W OBRONIE KORONKI DO
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Czy odmawiając tę Koronkę w zmienionej
formie nabywamy prawa do obietnic
związanych z jej odmawianiem?

Coraz częściej słychać głosy podważające tekst
Koronki do Miłosierdzia Bożego, podyktowanej św.
Faustynie przez Pana Jezusa. Za zamieszaniem stoi
ks. dr Piotr Natanek z Grzechyni, który w kazaniu z
26.01.2020 6:15 min [6] ogłosił nowość liturgiczną
(tak sie wyraził). Stwierdził, że dłużej tego nie
będzie ukrywał, ale obrazki wydawane przed
wojną i podczas wojny w Wilnie miały w Koronce
„Dla bolesnej męki Jezusa”. Za zmianą stoi według
księdza masoneria kościelna, a słowa „dla JEGO
bolesnej męki” są niestosowne. Szybko zareagowali
tzw. prorocy, którzy zaczęli nagle dostawać przekazy
z nieba, ale według nich powinno być trochę inaczej
- „dla Jezusa bolesnej męki”. Prorokini Mieczysława
z Chicago ogłosiła, że otrzymała wytyczne w tej
sprawie od samej św. Faustyny: (ryc3). Prorok
„namaszczony”, (tak mówi o sobie) Grzegorz z
Leszna, miał natomiast w tej sprawie wewnętrzne
pouczenie od całego nieba, że po śmierci s.
Faustyny zmieniono w Dzienniczku treść Koronki
[7]. Współpracuje on z całą grupą pomniejszych
proroków zrzeszonych w Przymierzu Miłości Bożej:
Cyprian Polak, Anna od Jezusa, i Michalina od
Apokalipsy (Domy Modlitwy im. św. Jana Pawła II)
[8]. Prorocy wzajemnie się uwiarygodniają. Sprawa
byłaby niewarta opisywania, bo forma i treść tych
przekazów nie brzmi poważnie, ale sytuacja robi
się już bardzo niepokojąca, o czym w konferencji z
dn.6 lipca 2021 mówi ks. dr Bliźniak ze wspólnoty
Misjonarzy Jezusa Miłosiernego [9], gdyż wiernych
którzy ulegli teorii spiskowej jest coraz więcej i
utrudniają modlitwę wspólnotową Koronką do
Miłosierdzia Bożego.
Po analizie poniższych źródeł trudno mieć
wątpliwości. W „Listach św. Siostry Faustyny”
jest sporo informacji o Koronce. Ksiądz Sopoćko,
spowiednik św. Faustyny, bardzo był zaangażowany
w rozwój dzieła Miłosierdzia Bożego i w liście do s.
Faustyny z 5 października 1936 r. czytamy:

W odpowiedzi do ks. Sopoćki s.Faustyna pisze:

Do tego listu s. Faustyna dołączyła wszystkie
modlitwy, o które prosił ks. Sopoćko. W przypisach
jest informacja o tym fakcie:

Od tamtej chwili są już więc dwa oryginalne zapisy
Koronki. Jedna w Dzienniczku, druga u ks. Sopoćki.
Ks. Sopoćko zaczął zabiegać o wydanie drukiem
obrazka z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego,
z tekstem Koronki do Miłosierdzia Bożego
na odwrocie, ale metropolita wileński abp.
Jałbrzykowski zwlekał z udzieleniem pozwolenia,
o czym czytamy w liście ks. Sopocki do s. Faustyny
z dn. 21.11.1936r. W tamtych czasach, bez
zezwolenia władzy duchownej, nie można było
rozpowszechniać treści nie mających aprobaty.
Sytuacja zmieniła się dopiero, gdy ks. Sopoćko
odwiedził s. Faustynę w Łagiewnikach. Pisze o tym
w swoich „Wspomnieniach”.

W Krakowie Imprimatur zostało wydane bez
żadnych problemów i otrzymało numer 671/37.
Ks. Sopoćko wyjechał do Wilna, a sprawę obrazków
przekazał matce Krzyżanowskiej. W Dzienniczku
czytamy:
Dz.
1299

Dz.
1300

(45) 27 IX [1937]. Dziś poszłyśmy z matką
przełożoną do pewnego pana, gdzie były
w druku i malowały się małe obrazeczki
Miłosierdzia Bożego, także wezwania
i
koroneczka, które już otrzymały aprobatę,
i także miałyśmy zobaczyć większy obraz
poprawiony. Bardzo jest zbliżony, ucieszyłam
się tym niezmiernie. Kiedy spojrzałam się
na obraz ten, przeszyła mnie miłość Boża
tak żywa, że przez pewien moment nie
wiedziałam, gdzie jestem.
Kiedyśmy załatwiły tę całą sprawę, poszłyśmy
do kościoła Najświętszej Panny Marii,
wysłuchałyśmy mszy św., podczas której
dał mi Pan poznać, jak wielka liczba dusz
znajdzie zbawienie przez dzieło to. Potem
weszłam w rozmowę wewnętrzną z Panem,
dziękując mu, że raczył mi dać tę łaskę, że
mogę widzieć cześć, jaka się szerzy [dla]
niezgłębionego miłosierdzia Jego. Weszłam w
głęboką modlitwę dziękczynną. O, jak wielka
jest hojność Boża, niech będzie błogosławiony
Pan, który wierny (46) jest w obietnicach
swoich…

(ryc1:)

Oto obrazek z 1937 roku, na którym widzimy w
Koronce: „Dla Jego bolesnej męki” (ryc1:). Można
go obejrzeć w Izbie Pamięci bł. ks. Michała Sopoćki
przy Zgromadzeniu Sióstr Jezusa Miłosiernego,
Białystok, ul. Poleska 42.
W Dzienniczku s. Faustyna w listopadzie pisze:
Dz.
1379

10X1 [1937]. Kiedy mi mateczka pokazała
tę książeczkę , w której jest ta koroneczka
i litania, i nowenna, poprosiłam mateczkę,
aby mi dała do przeglądnięcia. Kiedy ją
przeglądałam, Jezus dal mi wewnętrzne
poznanie [i powiedział], że: Już jest wiele dusz
pociągniętych do mojej miłości przez obraz
ten. Miłosierdzie moje przez dzieło to działa
w duszach. Poznałam, że wiele dusz doznało
łaski Bożej.

W liście z 24 grudnia 1937 r. s. Faustyna pisze:

Następna wzmianka o obrazkach to list s. Faustyny
z 21.02.1938

Drugi obrazek wileński o którym powyżej ks.
Sopoćko wspomniał otrzymał imprimatur 35/40
w Wilnie 1940 (wydawnictwo J. Zawadzki). Na
tym obrazku również widzimy w Koronce: „Dla
Jego bolesnej męki”. Obrazek można zobaczyć w
Bibliotece Narodowej w Warszawie, sygnatura
1.569.250.
Warto zdać sobie sprawę, że jakakolwiek ingerencja
w słowa Pana Jezusa podyktowane s. Faustynie
odbiera modlitwie obiecane łaski. Wyrażnie
(ryc2:)

akcentuje to ks. prof. Andrzej Witko, uznany
autorytet w sprawie nabożeństwa do Miłosierdzia
Bożego.
„Odmawiając koronkę, trzeba być wiernym
objawionemu tekstowi, stąd niedopuszczalne
są zmiany koronki pod pretekstem uprawiania
pobożności czy innych celów, jak to już kilkakrotnie
uczyniono. W opublikowanej w 1993 roku
pracy Verehrung der göttlichen Barmherzigkeit
zamieszczono tekst koronki do Miłosierdzia
Bożego, którą odmawiając, ofiarujemy Ojcu
Przedwiecznemu nie tylko „Ciało i Krew, Duszę i
Bóstwo” Jezusa Chrystusa, ale także „łzy i gorycze
Jego Najświętszej Matki”. Błagając o miłosierdzie
Boże powołujemy się na bolesną mękę tak Jezusa,
jak i Maryi. Choć takie ujęcie koronki na pewno miało
źródło w żarliwej pobożności Maryjnej, nie jest
jednak do pogodzenia z Nabożeństwem, którego
formy zostały ściśle wyznaczone przez Zbawiciela.
Odmawiając tę koronkę, nie spełnilibyśmy aktu
Nabożeństwa, przeto nie mielibyśmy prawa do
obietnic związanych z jej odmawianiem.”

W Koronce jest Moc Boża :
List z 29.06.1938, czyli trzy miesiące przed śmiercią
s. Faustyny.

W Koronce jest tez Tajemnica Jego:
Dz.
1056

O jedenastej Jezus rzeki do mnie: Hostio moja,
tyś jest mi ochłodą dla udręczonego serca
mojego. Myślałam, że po tych słowach spali
się serce moje. I wprowadził mnie w tak ścisłą
łączność z sobą, i zaślubiło się serce moje z
Jego Sercem w sposób miłosny, i odczułam
Jego najlżejsze drgnienia, a On moje. Ogień
mojej miłości, stworzony, został złączony
z żarem wiekuistej miłości Jego. Wszystkie
łaski ta jedna przewyższa swym ogromem.
Troistość Jego ogarnęła mnie całą i jestem cała
zanurzona w Nim, mocuje się niejako moja
maleńkość z tym Mocarzem nieśmiertelnym.
Jestem zanurzona w niepojętej miłości i w
niepojętej męczarni z powodu Jego męki.
Wszystko, co się dotyczy Jego Istoty, i mnie się
udziela.

W Dzienniczku s. Faustyna często pisze słowo
JEGO. Dokonywanie zmian w treści Koronki jest
więc wysoce nieodpowiedzialne, a ludzie którzy
to czynią prawdopodobnie nie czytali Dzienniczka.
A z pewnością jest im obca istota i forma kultu
Miłosierdzia Bożego.
Ks. prof. Ignacy Różycki który na polecenie
Karola Wojtyły jako arcybiskupa krakowskiego
przeprowadził
jako
cenzor
w
procesie
beatyfikacyjnym s. Faustyny teologiczną analizę jej
Dzienniczka pisząc o Koronce napisał:
Na „małych paciorkach” Koronki powtarzamy:
„Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas
i całego świata”, co oznacza nie tyle odwołanie się
do zadośćuczynienia złożonego przez Chrystusa
za nasze grzechy, ile raczej – jak każe wierność
duchowi tego nabożeństwa – odwołanie się do
miłości miłosiernej Ojca i Syna, do tej miłości o
której świadczy męka i śmierć Chrystusa. „Innymi
słowy – wołamy: tyle trudu, tyle męki, niech nie
będzie daremne”
Bez ufności nie ma dostępu do Miłosierdzia –
tak pisał ks. prof. I. Różycki. Ale zaufanie do
poprawności modlitwy podyktowanej przez Pana
Jezusa jest właśnie podważane. Czy modlitwa przy
umierającym po zamianie słów jest skuteczna?
Takie pytanie powinni sobie postawić ci, którzy
doprowadzili do zamieszania w sprawie Koronki.
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