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Gdy          wybierał się w drogę             , przybiegł pewien człowiek i

upadłszy        przed Nim na kolana, zaczął Go pytać: «Nauczycielu

dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?»

Jezus          mu rzekł: «Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest

dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania              : Nie zabijaj, nie

cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego       

ojca i matkę».

On Mu odpowiedział: «Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem

od mojej młodości».

Wtedy         spojrzał na niego z miłością           i rzekł mu: «Jednego ci

brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim,               a

będziesz miał skarb w                niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną».

Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem

wiele posiadłości.

Wówczas          spojrzał dookoła i rzekł do swoich uczniów:                

 «Jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do królestwa Bożego».

Uczniowie                przerazili się Jego słowami, lecz         powtórnie im

rzekł: «Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w

dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest                 przejść przez ucho

igielne            , niż bogatemu wejść do królestwa Bożego» . . .

ŚWIĘTA FAUSTYNA
KOWALSKA

Helena Kowalska, znana nam bardziej jako Maria Faustyna Kowalska,

urodzila sie w malej Polski wsi dnia 25 sierpnia 1905 roku. Była trzecią z

dziesięciorga dzieci i w wieku 7 lat po raz pierwszy usłyszała głos Pana

Jezusa, który zachęcił ją do doskonalszego życia. Faustyna bardzo

pragnęła wstąpić do klasztoru i oddać swoje życie Jezusowi. W wieku

19 lat, Faustyna wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej

Miłosierdzia w Warszawie. Spędziła tam 13 lat swojego życia i

pracowała w kuchni, w ogrodzie, i w piekarni. Święta Faustyna bardzo

cierpiała duchowo i fizycznie, ale podczas jej życia w zakonie, Pan

Jezus często z nią rozmawiał więc nigdy nie czuła się samotna.

Jednego wieczora, Pan Jezus ukazał się w białych szatach. Jedną rękę

miał uniesioną do błogosławieństwa a drugą wskazywał na swoje

serce z którego wychodziły dwa promienie: czerwony i biały. Pan Jezus

nakazał Faustynie namalować ten obraz i nauczać cały świat o jego

wielkim miłosierdziu. Święta Faustyna Kowalska zmarła 5 października

1938 roku w wieku 33 lat. 

Święta Faustyna Kowalska jest Apostołką Bożego Miłosierdzia i modli

się o to aby każdy człowiek nawrócił się i poznał jak bardzo Jezus jest

dobry i miłosierny.

Święta Faustyno Kowalska, módl się za nami. 
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