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 Księgi Nowego Testamentu: cztery Ewangelie: według 
Mateusza, Marka, Łukasza, Jana;(...), jeden Judy Apostoła i 
Apokalipsa Jana Apostoła.

Sobór Trydencki, 1545-1563 , Dekret o przyjęciu świętych ksiąg i Tradycji,
8 kwietnia 1546 r., 306

 - jedno i drugie, to jest krew i woda, wypłynęły z boku
Chrystusa (por. J 19, 34)". Poza tym odpowiada to symbolice 
skutku tego sakramentu, którym jest zjednoczenie 
chrześcijańskiego ludu z Chrystusem. Woda bowiem 
oznacza lud według słów Apokalipsy: „Wody liczne, 
ludy liczne" (por. Ap 17, 15).

BULLA O UNII Z ORMIANAMI
EXSULTATE DEO, 22 listopada 1439 r., 165



 Święty Sobór poucza dalej, że Kościół polecił 
kapłanom, aby dolewali wody do kielicha (kan.
9), (…) 

 To misterium przypomina owo zmieszanie. A 
ponieważ w Apokalipsie św. Jana wody oznaczają 
ludy (por. Ap 17, 1), to zmieszanie wyobraża 
złączenie ludu wiernego z Głową którą jest 
Chrystus.
Sobór Trydencki, 1545-1563, Nauka o najświętszej ofierze Mszy Świętej, 457



 Bóg jest miłością! W ten sposób przemienia w nas 
niecierpliwość i nasze wątpliwości w pewną nadzieję, 
że Bóg trzyma w swoich rękach świat i że mimo 
wszelkich ciemności On zwycięża, jak to we 
wstrząsających obrazach ilustruje w sposób 
radosny Apokalipsa. 

ENCYKLIKA PAPIEŻA BENEDYKTA XVI
DEUS CARITAS EST, 25 grudnia 2005 , 1700



Z czym kojarzy Ci się Apokalipsa?



 Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim 
sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem.
Mk 12, 30

 W jaki sposób Apokalipsa jest aktualna?





Wyspa Patmos



Wyspa Patmos – grota Apokalipsy



Wyspa Patmos – grota Apokalipsy



 Pytanie o SENS – życia, ale i wszystkiego co jest.

Czy żyjemy w czasach ostatecznych/ostatnich?

Jak mogą wyglądać czasy ostateczne/ostatnie?

Jak przygotować się do czasów ostatecznych/ostatnich?





 Punktem wyjścia w zrozumieniu tej księgi Nowego 
Testamentu jest to, czego od samego początku historii 
Kościoła doświadczali chrześcijanie. 

 Pamiętali o tym, że Chrystus, odchodząc ze świata, 
zapowiedział swoje powtórne przyjście. Ale ich 
codziennym doświadczeniem stały się bolesne 
doświadczenia

 W takiej sytuacji św. Jan napisał księgę, w której wyjaśnił 
sytuację, w jakiej znaleźli się chrześcijanie, a równocześnie 
podtrzymywał ich na duchu.



 Z mojego doświadczenia wynika, że dosyć prężną 
rozrastającą się wspólnotą w Kościele Katolickim
są Wojownicy Maryi pod przewodnictwem ks. 
Dominika Chmielewskiego. Grupa o charakterze 
mocno apokaliptycznym. 



 Maryja jest Matką nowego pokolenia,  które urodzi sie z Niewiasty 
zapowiedzianej przez Boga i zatriumfuje w walce z pokoleniem szatańskim, 
miażdżącym mu głowę wołała - wizjonerka Fatimy s.Łucja

 Gdziekolwiek pojawia się Kecharitomene tam otwiera się niebo i tam 
najpiękniejsza kobieta wszechświata kształtuje nowe pokolenie 
wojowników, zapowiedziane już w Księdze Rodzaju, do finałowej walki z 
szatanem opisanej 12 rozdziale Apokalipsy. 

 Kecharitomene, ks. Dominik Chmielewski s.35



 Na całym świecie powstaje obecnie potężna armia 
Maryi, którą ona szkoli we wszystkich przestrzeniach 
naszej planety, aby doprowadzić do triumfuje 
Niepokalanego Serca przygotowującego paruzję. 

 Jesteśmy dzisiaj świadkami niesamowitej aktywacji 
pokolenia niewiasty dążącego największą determinacją 
ostatecznego pokonania i zmiażdżenia zła 
apokaliptycznej w wojnie o dusze ludzkie.



Czy wierzysz, że Bóg może 
przemawiać dzisiaj  przez 
sny? 

 „Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie! 
Wszystko badajcie, a co szlachetne - zachowujcie!  
Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła.” 
1 Tes 5,19-22



 Od znajomego otrzymałem spisany sen:

 Miałem sen. Śniło mi się, że byłem w swoim domu. Wraz z 
sąsiadami zasłanialiśmy okna. Widziałem ze szczegółami, że 
zakładaliśmy płyty OSB i przykręcaliśmy je na mocne śruby. Ze 
szczegółami widziałem, jak mocować, te płyty. Wiedzieliśmy, że 
coś się stanie. Było wtedy ciepło, wiosna lub lato. 

 Nie wiedziałem po co zakładamy te osłony na okna. Słyszałem 
tylko, że musimy je założyć. Głos ten nie był od człowieka.

 Następnie widziałem z wysokości orbity Warszawę. Było 6 
wybuchów, tak jakby bomby. Usłyszałem, że mamy nie 
uciekać, bo tu jesteśmy bezpieczni. Te wybuchy były od 
wschodu, jeden wybuch na jedną dzielnicę. Następnie 
padła informacja, ze będzie to za kilka lat



Czy wierzysz, że Bóg może 
prorokować dzisiaj  przez 
pieśni? 

 „Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie! 
Wszystko badajcie, a co szlachetne - zachowujcie!  
Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła.” 
1 Tes 5,19-22



 Na Instagramie dotarła do mnie pieśń. Jej autorka 
pisze:

 „Specjalnie dla Was piosenka, której nie miałam okazji 
Wam jeszcze przedstawić: „jak kołyszesz” z dedykacją 
dla Was wszystkich ♡

 jest nieskończona ale jak ostatnie wydarzenia mnie 
uczą , nie zawsze warto jest czekać :))”



Jesteś moim domem
W którym chowam się
Gdy na dworze burza
Gdy rzęsisty deszcz

Chowasz mnie przed światem
Który chce mnie zjeść
Zasypiając czuję
Jak kołyszesz mnie

Po horyzont
Gdzie światła miast
Znikają na zawsze
Tak kolyszesz
Po horyzont
Gdzie smog się rozpływa
Powietrze jest czyste
Znów mogę oddychać

Jesteś moja łodzią
W której płynę
Kiedy koniec świata
Blisko czai się
Nie policzę myśli
Ktore dręczą
Nagle wszystko znika
Gdy kołyszesz mnie



 Kościół wejdzie do Królestwa jedynie przez tę ostateczną 
Paschę, w której podąży za swoim Panem w Jego Śmierci i 
Jego Zmartwychwstaniu (Por. Ap 19, 1-9). 

 Królestwo wypełni się więc nie przez historyczny triumf 
Kościoła (Por. Ap 13, 8) zgodnie ze stopniowym rozwojem, 
lecz przez zwycięstwo Boga nad końcowym 
rozpętaniem się zła (Por. Ap 20, 7-10). które sprawi, że z 
nieba zstąpi Jego Oblubienica (Por. Ap 21, 2-4). 

 Triumf Boga nad buntem zła przyjmie formę Sądu 
Ostatecznego (Por. Ap 20, 12) po ostatnim wstrząsie 
kosmicznym tego świata, który przemija (Por. 2 P 3, 12-
13). 677



 Czy treść Apokalipsy św. Jana dotyczy wyłącznie 
historycznej sytuacji Kościoła w czasach św. Jana 
Apostoła i odnosi się do prześladowań i prób, które 
wtedy spadły na Kościół? 

 Czy wszystkie symbole są interpretowane jako aluzje 
do wydarzeń współczesnych autorowi? 



Materiały biblistów:

ks. Michał Bednarz  – polski 
duchowny katolicki, doktor 
habilitowany nauk 
teologicznych, nauczyciel 
akademicki, biblista.

Ks. Feliks Gryglewicz  – polski 
ksiądz katolicki, biblista, 
tłumacz Pisma Świętego z 
języków oryginalnych.

Ks. Hugolin Helmut 
Langkammer – polski 
franciszkanin (OFM), biblista, 
profesor nauk teologicznych, 
nauczyciel akademicki 
Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II i 
innych uczelni.



 W wielu wypadkach autor przypuszcza, że czytelnik 
wie, jaka jest symboliczna treść obrazu.

 Szereg symbolicznych szczegółów pozostanie dla nas 
zagadką przy obecnym stanie wiedzy na temat 
symboliki biblijnej.

 Zasadnicza trudność w interpretacji Apokalipsy św. 
Jana sprowadza się w zasadzie do problemów z 
rozszyfrowaniem poszczególnych symboli i 
dalszym ciągu panuje niepewność.



 Jak ustalić i określić proporcje między różnymi 
poziomami (płaszczyznami) wizji? 

 Wizje te można umiejscowić na różnych 
płaszczyznach: 

 historycznej, 

 prorockiej 

 i eschatologicznej.



Listy pasterskie o gmin chrześcijańskich



Przyszłość opisana symbolami obejmuje straszliwy 
koniec dni przejściowych od historii do wieczności, od 
końca świata do nowego nieba i nowej ziemi (6, 1-17; 8, 
1*13; 9, 1-22; 13, 15-19; 16, 1-21). 



 1 – początek czasów ostatecznych
2 – konflikty i wojny
3 – głód i zaraza
4 – największe zniszczenie i śmierć
5 – zapoczątkowanie przez królów północy 
kampanii antychrześcijańskiej, którą dokończy 
antychryst podczas sprawowania władzy przez 
trzy i pół roku
6 – zniszczenie królestwa antychrysta
7 – koniec prześladowań wiernych Chrystusa i 
początek tysiącletniego królestwa Jezusa



 1 – grad i ogień pomieszane z krwią

2 – I meteoryt – wrzucony w morza

3 – II meteoryt – wrzucony w rzeki

4 – ciemność 

5 – III meteoryt – wrzucony w ziemię, otwarcie 

Czeluści, z których uwolniony zostanie rój 

szarańczy znęcających się nad ludźmi.

6 – uwolnienie sprzymierzeńców szatana

7 – zakończenie starego systemu rządów 

ludzkich 



 1 - wrzód złośliwy i bolesny

2 - śmierć istot żywych żyjących w morzu

3 - woda staje się krwią

4 - wielki upał

5 - ciemność na ziemi

6 - wysycha woda i pojawiają się demony

7 - błyskawice, trzęsienie ziemi, grad 



Metafory: 
Bestia, Smok, Fałszywy Prorok

 Potęgę świecką, jaką były wrogie zarówno Izraelowi, jak i 
chrześcijaństwu osoby. 

 bezbożnych monarchów pogańskich, nosi znamiona szatana: zwodzi 
ludzi i walczy przeciw Chrystusowi. Ważny jest jeszcze jeden szczegół: 
jedna z wielu głów smoka (por. 12, 3) mimo ścięcia doznała jakby 
cudownego uzdrowienia (13, 3).

 Bestia przez ten fakt upodabnia się do wskrzeszonego z martwych 
Chrystusa, a to skłania niektórych do oddania jej boskiej, czci (13, 3 b. 4).



 Sprawiedliwość

 Sąd Boży

 Pokonanie Smoka

 Zwycięstwo
 Członkowie królestwa Bożego będą również kapłanami. Będzie to 

powszechne kapłaństwo wiernych na wzór Izraela (por. Ap 1, 6; Wj 19, 
6; 1 Ps 2, 5. 9): 

 Wybrańcy zostaną bardzo blisko Boga, już nierozłącznie z Nim 
złączeni, by Mu służyć. Taka jest wizja o odkupionych przez krew
Baranka. Panowanie powszechne to wizja przyszłości. Nastąpi ono 
wraz z powtórnym przyjściem Chrystusa.



 w Ap 17, 8 należy wziąć pod uwagę nawiązanie do 
historii, do czasów Domicjana, ale postać bestii 
symbolizuje wszelkie zło przejawiające się w 
postawie wrogiej wiernym, Kościołowi i Bogu.

 Podobne znaczenie symboliczne miałyby wtedy 
postacie jeźdźców apokaliptycznych, mających 
uzmysłowić wydarzenie czasów ostatecznych, jak 
opanowanie świata przez zło, wojny, głód i 
choroby.



 Jeśli nawet siły demoniczne wydają się być w historii 
mocniejsze niż sam Bóg,; to dzieje się to z woli 
„Wszechwładcy” i (13, 5. 7; 17, 17 por. Rz 9, 17 n.)

 Bóg stojący ponad wszystkim jest jednak tak bardzo 
zbawczo związany z historią, że ją wprost kształtuje. 





 albo wyznanie i uznanie Boga, kończące się Jego 
Zwycięstwem, nową generacją ludzi i nowym światem, 

 albo niewiara prowadząca do kataklizmu 
kosmicznego, który wyzwoli właśnie
nową erę zbawczą, przeznaczoną dla wiernych 
Bogu i Chrystusowi 
(por. Ap 4, 11; 14, 7; 20, 11 n.; 21 n.).



 Ponieważ świat odrzucił i wciąż odrzuca Boga, sąd już 
jest postanowiony i nieunikniony (8, 3-5; 19, 2). 

 Nadejdą dni wielkiego gniewu Bożego (6, 16 n.; 11, 18; 
14, 10; 16, 19; 19, 15). 





 Baranek – centralna postać

Kim jest Baranek, o którym wizjoner wspomina aż 28 
razy?

„Chrystus bowiem został złożony w

ofierze jako nasz baranek paschalny” (por. Dz 8, 32; 1 
P 1, 19; J 1, 29. 36).



 Punkt ciężkości leży na zaakcentowaniu wskrzeszenia 
umarłych chrześcijan przed sądem ostatecznym.

 Imiona wiernych chrześcijan, tych prześladowanych i 
uciskanych przez możnych tego świata, są właśnie 
zapisane w księdze żywota.

 Dla Apokalipsy jest to etap prześladowanego
Kościoła, który przez doświadczenia i krew męczenników 
dojrzewa do ostatecznego bycia z Chrystusem i z 
Bogiem.  









 Dostrzegam „aktualność dziejową“ tej 
księgi, że  dla pierwszych czytelników, dla 
np. członków siedmiu kościołów, listy 
oznaczały się wielką aktualnością 
doraźną, 

 były orędziem Bożym skierowanym właśnie 
do nich, 

 do tych konkretnych adresatów, 

 były orędziem na czasie…



.

Włączając Apokalipsę do Kościół nadał jej 
ramy wiecznie aktualnego orędzia, które żywo 
dotyczy Kościoła Powszechnego  wszystkich 
epok.

Dzięki wizji poza i ponadhistorycznej, będącej darem 
Ducha Świętego, Jan rzucił światło na dzieje Kościoła 
zanim przekształci się w Niebieskie Jeruzalem.



. Jan znał doskonale treści ksiąg Starego Testamentu i one stały się 
inspiracją wielu jego symboli. 

Z wizji Izajasza (por. Iz 6) zaczerpnął strój Chrystusa chwalebnego, a 
także świeczniki, ołtarze, kadzidła, złote misy, pokłony, śpiewy. 

Z opisów wyjścia z niewoli egipskiej zaczerpnął plagi czy też mannę oraz 
baranka ofiarnego. 

Z ksiąg prorockich zaczerpnął symbole czterech jeźdźców, spożywanie 
księgi czy też wymierzanie świątyni (por. Ez). 

To jest przesłanką że Jan rozwija proroctwa i 
symbolikę ST w świetle śmierci i 
Zmartwychwstania Chrystusa czyli NT.



 św. Jan podejmuje temat, który był w Starym Testamencie poruszony, 

samodzielnie go opracowuje i umieszcza we 
własnym kontekście. 

 Takim tematem jest np. mierzenie świątyni, zmartwychwstanie 
świadków. Przepowiednia o zburzeniu Babilonu nawiązuje wyraźnie do 
wypowiedzi proroków Izajasza i Ezechiela, a tak samo opis Boga 
siedzącego natronie.

Autor jej patrzy na to, co się dzieje na święcie i na rolę, 
jaką w nim spełnia Kościół, a widzi je w świetle 
przepowiedni Starego Testamentu.



 Dokonuje odczytanie w świetle ostatecznego planu Bożego 
współczesnych autorowi wydarzeń historycznych. 

 Autor umiał dostrzec już w pierwszych prześladowaniach zapowiedź 
bolesnej, ale równocześnie pełnej chwały przyszłości Kościoła. 

 Dlatego ilekroć Kościół będzie 
prześladowany i wejdzie w konflikt z 
państwem, będzie mógł odczytać w 
Apokalipsie św. Jana swoją historię.



Pamięć rejestruje jaskrawe składniki przekazy symbolicznego, gdyż one 
najbardziej przemawiają do wyobraźni. 

Natomiast pouczenia doktrynalne podane z mniejszą ekspresją 
schodzą na plan drugi — całkiem niesłusznie. 

Nie skupiam się i nie doszukuję się, tego że 
Apokalipsa jest księgą historyczną, pragnącą 
kreślić dzieje świata i Kościoła na podstawie dat, 
faktów i zdarzeń, ale na jej mocne pełne nadziei 
przesłanie doktrynalne.



 Wierni z niecierpliwością wyczekiwali końca tych prześladowań

pytając w modlitwach: „Jakże długo, władco święty i prawdziwy,

nie przeprowadzisz sądu i nie pomścisz naszej krwi na tych, którzy

zamieszkują ziemię?”. 

Odpowiedzią na to pytanie była cała Apokalipsa, a w 
niej, poza konkretną odpowiedzią, wizja tego, co 
się będzie działo.

Konkretna odpowiedź nawołuje do cierpliwości „przez czas nie

wielki, aż się dopełni liczba podobnych do nich sług (Bożych), a ich

braci, którzy mają być zabici tak samo jak i oni”.

Sprawiedliwości „…, a zapłatę mam z sobą, abym

oddał każdemu według tego co uczynił”



 W obrębie  Apokalipsy tak  bardzo  akcentowany  jest  fakt  
przychodzenia  Boga. Wiąże  się  on  bezpośrednio  z  
trudnym doświadczeniem  ucisku. 



 ερχομενος (erchomenos)

 Jest  to imiesłów czasu teraźniejszego – zatem należałoby zwrot 
ten tłumaczyć jako „przychodzący”. Taka  forma  wskazuje  na  
aktualne  dokonywanie  się  czynności,  jej  dynamikę  w  
obecnym czasie, z  zaznaczeniem  zarazem – z racji  semantyki  
już samego  słowa – zbliżania się  jego dopełnienia,  
wypełnienia.  

 Zatem  Bóg  byłby  ukazany  jako  przychodzący,  czyli  Ten,  
który  idzie  i  jest  już  blisko,  nawet  bardzo  blisko,  tuż  tuż.

http://biblia.oblubienica.eu/wystepowanie/word/id/%CE%B5%CF%81%CF%87%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%82


 We wszystkich epokach powtarzają się, występują 
znamienne napięcia między wiarą a życiem i związane z 
tym trudności sytuacyjne chrześcijan, we wszystkich także 
powtarzają się typy reakcji psychologicznych na warunki 
życia.

 Na kartach Apokalipsy dowiadujemy  dokładnie, co się 
obecnie dzieje w Kościele, co mu zagraża, a przeto Bóg 
gotów jest interweniować z zastosowaniem wszystkich 
zasobów Swej mocy, i to „niebawem“ (wyraz wielokroć 
powtarzany!), tzn. zanim nastąpi Jego Paruzja ostateczna. 
Wtedy będzie już Sędzią eschatologicznym.



 List pasterski biskupa Ito z 22 kwietnia 1984 r. w 
sprawie objawień w Akita

 1. Na podstawie badań przeprowadzonych do chwili obecnej nie 
można zaprzeczyć nadprzyrodzonemu charakterowi serii 
niemożliwych do wyjaśnienia wydarzeń, odnoszących się 
do figury Maryi znajdującej się w klasztorze Instytutu 
Służebnic Eucharystii w Yuzawadai Soegawa, Akita, diecezja 
Niigata. Nie znajdują się też w nich treści sprzeczne z wiarą 
katolicką i zasadami moralnymi.



13 października s. Sasagawa:  

…Powiedziałam ci już, że jeżeli ludzie nie zaczną 
pokutować i nie poprawią się, Ojciec ześle na ludzkość 
straszliwą karę. Będzie to kara większa niż potop, 
nieporównywalna z niczym, co widział świat. Ogień 
spadnie z nieba i unicestwi większą część 
ludzkości, dobrych na równi ze złymi, nie 
oszczędzając ani kapłanów, ani wiernych. Ci, co 
ocaleją, będą czuć się tak samotni, że będą 
zazdrościć umarłym.



 prawdziwą obecność Jezusa w Eucharystii.

 bólu Niepokalanego Serca Maryi spowodowany

Grzechami- pokuta, ofiara, cierpienie NON STOP 

 o gniewie Bożym czekającym świat.

 Maryja może ocalić świat, bo taka jest wola Boża. 

 uwaga o rozłamach w Kościele i potrzebie jednoczenia 
go poprzez wspólną modlitwę.

 znaczenia posłuszeństwa Kościołowi.



Dni ciemności

 „A piąty wylał swą czaszę na tron Bestii i w jej 
królestwie nastały ciemności” (Ap 16, 10).



 Nowy Testament także zawiera informacje dotyczące 
owych „kilku dni”, które mają się zakończyć paruzją, 
czyli ponownym przyjściem Jezusa. Oto fragment 
Ewangelii św. Mateusza (24,29-30):

 „Zaraz też po ucisku owych dni słońce się zaćmi i 
księżyc nie da swego blasku; gwiazdy zaczną 
padać z nieba i moce niebios zostaną 
wstrząśnięte. Wówczas ukaże się na niebie znak Syna 
Człowieczego, i wtedy będą narzekać wszystkie narody 
ziemi; i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na 
obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą.”



Dni ciemności

 Fragment "Dzienniczka" św. Faustyny dotyczący ponownego 
przyjścia Pana Jezusa na Ziemię, czyli o Apokalipsie!

 83. Napisz to: Nim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy, przychodzę 
wpierw jako Król miłosierdzia. Nim nadejdzie dzień 
sprawiedliwy, będzie dany ludziom znak na niebie 
taki. Zgaśnie wszelkie światło na niebie i będzie wielka 
ciemność po całej ziemi. Wtenczas ukaże się znak krzyża na 
niebie, a z otworów, gdzie były ręce i nogi przebite Zbawiciela, 
będą wychodziły wielkie światła, które przez jakiś czas będą 
oświecać ziemię. Będzie to na krótki czas przed dniem 
ostatecznym.



Dni ciemności

 Trzy dni ciemności są najbardziej spektakularnym 
wydarzeniem apokaliptycznym, które dotknie całą ziemię.

 Jego nadejście zwiastowało wielu mistyków i świętych: św. 
Hildegarda z Bingen (+1179), Sługa Boża Marie Martel 
(+1673), słynny jezuita o. Charles-Auguste Nectou (+1777), 
bł. Elizabeth Canori-Mora (+1825), bł. Marie Taigi (+1837), 
Palma d’0ria (+1863), bł. Marie Baourdi (+1878), mistyk 
Pere Lamy (+1931), bretońska stygmatyczka Julie Jahenny
(+1941), św. Ojciec Pio (+1968).



 Przebija się ważny fakt, że autor Apokalipsy św. Jana 
kreśli obraz kosmicznej walki pomiędzy dobrem a 
złem. Choć walka ta trwa tak długo, jak długo będzie 
istniał ten świat, już dziś wiemy, kto będzie 
zwycięzcą. Każde wydarzenie w dziejach świata –
także i współczesne – jest już włączone w ostateczne 
zwycięstwo.

 Czy Także w obecnych czasach wspólnota Kościoła 
narażona jest na nieustanne ataki? Wciąż w różnej 
formie trwa prześladowanie wierzących w Chrystusa.



 Gdy się modliłam za Polskę, usłyszałam te 
słowa: Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli 
posłuszna będzie woli mojej, wywyższę ją w potędze i 
świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje 
świat na ostateczne przyjście moje.
św. Faustyna, 1732




