Wybrane fragmenty z „Dzienniczka” św. Faustyny
Do odczytania przed rozpoczęciem koronki

„Pragnę, ażeby było w was więcej wiary w obecnych chwilach. Jak wielką Mi radość sprawia
wierność Mojej oblubienicy w rzeczach najmniejszych!”
Dz. 352
„Miłość, miłość i jeszcze raz miłość Boga, ponad to nie ma nic większego ani w niebie, ani na ziemi.
Największa wielkość to jest - miłować Boga, prawdziwa wielkość jest w miłości Bożej, prawdziwa
mądrość jest - miłować Boga. Wszystko, co wielkie i piękne - w Bogu jest, poza Bogiem nie ma
piękna ani wielkości”.
Dz. 990
„W każdej duszy dokonywam dzieła miłosierdzia, a im większy grzesznik, tym ma większe prawa do
miłosierdzia Mojego. (…) Kto ufa miłosierdziu Mojemu, nie zginie, bo wszystkie sprawy jego Moimi
są, a nieprzyjaciele rozbiją się u stóp podnóżka Mojego”.
Dz. 723
„Powiedz duszom, aby nie stawiały tamy Mojemu miłosierdziu we własnym sercu, które tak
bardzo pragnie w nich działać. Pracuje Moje miłosierdzie we wszystkich sercach, które mu
otwierają swoje drzwi; jak grzesznik, tak i sprawiedliwy potrzebuje Mojego miłosierdzia.
Nawrócenie i wytrwanie jest łaską Mojego miłosierdzia”.
Dz.1577
„Niech ufa dusza wszelka w męce Pana, niech ma w miłosierdziu nadzieję. Bóg nikomu
miłosierdzia swego nie odmówi. Niebo i ziemia może się odmienić, ale nie wyczerpie się
miłosierdzie Boże”. Dz.72

„Oto są słowa dla ciebie, rób wszystko, co jest w twej mocy, w dziele miłosierdzia Mojego. Pragnę,
aby czczono miłosierdzie Moje; daję ludzkości ostatnią deskę ratunku - to jest ucieczkę do
miłosierdzia Mojego, raduje się serce Moje z święta tego”.
Dz. 998
„Napisz córko Moja, że jestem miłosierdziem samym dla duszy skruszonej. Największa nędza duszy
nie zapala Mnie gniewem, ale się wzrusza serce Moje dla niej miłosierdziem wielkim”.
Dz. 1739
„Dziecię moje, zrób sobie postanowienie, aby nigdy nie opierać się na ludziach. Wiele dokażesz,
jeśli całkowicie zdasz się na Moją wolę i powiesz: nie jako ja chcę, ale jako jest wola Twoja, o Boże,
niech mi się stanie”.
Dz. 1487
„Rozumiem, że miłosierdzie jest wielorakie, zawsze i wszędzie, i w każdy czas można czynić dobrze.
Gorąca miłość Boga widzi wkoło siebie nieustanne potrzeby udzielania się przez czyn, słowo i
modlitwę”.
Dz. 1313
„Córko moja, napisz, że im większa nędza, tym większe ma prawo do miłosierdzia Mojego, a
namawiaj wszystkie dusze do ufności w niepojętą przepaść miłosierdzia Mojego, bo pragnę je
wszystkie zbawić. Zdrój miłosierdzia Mojego został otwarty na oścież włócznią na krzyżu dla
wszystkich dusz - nikogo nie wyłączyłem”.
Dz. 1181
„Jezus dał mi poznać, jak dusza powinna być wierną modlitwie, pomimo udręczeń i oschłości, i
pokus, bo od takiej przeważnie modlitwy zależy urzeczywistnienie nieraz wielkich zamiarów
Bożych”.
Dz. 872

„To niedowierzanie Mojej dobroci najwięcej mnie rani. Jeżeli nie przekonała was o miłości mojej
śmierć Moja, to cóż was przekona?”
Dz. 580
„Serce Moje jest miłosierdziem samym. Z tego morza miłosierdzia rozlewają się łaski na świat cały.
Żadna dusza, która się do Mnie zbliżyła, nie odeszła bez pociech. Wszelka nędza tonie w Moim
miłosierdziu, a wszelka łaska tryska z tego źródła - zbawcza i uświęcająca”.
Dz. 1777
„Pali się duch mój w miłości czynnej, nie tracę czasu na żadne marzenia, biorę każdą chwilę
pojedynczo, bo ta jest w mocy mojej; przeszłość nie do mnie należy, przyszłość nie moja, czas
obecny staram się wykorzystać całą duszą”.
Dz. 351
„I jeszcze coś ci powiem - nie tylko bierz łaski dla siebie, ale i dla bliźnich, to jest zachęcaj dusze, z
którymi się stykasz, do ufności w nieskończone miłosierdzie Moje. O, jak bardzo kocham dusze,
które mi zupełnie zaufały - wszystko im uczynię”.
Dz. 294
„Gdy dusza ujrzy i pozna ciężkość swych grzechów, gdy się odsłoni przed jej oczyma duszy cała
przepaść nędzy, w jakiej się pogrążyła, niech nie rozpacza, ale z ufnością niech się rzuci w ramiona
Mojego miłosierdzia, jak dziecko w objęcia ukochanej matki. Dusze te mają pierwszeństwo do
Mojego miłosierdzia. Powiedz, że żadna dusza, która wzywała miłosierdzia Mojego, nie zawiodła
się ani nie doznała zawstydzenia”. Dz. 1541
„Córko moja, chociażbyś Mnie nie dostrzegała nawet w najtajniejszych głębiach swego serca, to
nie możesz twierdzić, że Mnie tam nie ma. Usuwam tylko odczucie siebie, a to nie powinno ci być
przeszkodą w spełnianiu woli Mojej.”
Dz. 1181

„Nie bój się, dziecię Moje, nie jesteś sama, walcz śmiało, bo wspiera cię ramię Moje, walcz o dusz
zbawienie, zachęcając je do ufności w Moje miłosierdzie, bo to twoje zadanie w tym i przyszłym
życiu”.
Dz. 1452

