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SŁOWO WSTĘPNE

W czasie obecnych, tak intensywnych, prze-
mian i zagrożeń dla pokoju w Europie i świe-
cie orędzie Chrystusa Miłosiernego okazuje się 
nagląco aktualne.

Chrystus przez s. Faustynę Kowalską kieruje 
do świata współczesnego następujące słowa:

„Powiedz zbolałej ludzkości, niech się przy-
tuli do Miłosiernego Serca Mojego, a Ja ją napeł-
nię pokojem” (Dz. n. 1074).

„Niech pozna cała ludzkość niezgłębione mi-
łosierdzie Moje. Jest to znak na czasy ostatecz-
ne, po nim nadejdzie dzień sprawiedliwy. Póki 
czas, niech uciekają się do źródła miłosierdzia 
Mojego, niech korzystają z Krwi i Wody, która 
dla nich wytrysła” (Dz. n. 848). „Daję ludzkości 
ostatnią deskę ratunku – to jest ucieczkę do Mi-
łosierdzia Mojego” (Dz. n. 998).

Namiestnik zaś Chrystusa Pana – Jan Pa-
weł II – w encyklice „O Bożym Miłosierdziu” 
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wydanej w 1980 r. stwierdza: „Doświadczenie 
przeszłości i współczesności wskazuje na to, że 
sprawiedliwość sama nie wystarcza, że 
– co więcej – może doprowadzić do zaprzecze-
nia i zniweczenia siebie samej, jeśli nie dopuści 
się do kształtowania życia ludzkiego w różnych 
jego wymiarach owej głębszej mocy, jaką jest 
miłość” (DiM 12).

Ks. Jerzy Popiełuszko mówił ongiś: „Spra-
wiedliwość musi iść w parze z miłością, bo bez 
miłości nie można być w pełni sprawiedliwym. 
Gdzie jest brak miłości, tam na jej miejsce wcho-
dzi nienawiść i przemoc”.

Zatem chrześcĳ ański system wartości opiera 
się na miłości, i to miłości miłosiernej; i w takich 
czasach, jak nasze, przypomina bogatego w mi-
łosierdzie Boga (zob. Ef 2, 4) i mówi o pilnej ko-
nieczności zwrócenia się do Niego (zob. DiM).

Niniejsza publikacja pragnie – choć w sposób 
nieudolny – tej sprawie służyć i pomóc wszyst-
kim odnaleźć drogę do Miłosierdzia Bożego 
przez właściwie rozumiane i praktykowane 
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.

Tomasz Merton utrzymywał: „Za pomo-
cą miłosierdzia można przemienić cały świat, 
w którym tyle zła”. Te słowa dedykuję wszyst-
kim duszpasterzom, rodzicom, rekolekcjoni-
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stom, misjonarzom, wychowawcom i ludziom 
dobrej woli.

Będę szczerze uradowany, jeśli Czytelnik 
otworzy się na Miłosierdzie Boże i sam Go do-
świadczy, jak ten, który to pisze.

Jeszcze pragnę podziękować całym sercem 
Starowiejskiej Matce Miłosierdzia za natchnie-
nie i pomoc w napisaniu tych rozważań. W Jej 
ręce je składam ku większej chwale Boga.

Ks. Stanisław Mrozek SJ

Przy Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia 
w Starej Wsi – Ziemia Sanocka

w dniu Święta Matki Kościoła, 31.05.1993 r.




