
 
 

„Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, 
który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył.  

Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, 
które mówi, że On ma powstać z martwych”

(J 20, 8–9).

Drodzy Czciciele i Apostołowie Bożego Miłosierdzia
Drodzy Członkowie i Wolontariusze „Faustinum”
 

W Wielkanocny Poranek Piotr i Jan udali się do grobu Jezusa, do miejsca, gdzie – po bolesnych 
wydarzeniach Wielkiego Piątku – zostało złożone Jego Ciało. Męka i śmierć Jezusa była tak 
okrutna, że zachwiała wiarę w Niego nawet w tych, którzy byli najbliżej – w Apostołach. Tak bar-
dzo przestraszyli się tym, co się stało z Jezusem, że trudno było im uwierzyć w Jego zmartwych-
wstanie. I oto – gdy przybyli do grobu – zobaczyli, że jest on pusty. Zobaczyli i uwierzyli. Uwierzyli 
w zmartwychwstanie Chrystusa i pojęli zapowiedzi, że miał On powstać z martwych. Widząc 
pusty grób, uwierzyli we wszechmoc Bożego Miłosierdzia, które może przeprowadzić ze śmierci 
do życia. Odtąd z mocą głosili, że Jezus żyje i jest zwycięzcą nad grzechem i śmiercią.

Niech radość Świąt Zmartwychwstania ze szczególną mocą przeniknie serca nas wszystkich 
w Nadzwyczajnym Jubileuszu Miłosierdzia. Niech ożywi i umocni się w nas wiara w potęgę mi-
łosiernej miłości Boga do nas, w to, że Jego miłość jest potężniejsza niż grzech i śmierć, niż wszel-
kie zło. Choć i nasza wiara – tak jak wiara Apostołów – może być wystawiona na próbę przez 
doświadczenie zła i cierpienia, to jednak trwajmy mocno w wierze we wszechmoc i dobroć Boga. 
Jeszcze mocniej utkwijmy wzrok w Jego miłosierdziu, by stać się skutecznym znakiem Jego obec-
ności i działania w świecie. Pielęgnujmy głębokie przekonanie, że dla Niego nie ma nic niemożli-
wego. Najdoskonalszym wzorem takiej wiary jest Maryja, Matka wszystkich, którzy chcą wierzyć 
w Jej Syna Jezusa i iść za Nim. Ona pozostaje pośród nas jako Matka nadziei, Matka wielkiego 
zawierzenia. Niech Jej macierzyńska obecność pomaga nam otwierać się na wszechmocne Boże 
Miłosierdzie. W  tym świętym czasie paschalnym niech towarzyszy nam głębokie przekonanie 
św. Siostry Faustyny, że „mimo złości szatana, miłosierdzie Boże zatriumfuje nad całym światem 
i czczone będzie przez wszystkie dusze” (Dz. 1789). 

Radosnych i pełnych Bożego błogosławieństwa świąt Zmartwychwstania Pańskiego oraz obfito-
ści łask w święto Bożego Miłosierdzia.
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