
6 TYDZIEŃ NAUKI: 27 – 30 KWIETNIA 2020r. 

 
1. Modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia w rodzinie. 

 

 

 

Polecenie Jezusa 

Ubrany w białą szatę Jezus podnosi prawą dłoń w geście błogosławieństwa. Lewą ręką 

wskazuje na swoje otwarte serce, z którego wydobywa się czerwony i niebieski promień. Obraz 

obecny, chyba w każdym, polskim kościele nie jest wcale tym, który jako pierwszy ujrzał 

światło dzienne. 

Wieczorem, kiedy byłam w celi, 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.  Nakaz stworzenia obrazu Siostra Faustyna usłyszała 22 lutego 1931 roku, kiedy 

przebywała w płockim oddziale zakonu Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej 

Miłosierdzia.  Zadanie zlecone prostej zakonnicy od Syna Bożego wprawiło ją w nie lada 

zakłopotanie. Mimo braku talentu plastycznego, Faustyna usiłowała odmalować ujrzaną 

wizję.  Ze swoich prób zwierzyła się spowiednikowi. Ksiądz usiłował przekonać zakłopotaną 

siostrę, że  ma malować obraz w duszy swojej. Niezrażona tłumaczeniem duchownego 

zakonnica uznała, że obraz musi powstać w graficznej formie. 

  

Pierwszy portret 

Siostra Faustyna została przeniesiona na placówkę w Wilnie. Tam poznała księdza Michała 

Sopoćkę, który zrozumiał dosłowność prośby przekazanej siostrze zakonnej przez Chrystusa. 

Gorliwy ksiądz uprosił cenionego i znanego w tamtym regionie malarza – Eugeniusza 

Kazimirowskiego, by przeniósł na płótno opis podyktowany przez mistyczkę. 2 stycznia 1934 

roku artysta, po rozmowie z siostrą Kowalską, rozpoczął pracę nad obrazem. W czasie 

tworzenia wizerunku często odwiedzała go Siostra Faustyna, która wytykała błędy i zgłaszała 

poprawki. Współpraca między młodą mniszką i plastykiem najprawdopodobniej nie należała 

do najłatwiejszych. Ludzka ręka nie była w stanie odmalować nieziemskości wizji.  Modelem 

pozującym do portretu był ksiądz Michał Sopoćko, ubrany w białą albę i przepasany sznur. 

Końcowy efekt nie spodobał się Siostrze. Jak twierdzili później świadkowie, miał ją 

doprowadzić nawet do łez zawodu. 

Po wielu korektach i przemalowaniach obraz został w końcu umieszczony i pokazany wiernym 

w Ostrej Bramie w 1935 roku. Dzień prezentacji nie był przypadkowy – było to w czasie 

triduum przed Niedzielą Przewodnią z okazji Jubileuszu Odkupienia. W czasie uroczystego 

nabożeństwa, kiedy kapłan błogosławił zebranych wiernych unosząc Monstrancję, siostra 

Faustyna zobaczyła Jezusa (w takiej samej jak na obrazie pozie), który błogosławi świat. 

Mimo uroczystej „inauguracji” obecności obrazu, płótno Jezu Ufam Tobie przez większość 

czasu było niedostępne dla wiernych. Przechowywano je w ciemnym korytarzu klasztoru Sióstr 

Bernardynek, czy w kościele św. Michała, gdzie ks. Sopoćko był rektorem, bywało też w 

kościele św. Ducha. W czasie II wojny światowej kult Miłosierdzia Bożego rozprzestrzeniał się 

dzięki licznym reprodukcjom malowidła, które rozpowszechniało Laboratorium Fotograficzne 

M. Nowickiego z Wilna. 

  



 

Wykonanie modlitewne Koronki do Bożego Miłosierdzia: 

https://www.youtube.com/watch?v=cl0VeJWZDwM 

https://www.youtube.com/watch?v=cl0VeJWZDwM

