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ROK B

EWANGELIA (Mk 1, 12-15)
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony
przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli.
Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił:
«Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»

„DZIENNICZEK” ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY (Dz. 1146, 1507)
„[Niech

pokładają] nadzieję w miłosierdziu moim najwięksi grzesznicy. Oni mają prawo

przed innymi do ufności w przepaść miłosierdzia mojego. Córko moja, pisz o moim
miłosierdziu dla dusz znękanych. Rozkosz mi sprawiają dusze, które się odwołują do
mojego miłosierdzia. Takim duszom udzielam łask ponad ich życzenia. Nie mogę karać,
choćby ktoś był największym grzesznikiem, jeżeli on się odwołuje do mej litości, ale
usprawiedliwiam go w niezgłębionym i niezbadanym miłosierdziu swoim. Napisz: Nim
przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy, otwieram wpierw na oścież drzwi miłosierdzia
mojego. Kto nie chce przejść przez drzwi miłosierdzia, ten musi przejść przez drzwi
sprawiedliwości mojej…”.
„Niech

nikt nie wątpi o dobroci Bożej; choćby grzechy jego były jak noc czarna,

miłosierdzie Boże mocniejsze jest niż nędza nasza. Jednego trzeba, aby grzesznik
uchylił choć trochę drzwi serca swego na promień łaski miłosierdzia Bożego,
a resztę już Bóg dopełni. Ale nieszczęsna dusza, która zamknęła drzwi miłosierdziu
Bożemu, nawet w ostatniej godzinie. Te dusze pogrążyły Jezusa w Ogrodzie Oliwnym
w smutek śmiertelny, wszak z Jego najlitościwszego Serca wypłynęło miłosierdzie Boże".

➡ Jezus, Syn Boży z miłości do Ciebie pozwolił szatanowi, aby Go kusił. Pózniej
rozpoczyna głoszenie królestwa Bożego i wzywa do nawrócenia ciebie i mnie. Jaka
jest twoja odpowiedź na wysiłki Bożego miłosierdzia, przez które Bóg zabiega o nasze
wieczne zbawienie?
➡ Jesteś wdzięczny Jezusowi za podjęty dla ciebie trud?
➡ Staraj się w tym tygodniu codziennie uchylać choć trochę drzwi serca swego na
promień łaski miłosierdzia Bożego...

© Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”

