RELIKVIE sestry FAUSTÍNY v Žaškove
Do konca pôstneho obdobia máme v našej farnosti relikvie svätej sestry Faustíny.

SESTRA FAUSTÍNA - HELENA KOWALSKÁ:
sa narodila 25.augusta 1905 v Glogowci pri Lodzi v
mnohodetnej rodine. Po niekoľkých rokoch služby v
zámožných rodinách vstúpila do kongregácie sestier Matky
Božieho Milosrdenstva. V kláštore si horlivo plnila
povinnosti kuchárky, záhradníčky a vrátničky. Žila
neobyčajne bohatým duchovným životom, ktorý bol
preplnený rozličnými mystickými darmi. Jej misia spočívala
v ohlasovaní pravdy o milosrdnej Božej láske, vyprosovaní
Božieho Milosrdenstva pre svet, okrem iného skrze nové
formy praktizovania kultu Božieho Milosrdenstva ( obraz,
sviatok, ruženec, Hodina Milosrdenstva ) a tiež dala podnet
k vzniku apoštolského hnutia Božieho milosrdenstva, ktoré sa podujíma na tieto úlohy a
smeruje ku kresťanskej dokonalosti cestou dôvery v Pána Boha a milosrdenstva k blížnym.
Zomrela 5.októbra 1938 v Krakove. Zanechala svoj Denníček duše, ktorý patrí k vynikajúcim
dielam mystickej literatúry.
V roku 1995 bola uznaná za duchovnú spoluzakladateľku Kongregácie sestier Matky
Božieho Milosrdenstva. Pápež Ján Pavol II. vykonal jej beatifikáciu v Ríme v roku 1993 a v
roku 2000 ju vyhlásil za svätú.

Obraz Božieho milosrdenstva:
Andrzej Witko - Úcta k Božiemu milosrdenstvu. Tretia kapitola

Prvou formou úcty k Božiemu milosrdenstvu, ktorú nám
odovzdala sv. Faustína, je uctievanie obrazu Božieho
milosrdenstva. Táto téma sa rozvíja na stránkach Denníčka
od prvých strán až po posledné. Koncom novembra 1932 vo
Walendowe na konci duchovných cvičení po obnovení sľubov
a svätom prijímaní sa Ježiš ukázal Faustíne a milo sa k nej
obrátil so žiadosťou, aby sa zadívala na jeho milosrdné Srdce.
Poslúchla jeho želanie, uprela svoj zrak na Ježišovo srdce a
uvidela, že z neho vyšli dva lúče, ktoré " sú na tom obraze
".Vtedy podľa svedectva v denníčku pochopila, aké veľké je
Božie milosrdenstvo. Začiatkom roku 1934, keď sa už začalo
pracovať na maľbe, sa svätica obrátila na Ježiša s otázkou, či
nápis na obraze môže znieť " Kristus, Kráľ milosrdenstva " .
Spasiteľ vtedy potvrdil, že je Kráľom milosrdenstva, potom
vyjadril želanie, aby bol obraz Božieho milosrdenstva verejne
vystavený v prvú nedeľu po Veľkej noci. V istom zjavení
Ježiš spresnil aj úlohu obrazu v úcte k Božiemu milosrdenstvu : má byť " nástrojom " na
čerpanie milostí z prameňov milosrdenstva.
Kým prebiehali práce na obraze, o. Sopočko prikázal sestre Faustíne, aby objasnila význam
lúčov, ktoré sú zvečnené na portréte Božieho milosrdenstva. Pri modlitbe počula Ježišove
slová, že tie dva lúče označujú krv a vodu, ktoré vytryskli z jeho boku, keď ho prebodli
kopijou na kríži. „ Tie dva lúče znamenajú krv a vodu – svetlý lúč znamená vodu, ktorá
ospravedlňuje duše, červený lúč znamená krv, ktorá je životom duše ...
Funkcia
Obraz spĺňa v úcte k Božiemu milosrdenstvu dvojakú úlohu. Prvá z nich bola definovaná v
zjavení z prvej polovice roku 1934. V ňom sám Ježiš nazval obraz nástrojom, pomocou
ktorého môžu ľudia čerpať z prameňou milosrdenstva. Obraz je zároveň, ako to bolo
vyjadrené v zjavení z decembra 1935, prostriedkom, ktorým sám Ježiš udeľuje milosti.
Druhú úlohu obrazu ukázal Kristus v zjavení z 24.októbra 1936, v ktorom definoval obraz ako
znamenie pripomínajúce ľuďom požiadavku dôvery a konanie skutkov milosrdenstva. Tak
obraz Božieho milosrdenstva tvorí vizuálny obsah a predstavuje celú úctu k Božiemu
milosrdenstvu. Prax činného milosrdenstva sa môže realizovať trojakým spôsobom, ako pri
inej príležitosti definoval Spasiteľ. Sú to čin, slovo, a modlitba. Ježišove slová o obraze, ktorý
má pripomínať požiadavky jeho milosrdenstva, lebo aj najsilnejšia viera bez skutkov je mŕtva,
poukazujú na slová z Listu sv. Jakuba : " .... čo osoží, keď niekto hovorí, že má vieru, ale
nemá skutky ? "

MODLITBY SV. SESTRY FAUSTÍNY
Modlitba o Božie milosrdenstvo pre svet
„Ó, Bože veľkého milosrdenstva, nekonečná Dobrota, hľa, dnes celé ľudstvo volá z
priepasti svojej úbohosti, o Tvoje milosrdenstvo, o Tvoje zľutovanie, ó, Bože. A volá
mocným hlasom svojej úbohosti. Láskavý Bože, neodmietaj modlitby vyhnancov tejto zeme.
Ó, Pane, nepochopiteľná Dobrota, ktorý poznáš skrz-naskrz celú našu úbohosť a vieš, že
vlastnými silami nie sme schopní pozdvihnúť sa k Tebe, preto Ťa pokorne prosíme, zahŕňaj
nás svojou milosťou a rozmnožuj v nás neustále svoje milosrdenstvo, aby sme verne plnili
Tvoju svätú vôľu po celý život i v hodine smrti. Nech nás chráni všemohúcnosť Tvojho
milosrdenstva pred útokmi nepriateľov našej spásy, aby sme s dôverou, ako Tvoje deti, čakali
na Tvoj druhý príchod, ktorého deň iba Ty poznáš. Dúfame, že dostaneme všetko, čo nám
Ježiš prisľúbil, napriek všetkej našej úbohosti, lebo Ježiš je našou nádejou, cez jeho milosrdné
Srdce prejdeme ako cez otvorenú bránu do neba" (Den. 1570).
Modlitba dôvery
„Utiekam sa k Tvojmu milosrdenstvu, láskavý Bože, lebo len Ty jediný si dobrý. Aj
keď moja úbohosť je veľká a previnenia početné, predsa dôverujem Tvojmu milosrdenstvu,
lebo si Boh milosrdenstva a od vekov nebolo počuť, ani nepamätá zem, ani nebo, že by duša,
dôverujúca Tvojmu milosrdenstvu, bola sklamaná. Ó, ľútostivý Bože, Ty jediný ma môžeš
ospravedlniť a neodmietneš ma nikdy, ked' sa vyberiem skrúšená k Tvojmu milosrdnému
Srdcu, ktoré nikdy nikoho neodmietlo, aj keby bol najväčším hriešnikom" (Den. 1730).
Modlitby za šťastnú smrť
„Ó, milosrdný Ježišu, rozpätý na kríži, spomeň si na našu hodinu smrti! Ó,
najmilosrdnejšie Srdce Ježišovo, kopijou prerazené, skry ma v poslednej hodine smrti! Ó, krv
a voda, ktorá si vytryskla z Ježišovho Srdca ako prameň nepochopiteľného milosrdenstva pre
mňa v hodine mojej smrti obmy ma z mojich hriechov a previnení! Zomierajúci Ježišu,
rukojemník milosrdenstva, zmierni Boží hnev v hodine mojej smrti" (Den. 813).
„Ó, môj Ježišu, nech posledné dni môjho vyhnanstva budú celkom podľa Tvojej
najsvätejšej vôle. Spájam svoju bolesť, utrpenie, aj samotné zomieranie s Tvojím svätým
umučením a obetujem sa za celý svet, aby som vyprosila hojnosť Božieho milosrdenstva pre
duše, a zvlášť pre duše (hriešnikov). Pevne dôverujem a odovzdávam sa celkom do Tvojej
svätej vôle, ktorá je milosrdenstvom samotným. Tvoje milosrdenstvo mi bude v tejto
poslednej hodine všetkým" (Den. 1574).
Zasvätenie sveta Božiemu Milosrdenstvu
Bože, milosrdný Otče, ktorý si zjavil svoju lásku vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi a vylial
si ju na nás v Duchu Svätom Tešiteľovi, zverujeme Ti dnes osud sveta i každého človeka.
Skloň sa k nám hriešnym, vylieč našu slabosť, premôž každé zlo, dovoľ, aby všetci obyvatelia
zeme zakúsili Tvoje milosrdenstvo, aby v Tebe, trojjediný Bože, vždy nachádzali prameň
nádeje. Večný Otče, pre bolestné umučenie a zmŕtvychvstanie Tvojho Syna, maj
milosrdenstvo s nami i s celým svetom! Amen.
(Modlitba, ktorú použil Sv. Otec Ján Pavol II. dňa 17. augusta 2002 v Krakove)

