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Cytat z &quot;Dzienniczka&quot; nr 741
Dziś byłam w przepaściach piekła, wprowadzona przez anioła. Jest to miejsce wielkiej kaźni, jakiż
jest obszar jego strasznie wielki. Rodzaje mąk, które widziałam: pierwszą męką, która stanowi
piekło, jest utrata Boga; drugie - ustawiczny wyrzut sumienia; trzecie - nigdy się już ten los nie
zmieni; (160) czwarta męka - jest ogień, który będzie przenikał duszę, ale nie zniszczy jej, jest to
straszna męka, jest to ogień czysto duchowy, zapalony gniewem Bożym; piąta męka - jest
ustawiczna ciemność, straszny zapach duszący, a chociaż jest ciemność, widzą się wzajemnie
szatani i potępione dusze, i widzą wszystko zło innych i swoje; szósta męka - jest ustawiczne
towarzystwo szatana; siódma męka - jest straszna rozpacz, nienawiść Boga, złorzeczenia,
przekleństwa, bluźnierstwa. Są to męki, które wszyscy potępieni cierpią razem, ale to jest nie
koniec mąk. Są męki dla dusz poszczególne, które są mękami zmysłów: każda dusza czym
grzeszyła, tym jest dręczona w straszny i nie do opisania sposób. Są straszne lochy, otchłanie
kaźni, gdzie jedna męka odróżnia się od drugiej; umarłabym na ten widok tych strasznych mąk,
gdyby mnie nie utrzymywała wszechmoc Boża. Niech grzesznik wie: jakim zmysłem grzeszy,
takim dręczony będzie przez (161) wieczność całą. Piszę o tym z rozkazu Bożego, aby żadna
dusza nie wymawiała się, że nie ma piekła, albo tym, że nikt tam nie był i nie wie, jak tam jest. Ja,
siostra Faustyna, z rozkazu Bożego byłam w przepaściach piekła na to, aby mówić duszom i
świadczyć, że piekło jest. O tym teraz mówić nie mogę, mam rozkaz od Boga, abym to zostawiła
na piśmie. Szatani mieli do mnie wielką nienawiść, ale z rozkazu Bożego, musieli mi być
posłuszni. To, com napisała, jest słabym cieniem rzeczy, które widziałam. Jedno zauważyłam: że
tam jest najwięcej dusz, które nie dowierzały, że jest piekło. Kiedy przyszłam do siebie, nie
mogłam ochłonąć z przerażenia, jak strasznie tam cierpią dusze, toteż jeszcze się goręcej modlę
o nawrócenie grzeszników, ustawicznie wzywam miłosierdzia Bożego dla nich. O mój Jezu, wolę
do końca świata konać w największych katuszach, aniżeli bym miała Cię obrazić najmniejszym
grzechem.

Cytat z &quot;Dzienniczka&quot; nr 742
(162) J. M. J.

- Córko Moja, jeżeli przez ciebie żądam od ludzi czci dla Mojego miłosierdzia, to ty powinnaś się
pierwsza odznaczać tą ufnością w miłosierdzie Moje. Żądam od ciebie uczynków miłosierdzia,
które mają wypływać z miłości ku Mnie. Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźnim,
nie możesz się od tego usunąć ani wymówić, ani uniewinnić. Podaję ci trzy sposoby czynienia
miłosierdzia bliźnim: pierwszy - czyn, drugi - słowo, trzeci - modlitwa; w tych trzech stopniach
zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku Mnie. W ten sposób dusza
wysławia i oddaje cześć miłosierdziu Mojemu. Tak, pierwsza niedziela po Wielkanocy jest
świętem Miłosierdzia, ale musi być i czyn; i żądam czci dla Mojego miłosierdzia przez
obchodzenie uroczyście tego święta i przez cześć tego obrazu, który jest namalowany. Przez
obraz ten udzielę wiele łask duszom, on ma przypominać żądania Mojego miłosierdzia, bo nawet
wiara najsilniej(163)sza, nic nie pomoże bez uczynków. O Jezu mój, Ty sam mnie wspomagaj we
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wszystkim, bo widzisz, jak maleńką jestem, to jedynie liczę na dobroć Twoją, Boże.
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