynego...º (tamzÇe). To cierpienie poteÎguje w niej zaufanie do Boga oraz pogøeÎbia pokoreÎ.
SÂwiadoma paschalnej tajemnicy Faustyna speÎdza caøaÎ noc w ciemnicy dosÂwiadczajaÎc ¹goryczy Jego Boskiego sercaº (Dz 1054). Jezus pozwala fizycznie
przezÇycÂ Jego cierpienie w postaci bolesÂci trwajaÎcych trzy godziny. W ten sposoÂb
SÂwieÎta uczestniczyøa w Jego konaniu w Ogrodzie Oliwnym, a zarazem zadosÂcÂuczyniøa Bogu za ¹dusze pomordowane w zÇywotach zøych matekº. PowyzÇsze
cierpienia trzykrotnie powtarzaøy sieÎ, powodujaÎc omdlenia, utrateÎ siø fizycznych;
jednoczesÂnie po nich Faustyna otrzymuje ¹usposobienie wobec Bogaº pozwalajaÎce rozpoznacÂ stan dusz ludzkich (por. Dz 1276-1277). CieÎzÇko chora przebywa
z Jezusem w ciemnicy, poznajaÎc Jego cierpienie (por. Dz 1515). W ten sposoÂb
przezÇywajaÎc Jego cierpienie, staje sieÎ dla Chrystusa tym, czym On staø sieÎ dla ludzi.
PrzyjeÎte cierpienie zespala jaÎ z ofiaraÎ Jezusa. Dlatego pragnie bycÂ podobna
do Jezusa ¹ukrzyzÇowanego, umeÎczonego, upokorzonegoº. ¹Jezu, odbij na duszy i sercu moim SwojaÎ pokoreÎ. Kocham CieÎ Jezu do szalenÂstwa, Ciebie wyniszczonego, takiego, jak CieÎ ukazuje prorok, jakby nie moÂgø w Tobie dostrzec
postaci ludzkiej dla wielkich bolesÂciº (Dz 267). PrzylgnieÎcie do Jezusa prowadzi jaÎ do ciaÎgøego jednoczenia sieÎ z ofiaraÎ Kalwarii i do zøozÇenia Bogu z siebie
ofiary. Nie mozÇe sieÎ to stacÂ bez samowyrzeczenia, bez udziaøu w Jezusowej
kenozie oraz bez postawy pokory i unizÇenia.
Historycznie dokonana ofiara Jezusa staje sieÎ aktem permanentnie przeÇzywanym przez FaustyneÎ. W sposoÂb wizualny, poprzez zaangazÇowanie wyobrazÂni, uczestniczy w scenie biczowania. ¹Krew Jego ± pisze ± pøyneÎøa na ziemieÎ,
a w niektoÂrych miejscach ciaøo zaczeÎøo odpadacÂ. I widziaøam na plecach pareÎ
kosÂci Jego obnazÇonych z ciaøa...º (Dz 188).
PrzezÇywajaÎc tak gøeÎboko meÎkeÎ Jezusa, Faustyna stopniowo pogøeÎbia swojaÎ
sÂwieÎtosÂcÂ, gdyzÇ jest ona owocem wewneÎtrznego jej otwarcia sieÎ na dziaøanie
øaski. Dlatego pragnie ofiareÎ swego zÇycia poøaÎczycÂ z ofiaraÎ Chrystusa, aby
caøkowicie zjednoczycÂ sieÎ mistycznie z Bogiem (por. Dz 250). Jej pragnienie
potwierdza sam Jezus, ukazujaÎc sieÎ z ranami, aby byøa sÂwiadoma zasÂlubin:
¹Patrz, kogosÂ zasÂlubiøaº. Pragnienie zjednoczenia z ofiaraÎ Chrystusa byøo dowodem jej miøosÂci, ktoÂry dla miøosÂci do czøowieka, przez cierpienie, zbawiø
sÂwiat. ¹Rany Twoje pociaÎgajaÎ mnie do Serca Twego i moÂwiaÎ mi o wielkiej
miøosÂci Twojej ku mnieº (Dz 252). Pragnie cierpiecÂ z Chrystusem i dla Chrystusa, by zapewnicÂ Go o swojej miøosÂci. Przez akt ofiarowania, czyli przez umieranie samej sobie, pragnie wszystko wykonywacÂ z Jezusem, aby bycÂ wobec
sÂwiata sÂwiadkiem Jego miøosÂci miøosiernej, ktoÂraÎ coraz gøeÎbiej poznaje poprzez
rozwazÇanie Jego meÎki. PrzezÇywanie ran Chrystusa, w poÂzÂniejszym czasie w for-
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mie wewneÎtrznych stygmatoÂw, prowadzi jaÎ do stanu szczeÎsÂcia duchowego:
¹Wpatrywaøam sieÎ w Rany Jego sÂwieÎte i czuøam sieÎ szczeÎsÂliwa cierpiaÎc z Nim.
CierpiaÎc nie cierpiaøam, bo czuøam sieÎ szczeÎsÂliwa poznajaÎc gøeÎbieÎ Jego miøosÂci,
a godzina upøyneÎøa mi jako jedna minutaº (tamzÇe).
Udziaø w meÎce Chrystusa, w Jego kenozie, nie miaø u Faustyny charakteru
negatywnego. Dominowaøo ± w imieÎ zgodnosÂci z EwangeliaÎ ± zwycieÎstwo krzyzÇa, radosne skupienie wøadz przepeønione szczeÎsÂciem, bliskie przezÇywanie
obecnosÂci Jezusa, spokoÂj wewneÎtrzny, cierpliwosÂcÂ oraz wielka siøa wytrwania.
MeÎka Chrystusa w jej zÇyciu duchowym nigdy nie byøa metaÎ tegozÇ rozwoju, lecz
etapem do nieba, wejsÂciem do chwaøy. Dlatego jej sÂwieÎtosÂcÂ byøa walkaÎ ze
søabosÂciami. W tej walce odnosi zwycieÎstwo mocaÎ ofiary Chrystusa. Jest ona
mozÇliwa tylko jako owoc zbawczej MeÎki. PoniewazÇ sam Odkupiciel mocaÎ dokonanej ofiary w jej duszy odnosi zwycieÎstwo: ¹serce twoje jest mi odpocznieniem, czeÎsto zachowujeÎ wielkie øaski pod koniec modlitwyº (Dz 268).
SÂw. Faustyna nasÂladujaÎc dobrowolnie cierpienie Jezusa, uczestniczy nie
tylko w Jego meÎce, ale tezÇ w zwycieÎstwie Chrystusa paschalnego. Pascha bowiem to przejsÂcie przez sÂmiercÂ do chwaøy. StaÎd tezÇ jej powoøanie byøo peønym
zaangazÇowaniem do zÇycia ofiarnego, do ktoÂrego zacheÎcaø jaÎ sam Zbawiciel.
ZacheÎcaø jaÎ do caøkowitego zjednoczenia z Nim w cierpieniu: ¹stanaÎø nagle
Jezus przede mnaÎ obnazÇony z szat, «okryty» ramionami na caøym ciele, oczy
toneÎøy we krwi i øzach, twarz caøa zeszpecona, pokryta plwocinamiº (tamzÇe).
¹Patrz, co zrobiøa ze MnaÎ miøosÂcÂ dusz ludzkichº (tamzÇe). W ten sposoÂb Jezus
poucza SiostreÎ o tajemnicy cierpienia, ktoÂre podjaÎø za grzechy ludzi. PrzezÇywajaÎc duchowo i fizycznie biczowanie Zbawiciela (por. Dz 445), Faustyna rozumie, zÇe jest ono symbolem grzechoÂw, ktoÂre popeøniajaÎ ludzie. Dlatego Jezus
otwieraø przed niaÎ swoje Serce, aby mogøa uczestniczycÂ w Jego dziele zbawienia, ktoÂre dokonaøo sieÎ dzieÎki meÎce. ¹WoÂwczas zamilkøy i usta moje i zaczeÎøam
odczuwacÂ na sobie konanie i czuøam, zÇe nikt mnie nie pocieszy, ani wyrwie
z tego stanu, tylko Ten, ktoÂry mnie w niego wprowadziøº (Dz 445). Tak wieÎc to
sam Odkupiciel mocaÎ dokonanej ofiary wprowadzaø jaÎ w wydarzenie biczowania, aby dacÂ jej poznacÂ tajemniceÎ miøosÂci do czøowieka. Dlatego Faustyna,
w peøni zaangazÇowana w zÇycie ofiarne, otrzymuje gwarancjeÎ udziaøu w Chwale
Zmartwychwstaøego. Wobec tego stale ma przed oczyma ¹Jego Bolesne oblicze
zniewazÇone i zeszpecone. Jego Boskie Serce przebite grzechami naszymi,
a szczegoÂlnie niewdzieÎcznosÂciaÎ dusz wybranychº (Dz 487).
Jezus, skøadajaÎc siebie w ofierze Bogu Ojcu, wysøugiwaø ludziom zbawienie.
Podobny cel przysÂwieca Faustynie. Jest przekonana, zÇe kazÇdy jej dzienÂ przezÇyty w jednosÂci z Chrystusem cierpiaÎcym jest uczestniczeniem w zbawczym
dziele Boga. ¹PoøozÇyøam sieÎ krzyzÇem i ofiarowaøam BolesnaÎ MeÎkeÎ Pana Jezusa
Ojcu Niebieskiemu na zadosÂcÂuczynienie za grzechy sÂwiata caøegoº (Dz 526).
Aby wynagrodzicÂ jej wiernosÂcÂ, sam Zbawiciel ukazuje sieÎ jej ubiczowany, jako
ten, ktoÂry w ¹reÎkach trzymaø szateÎ biaøaÎ i okryø mnie pøaszczem czerwonym
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takim, jak byø okryty w MeÎce i welon tego samego koloru i rzekø do mnie: takie
beÎdziesz miecÂ ubranie ty i towarzyszki twoje; zÇycie Moje beÎdzie dla was reguøaÎ
od narodzenia azÇ do skonania na KrzyzÇu. Wpatruj sieÎ we Mnie i wedøug tego
zÇyj, pragneÎ, abysÂ gøeÎbiej wnikaøa w ducha Mojego i zÇem jest cichy i pokornego
sercaº (Dz 526). OproÂcz tego, SÂwieÎta w sposoÂb fizyczny i duchowy odczuwa
¹wszystkie meÎki we wøasnym ciele i we wøasnej duszyº (Dz 614). To caøkowite
utozÇsamienie ze Zbawicielem wyzwala u Faustyny pragnienie wzrostu osobistej
wiary i sÂwieÎtosÂci, oraz pragnienie usÂwieÎcenia innych, podniesienia poziomu
sÂwieÎtosÂci caøej ludzkosÂci. Od szczerosÂci daru skøadanego miøosiernej miøosÂci
w akcie ofiary zalezÇy usÂwieÎcenie wielu dusz. Faustyna, zjednoczona z ofiarowaniem Syna Bogu Ojcu, wraz z oddaniem siebie samej ¹oddajeº Chrystusa
ludziom, aby mieli udziaø w Jego dziele zbawienia.
Pascha sÂwieÎtosÂci, ktoÂraÎ osiaÎga chrzesÂcijanin poprzez zwiaÎzek z Jezusem,
skutkuje zanurzeniem w Jego sÂmierci i powoøaniem do nowego zÇycia w Jego
zmartwychwstaniu. Jest to wieÎc sÂwieÎtosÂcÂ paschalna. W ukrzyzÇowanym Synu
BozÇym chrzesÂcijanin staje sieÎ dzieckiem Boga, uczestnikiem zÇycia BozÇego.
DzieÎki miøosÂci miøosiernej umiera dla grzechu, aby zÇycÂ dla Boga w jednosÂci
z Chrystusem cierpiaÎcym. MiøosÂcÂ miøosierna przyczynia sieÎ wieÎc do radykalnej
przemiany czøowieka, poniewazÇ umiera ¹stary czøowiekº, a zaczyna zÇycÂ czøowiek wedøug tajemnicy Jego cierpienia, ktoÂry wøaÎcza sieÎ w Jego meÎkeÎ. W ten
sposoÂb chrzesÂcijanin ± na wzoÂr sÂw. Faustyny ± mozÇe poznacÂ wielkosÂcÂ BozÇego
Miøosierdzia otwartego dla kazÇdego grzesznika. Dlatego Faustyna pisze: ¹Kiedy widzeÎ Jezusa umeÎczonego, serce mi sieÎ rwie w strzeÎpy, mysÂleÎ co beÎdzie
z grzesznikami, jezÇeli nie skorzystajaÎ z MeÎki Jezusa. W MeÎce Jego widzeÎ caøe
morze miøosierdzia... Dusza moja jest peøna boÂlu i teÎsknoty, odczuøam w duszy
wielkaÎ nienawisÂcÂ grzechu, a najmniejsza niewiernosÂcÂ moja, zdaje mi sieÎ goÂraÎ
wielkaÎ i czynieÎ zadosÂcÂ przez umartwienie i pokutyº (Dz 948). WczuwajaÎc sieÎ
w cierpienie Jezusa, wnikaøa w Jego cierpienie, razem z Nim cierpiaøa. Wydarzenie to szczegoÂlnie powtarzaøo sieÎ w czasie sÂpiewania Gorzkich zÇaloÂw: ¹ujrzaøam Jezusa umeÎczonego, w ciernie ukoronowanego, a w reÎku trzyma kawaøek trzciny. Milczaø Jezus, a zÇoødacy uwijali sieÎ na wysÂcigi, aby Go meÎczycÂ. Jezus
nic nie moÂwiø, tylko sieÎ spojrzaø na mnie, w tym spojrzeniu wyczuøam tak strasznaÎ meÎkeÎ Jego, zÇe my nie mamy nawet pojeÎcia co ucierpiaø Jezus dla nas przed
ukrzyzÇowaniemº (tamzÇe). I dodaje, zÇe w czasie sÂpiewanych pasji, z powodu
zÇywego przezÇywania Jego MeÎki, nie mozÇe powstrzymacÂ sieÎ od øez (por. Dz 977).
Jezus stopniowo przygotowuje FaustyneÎ poprzez rozwazÇanie MeÎki PanÂskiej do przyjeÎcia tajemnicy Jego sÂmierci krzyzÇowej, w ktoÂrej najpeøniej objawia sieÎ miøosÂcÂ miøosierna. Dlatego podaje jej punkty do medytacji wedøug
kolejnosÂci przezÇywania swojej MeÎki. Przez siedem dni SÂwieÎta rozwazÇa Jego
BolesnaÎ MeÎkeÎ, poczaÎwszy od sceny przed Piøatem (por. Dz 149). Otrzymuje
roÂwniezÇ stygmaty, polegajaÎce m.in. na dosÂwiadczeniu boÂlu ciernia czy korony
cierniowej trwajaÎcego przez caøy dzienÂ. Cierpienie to byøo odpowiedziaÎ na jej
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pragnienie cierpienia z Chrystusem, a ofiarowaøa je za zbawienie grzesznikoÂw
(por. Dz. 349). Sam Jezus powiedziaø: ¹Czekaøem na ciebie, aby sieÎ podzielicÂ
cierpieniem, bo ktoÂzÇ lepiej zrozumie cierpienie Moje, jak nie oblubienica Moja?º (Dz 348).
Na mocy wybrania Faustyna cierpiaøa razem z Jezusem, dosÂwiadczajaÎc boÂlu
z powodu niewdzieÎcznosÂci ludzi nie przyjmujaÎcych Jego miøosÂci miøosiernej. To
cierpienie prowadzi jaÎ do nieustannego skøadania ofiary w stanie ¹rozdarcia
sercaº, opuszczenia siø fizycznych i duchowych: ¹Z goraÎcym sercem odnowiøam
akt swoÂj ofiarowania sieÎ za grzesznikoÂwº (Dz 384). Przede wszystkim skøada go
w øaÎcznosÂci z konajaÎcym Zbawicielem, w cieÎzÇkich bolesÂciach na krzyzÇu, z ktoÂrego boku wypøyneÎøy dwa promienie ( por. Dz 414). Przez akt ofiary SÂwieÎta
wiaÎzÇe sieÎ sÂcisÂlej z Chrystusem, zostaje wøaÎczona w tajemniceÎ dzieøa zbawczego
Boga przez cierpienie, zanurzona w Jego sÂmierci, w sÂmierci dla grzechu, aby
rozpoczaÎcÂ tu na ziemi nowe zÇycie chwalebne. Dlatego Jezus ukazuje jej trzy
¹zasteÎpyº dusz. Pierwszy ± to dusze z Nim ukrzyzÇowane; drugi ± dusze trzymajaÎce silnie w reÎkach krzyzÇ; o trzecim pisze: ¹nie byø ani ukrzyzÇowany, ani
trzymaø w reÎku krzyzÇa silnie, ale wlokøy te dusze krzyzÇ za sobaÎ i byøy niezadowoloneº (Dz 446). WoÂwczas Jezus powiedziaø: ¹Widzisz te dusze, ktoÂre saÎ
podobne w cierpieniach i wzgardzie dla Mnie, to tezÇ beÎdaÎ podobne i w chwale
do mnie, a te, ktoÂre majaÎ mniej podobienÂstwa do Mnie w cierpieniu i wzgardzie
± te tezÇ beÎdaÎ miaøy mniej podobienÂstwa i w chwale do Mnieº(tamzÇe). Dlatego
Faustyna stwierdza, zÇe jej ustawicznym wysiøkiem jest wypraszacÂ miøosierdzie
dla sÂwiata (por. Dz 482).
Zjednoczona sÂcisÂle z Jezusem w cierpieniu staje jako ¹ofiara bøagalna za
sÂwiatemº. ZøaÎczona z Jego OfiaraÎ krzyzÇowaÎ ¹staje sieÎ wszechmocna i ma moc
przebøagania gniewu BozÇego. BoÂg miøuje nas w Synu Swoim, bolesna MeÎka
Syna BozÇego jest ustawicznym øagodzeniem gniewu Bogaº (tamzÇe). MozÇna
powiedziecÂ, zÇe jest to dar braterstwa, poniewazÇ BoÂg Miøosierdzia nigdy nie
odrzuca tego, kto wzywa Go w cierpieniu. ¹BoÂg mi nie odmoÂwiø niczego, kiedy
Go bøagam gøosem Syna Jegoº (tamzÇe). Dar ten jest wieÎc wyzwoleniem z grzechu. Jest on istotaÎ nowego czøowieczenÂstwa; zerwaniem z grzechem, a jednosÂciaÎ
z MeÎkaÎ Jezusa. W ten sposoÂb przyjeÎcie przez FaustyneÎ siebie za ofiareÎ bøagalnaÎ
jest najpeøniejszym posÂwieÎceniem sieÎ czøowieka Bogu, oddaniem sieÎ Jemu na
wøasnosÂcÂ. To oddanie, jakie realizuje czøowiek w codziennym zÇyciu duchowym,
w ofierze bøagalnej wyrazÇa sieÎ w sposoÂb doskonaøy i uzyskuje niejako swoÂj
szczyt. Bowiem SÂwieÎta ¹kosztuje MeÎkiº, ¹podziela gorzkosÂcÂ meÎkiº, jaka wypeønia Serce Zbawiciela. Chodzi tu o rzeczywistosÂcÂ nadprzyrodzonaÎ, ale zapoczaÎtkowanaÎ przez Odkupiciela. Poprzez uczestnictwo w meÎce Jezusa czøowiek
wchodzi w ontologicznaÎ wartosÂcÂ zÇycia mistycznego; uczestniczy w paschalnej
tajemnicy Chrystusa. PoniewazÇ sÂmiercÂ na krzyzÇu Chrystusa staje sieÎ peønym
oddaniem sieÎ Ojcu. Przez swojaÎ ofiareÎ Chrystus zwycieÎzÇa wszelki grzech ludzkosÂci i do udziaøu w tej ofierze wzywa w szczegoÂlny sposoÂb ludzi wierzaÎcych,
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daÎzÇaÎcych do sÂwieÎtosÂci. W ten sposoÂb sÂwieÎtosÂcÂ nie mozÇe rozwijacÂ sieÎ bez akceptowania udziaøu w Jego MeÎce. Czøowiek wierzaÎcy musi dosÂwiadczycÂ czegosÂ
z tego cierpienia Jezusa, ktoÂre daje mu moc i siøeÎ do walki (por. Dz 906).
SzczegoÂlnie modlitwa wytrwaøa przyczynia sieÎ do ¹urzeczywistnienia nieraz
wielkich zamiaroÂw BozÇychº oraz krzyzÇuje ¹to, co BoÂg chciaø przez nas dokonacÂ
albo w nasº (Dz. 872).

ZAKONÂCZENIE

Faustyna wieÎc swoje powoøanie do sÂwieÎtosÂci odczytuje pod wpøywem Paschy jako wezwanie do caøkowitego oddania sieÎ Bogu w ofierze. Dlatego Jezus
ukazuje jej cierpienie ukrzyzÇowania w sposoÂb fizyczny do tego stopnia, zÇe
¹widziº krew wypøywajaÎcaÎ z Jego raÎk, noÂg i boku, a wszystko dla zbawienia
dusz. W ten sposoÂb Jezus wøaÎcza jaÎ do udziaøu w zbawianiu grzesznikoÂw:
¹wiedz, zÇe twoje codzienne ciche meÎczenÂstwo w zupeønym poddaniu sieÎ woli
Mojej wprowadza wiele dusz do nieba, a kiedy ci sieÎ zdaje, zÇe cierpienie przechodzi siøy twoje, patrz w Rany Moje, a wzniesiesz sieÎ ponad wzgardeÎ i sady
ludzkie. RozwazÇanie Mojej MeÎki dopomozÇe ci sieÎ wzniesÂcÂ ponad wszystkoº
(Dz 1184). Dlatego SÂwieÎta bierze dosøownie søowa Jezusa do serca. Rozumie je
jako osobiste wezwanie do oddania siebie w ofierze dla usÂwieÎcenia innych. StaÎd
tezÇ w chorobie øaÎczy sieÎ z UkrzyzÇowanym, proszaÎc Ojca Niebieskiego o miøosierdzie dla grzesznikoÂw (por. Dz 1201). MiøosÂcÂ krzyzÇa stawaøa sieÎ wieÎc w jej
zÇyciu coraz bardziej sÂwiadomaÎ postawaÎ duchowaÎ, wyrazÇajaÎcaÎ sieÎ w pragnieniu
oddania swojego zÇycia w ofierze za chrzesÂcijanina. Codziennie teÎ decyzjeÎ realizuje poprzez nieustannaÎ modlitweÎ i udziaø w Eucharystii, a przede wszystkim
przez przezÇywanie drogi krzyzÇowej, w ktoÂrej jednoczy swoje serce z Sercem
Jezusowym. Rozumnie roÂwniezÇ, zÇe jej cierpienia majaÎ wartosÂcÂ o tyle, o ile saÎ
zakorzenione w meÎce Chrystusa podjeÎtej dla odkupienia grzesznikoÂw. WoÂwczas Jezus pozwala jej uczestniczycÂ w swoim zbawczym dziele i w Jego chwale.
Bowiem droga do zwycieÎstwa Chrystusowego prowadzi przez samoumieranie,
czego szczegoÂlnym wyrazem jest jej postawa: ¹O moÂj Jezus. Jak dobrze bycÂ na
krzyzÇu, ale z TobaÎ. Z TobaÎ, miøosÂci moja, dusza moja jest stale rozpieÎta na
krzyzÇu i napawa sieÎ goryczaÎ. Ocet i zÇoÂøcÂ dotyka sieÎ ust moich, ale dobrze,
dobrze, zÇe tak jest, bo przeciezÇ Twe Serce BozÇe w ciaÎgu zÇycia caøego poiøo
sieÎ goryczaÎ, a za miøosÂcÂ otrzymywaøesÂ niewdzieÎcznosÂcÂ. Tak bardzo byøesÂ zbolaøy, zÇe z ust Twoich wyrwaøa sieÎ ta bolesna skarga, zÇe szukaøesÂ kto by CieÎ
pocieszyø, a nie znalazøesÂº (Dz 1609).

MISTYKA MILOSIERNEJ SÂWIEÎTOSÂCI WEDèUG SÂW. FAUSTYNY

205

Summary
This topic of the research was basically not undertaken yet in the theological
literature. St. Faustina offers a definition of sanctity and shows its development till
the point of achieving a mystical union. It is mystical sanctity, therefore, which
ultimate norm is the unity with Jesus. In this line, Faustina trusts that God's Mercy
will make her holy. In this context we can understand that it was merciful holiness
expressed by receiving mercy and rejecting sin. Christ is introducing her in the
Mystery of His Passion. Pasha of the sanctity which is achieved by the Christian
through the bond with Jesus, causes diving in His death and vocation to life in His
resurrection. Therefore, it is a paschal sanctity. According to that, the paschal Mystery makes up the center of the mystical life of St. Faustina. This results that she puts
heavy accent on this mystical union with Christ's suffering, with His death on the
Cross. She discovers her calling to sanctity under the influence of Pasha as a call to
become a holistic victim offered to God. This work of sanctity we can call the Mystic
of the merciful sanctity. And Faustina writes about this too, and not only about the
Mercy.

