
Drahý vladyka Ján, 
srdečne  vás  vítame  na  tejto  pôde.  Srdečne  vítam  duchovných  otcov  –  niektorých

poznám zo svojich návštev na Slovensku ešte z čias, keď mnohí ešte neboli  vysvätení za
kňazov a celkový počet kňazov nebol veľký. Aj u nás v Poľsku bola naša cirkev zakázaná, aj
vy ste prežili prenasledovanie. Teraz keď vidím veľký počet kňazov, moje srdce napĺňa veľká
radosť. Videl som, ako ste spovedali svojich veriacich, a to aj napriek dlhej ceste – je to veľmi
pekné svedectvo. Taktiež vítam aj vás drahí veriaci, ktorých veľmi dobre poznám z Ľutiny a
z Litmanovej. 
Raz som sa opýtal, či mi rozumiete, keď kážem, alebo či mám kázať v inom jazyku. Povedali
ste mi: „Nie, my vám dobre rozumieme, rozprávajte a ak niečomu nebudeme rozumieť, tak
vám prepáčime.“   

Vo Svätom písme nachádzame veľa symbolov. V tom čase nebolo fotografov, nebol
internet  ani  rádio,  tieto  symboly  sa  však  veľmi  dobre  zakódovali  v našej  mysli.  Dobre
poznáme jeden obraz zo samého začiatku ľudstva – nevieme, kedy to bolo a ako to vyzeralo –
ale poznáme mená: Adam a Eva, Ábel a Kain. Ábel bol dobrý a ako napísal apoštol,  Boh
prijal  jeho  modlitbu,  bol  k nemu  milosrdný.  Kain  bol  závistlivý,  zlý,  ako  sme  počuli
v evanjeliu, nenávidel svojho brata, oboril sa naň a zabil ho. Boh sa ho opýtal: „Kde je tvoj
brat?“ Kain odpovedá: „A čo ja som jeho sluha?“ Boh ďalej hovorí: „Krv tvojho brata volá do
neba.“  Slovo krv  by  malo  byť  v pluráli,  je  to  množstvo  –  nie  je  to  krv  jedinca,  ale  krv
mnohých (veľkého množstva).  To, bratia  a sestry, volajú k nám všetci  nešťastní,  to volajú
k nám všetky vojny, to volajú všetky hriechy národov aj naše osobné hriechy. 

A spomeniem aj ďalší veľmi pekný moment, taktiež bez fotografie, keď sa ľudia tešili
a radovali,  ale pritom zabudli na Boha, páchali hriechy. Poviete si, že to bolo možno pred
niekoľko tisíc rokmi alebo desiatkami tisíc rokov, ale to isté sa opakuje aj teraz. Bola jedna
rodina. Rodina – prečo to vlastne hovorím? Lebo váš metropolita Ján sa stará o rodiny. A bola
jedna spravodlivá  rodina  Noema.  Noe dostal  prísľub,  bol  poslušný Bohu,  postavil  koráb.
Smiali sa z neho, rovnako sa smiali aj zo sr. Faustíny jej spolusestry, smiali sa z nej kňazi aj
biskupi. „Prečo rozprávaš takéto nezmysly? Je to hystéria!“ Posielali ju od lekára k lekárovi,
prekladali  ju  z jedného miesta  na druhé,  robili  jej  rôzne príkoria,  ale  ona verná Božiemu
slovu,  ktoré  počula  vo  svojej  duši,  píše,  že  keď začala  noviciát,  Boh na  ňu zoslal  toľko
utrpenia, že ak by nebolo jeho lásky a jeho milosti, nedokázala by všetko vydržať. 
Prišla potopa – Biblia  jasne a jednoznačne hovorí, že to bol akýsi trest, nevieme aký – ale po
štyridsiatich dňoch Noe vypustil krkavca. Ten sa vrátil, lebo nič nenašiel. Vypustil holubicu,
ale  tiež  sa  vrátila.  Potom  vypustil  druhú,  a tá  priniesla  olivovú  ratolesť.  Nato  vypustil
holubicu tretíkrát,  a už sa nevrátila.  Čo urobil tento spravodlivý? Postavil oltár, na ktorom
priniesol obetu –  takú, akej bol schopný. Na nebi sa zjavuje svetlo, dúha – znak Boha, že už
nebude trestať podobne, ako potrestal Kaina, ktorému na hlavu vtlačil akýsi znak, lebo sa bál,
že ho niekto zabije. Hovorí, že „nájdu ma a zabijú“. Ale Boh hovorí: „Nie, nezabijú, lebo máš
na čele znak.“ Teológovia rozmýšľajú, čo znamená toto znamenie – bol to znak, že je Božie
dieťa, symbol dôstojnosti človeka. Na tento symbol človeka príde Boží Syn, lebo Boh nemá
začiatok ani koniec, existuje iba večnosť. A preto poznáme, aký je údel vyvoleného národa –
znova kráča cez púšť, pričom zabudol na Boha, lebo Mojžiš sa niekde dlho modlil. Postavili
si zlatého bôžika, býka, a modlili sa k nemu. Mojžiš rozbil tabule zákona a Boh mu povedal:
„Kladiem pred teba život alebo smrť. Keď budeš zachovávať zákon, budeš žiť, ak ho nebudeš
zachovávať, zomrieš.“ Tisíce rokov nás delí od týchto udalostí – zmenilo sa niečo? Ak budeš
počúvať Boha, zachovávať Boží zákon a mať k nemu dôveru, budeš mať v sebe život. Ak
budeš  popíjať,  rozvádzať  sa,  hrešiť  dookola,  kradnúť,  zabíjať,  nebudeš  mať  dobrý  život.
Pozrime  sa  –  v noci  ich  znovu  sprevádzal,  Božie  milosrdenstvo  v ohnivom  stĺpe  ich
sprevádzalo. Mojžiš videl zasľúbenú zem, ale nevkročil do nej. Všetci sa pýtajú prečo. Lebo
Boh nedovolil,  aby on prvý vošiel  do tejto  zasľúbenej zeme. Vošli tam mladí ľudia, ktorí



neboli poznačení hriechom a vzburou voči Bohu. On túto zasľúbenú zem iba videl. Čo videl?
Videl  nebo.  Lebo  tieto  symboly  Starého  zákona  preložené  do  nášho jazyka,  to  sú  ikony
Božieho milosrdenstva – na toto sa odvolával pápež Ján Pavol II. (jeho chrám je neďaleko).
To on píše encykliku o Božom milosrdenstve, a pritom sa odvoláva na Starý zákon, lebo už
tam bolo prítomné Božie milosrdenstvo, ale bol prítomný aj trest. 
Teraz  prichádzame  k tomu  dievčaťu.  Volalo  sa  Helena  Kovalská  –  sr.  Faustína.  Boh  jej
povedal, že v Starom zákone posielal prorokov – poznáme tých prorokov: Izaiáš, Jeremiáš,
Daniel, Ezechiel – a všetci hovorili o Božom milosrdenstve, o tom, že hriech bude odpustený,
že aj keby hriechy boli ako popol, premenia sa na vlnu. Ak by boli čierne ako karmazín, stanú
sa  bielymi  ako  sneh.  Počúvajte,  odkiaľ  to  vedeli?  Vtedy  sr.  Faustína  píše:  „Ja  som  sa
prihováral môjmu ľudu hromom, a teraz posielam teba s mojím milosrdenstvom ku všetkým.
Nechcem trestať človeka utlačeného hriechom, ale chcem ho zachrániť,  privinúť k svojmu
milosrdenstvu,  do  svojho  milosrdného  srdca.  Chcem  privinúť  všetkých  k svojmu
milosrdnému  srdcu.“  Kto  o tom  takto  rozpráva?  Pápež  František,  to  sú  jeho  slová.  On
vychádza  k tým  najchudobnejším.  K tým,  ktorým  treba  pomôcť,  k tým  zanedbaným.  On
svedčí o Božom milosrdenstve, vydáva svedectvo aj pre seba. On sa neskrýva, ale verejne
pokľakne pred kňazom a spovedá sa pred zrakom celého sveta. Tak podobne, ako ste robili aj
vy pred chvíľou a robíte to už deviatykrát. Je to veľmi chvályhodné, lebo niektorí špekulujú,
napríklad že nepôjdu na spoveď k tomu alebo tomu kňazovi, lebo čo by si o nich pomyslel.
Čo  len  si  môže  pomyslieť?  Veď každý  človek  bol  stvorený  na  Boží  obraz.  Dogmatická
konštitúcia Druhého vatikánskeho snemu hovorí, že Ježiš sa zjednotil s každým z nás. Niekto
povie, že sr. Faustína mala veľa videní a iba tak „priateľsky“ hovorila s Ježišom, no ak on bol
zjednotený  s ňou,  celý  čas  žil  v nej  a ona  mu bola  verná  vo  všetkom.  Kráčala  k  svätosti
malými krokmi. Pranie, práca v kuchyni, upratovanie, tieto činnosti ju veľmi nepovyšovali,
ale iba ponižovali.  Ona však prežívala radosť, lebo sa rozprávala s Ježišom. Jej to stačilo.
Veľmi zvláštne. Neviem, či pápež František čítal  Denník sr. Faustíny,  ale nedávno napísal
exhortáciu Gaudete et exsultate. Tešte sa a radujte, a buďte svätými, milosrdnými a dobrými
každý deň. Všetci sú povolaní k svätosti. Vo všetkých nás pokrstených žije Kristus. Ako sa to
stalo? Ona to vysvetľuje. Keď bola v Plocku, videla zvláštny úkaz. Videla Ježiša, z jeho srdca
idúce pramene svetla, to svetlo, ktoré v Starom zákone sprevádzalo ľudí. To svetlo, to vyviera
voda, prameň. Táto voda znamená krst. Potom vidí červené svetlo, to je krv, to je Eucharistia.
Lebo  z tejto  Eucharistie  je  Cirkev,  spoločenstvo  Cirkvi  a spoločenstvo  rodiny,  ktorá  je
povinná byť svätá. Ale čo sa deje v týchto časoch s dnešnými rodinami? Nesobášia sa, žijú na
skúšku, rozvádzajú sa. Na Ukrajine každá druhá rodina, v Poľsku každá tretia. Neviem, ako je
to na Slovensku, nechcem nikoho uraziť, ale myslím si, že podobne. A to nie je dobré. Drahí
moji,  namiesto rodiny máme zákonných zástupcov, vytráca sa otec a matka, namiesto toho
prichádza partner a partnerka alebo rodič číslo jeden, rodič číslo dva. Možno bude aj tretí
a štvrtý.  Ako sa to  deje?  Nie  je  v týchto  rodinách  úcta  k životu,  sú  tu  potraty, referendá
s otázkou, či má dieťa žiť v rodine, alebo nie. Je to veľký hriech. Parlamenty potvrdzujú tieto
hlasovania – jeden za druhým. V krajine, ktorá bola v minulosti príkladom nábožnosti, zrazu
parlament  odsúhlasí  homosexuálne  manželstvá.  Teraz  referendum  odsúhlasilo,  že  možno
zabíjať nenarodené deti, a parlament možno odsúhlasí, že príde na rad ako tretia eutanázia. Tí,
ktorí ste na vozíkoch, ktorí ste doma ako ležiaci pacienti, obávajte sa, že môže byť prijatý
taký  zákon,  zdehonestovaný  Boží  obraz,  zdehonestovaná  dôstojnosť  človeka.  Je  nejaké
východisko, nejaká záchrana? Boh ukazuje, že na púšti udrel Mojžiš do skaly, keď zomierali
od smädu, lebo nebolo vody. A z tejto skaly vytryskla voda. Sv. apoštol Pavol píše, že tou
skalou je Kristus, a to je skala milosrdenstva. A sr. Faustína Ježiša takto uvidela. Okrem toho
jej Ježiš povedal, že má namaľovať obraz. Ale všetci boli proti nej. Kňazi, za ktorými prišla,
nemali na ňu čas, lebo sa s ňou bolo treba porozprávať, bolo jej treba venovať čas. Kňazi
nemali na ňu čas – rýchlo, rýchlo, povedz a choď, choď. Sama píše, že plakala a prosila, aby



jej Ježiš niekoho poslal.  A poslal jej dvoch. Počúvajte, otcovia, ak treba niekoho vypočuť,
buďte  trpezliví,  treba  ho  vypočuť  do  konca.  Neprezentujte  sa  svojimi  vedomosťami,  ale
Božím slovom,  lebo  Cirkev  má  Lumen  Gentium,  svetlo  pre  svet.  Nie  kriesenie  ideológií
Marxa, Lenina, Stalina, nie, iba Božím slovom a trpezlivosťou vypočuť každého, vyspovedať.
V jednom chráme na západe som videl, že v spovedniciach boli položené veci na upratovanie
– vedro, mop, metla. Nedopusťme, aby sa to stalo aj u nás, ale môže sa to stať. Nakoniec sr.
Faustína  nejako  získala  povolenie  od  biskupa  namaľovať  obraz,  našla  otca  Andráša
a blaženého Sopockého. Sama povedala, že to sám Boh jej vybral týchto kňazov a oni sa o ňu
starali, a ten obraz aj namaľovali. Znovu píše, že kto ten obraz bude uctievať, dostane všetky
milosti. Keď bol obraz hotový, Ježiš znovu niečo žiadal. Tento obraz má byť pre všetkých,
nech sa každý pred ním modlí, uctieva ho. Ježiš však žiada ešte viac, žiada sviatok Božieho
milosrdenstva. Váš vladyka bol prítomný v Ríme, keď bol tento sviatok vyhlásený. Z tohto
sviatku sa netešili všetci. Kritizovali ho, robili rozruch, rozprávali, že ako je to možné, veď je
to Biela nedeľa. Ale to Ježiš chcel mať tento sviatok. Ak sa v tento deň Božieho milosrdenstva
ľudia  vyspovedajú, prijmú  Eucharistiu  a budú  sa  modliť,  dostanú  more  lásky.  Ale  to
neznamená iba raz, treba neustále kráčať, ako píše Svätý Otec. Nech to budú maličké krôčiky.
Pápež veľmi kritizuje ohováranie. Lebo ohováranie – to je krivda blížnemu. A osočovanie –
ešte horšia vec, to je krivda,  nenávisť, keď sa ľudia medzi  sebou ani nerozprávajú.  Treba
vedieť  odpustiť.  Dnes sme v evanjeliu  počuli,  že  treba  odpustiť.  Je  to  ťažké,  lebo niekto
povie, že najprv musí byť spravodlivosť. Ale máme pamätať, že spravodlivosť má dve tváre.
Pre teba  je  toto  spravodlivé, pre  iného bude iná  spravodlivosť.  Ale  milosrdenstvo  prijíma
každý, lebo ho potrebujeme všetci. Čo je milosrdenstvo? Milosrdenstvo je plná spravodlivosť
a Boh zjavuje svoje meno ako milosrdný. Poviem vám, drahí moji, je to veľmi dôležitá vec.
Lebo koho pápež vybral za kardinála? Vybral Krajevského, ktorého osobne poznám. Raz som
sa s ním rozprával, bol ceremoniárom. Robil u jedného pápeža, u druhého, a až Svätý Otec
František  ho  vymenoval,  aby  sa  staral  o chudobných,  a poslal  ho,  aby  išiel  k  nim  a k
utečencom, lebo mnohí sa ich boja. Je sa čoho báť, ale toto je tvár Ježiša Krista. Ježiš zomrel
za každého. Aj za moslima, aj za Slováka, aj za Ukrajinca, aj za Poliaka. Nie je rozdiel, je iba
dôstojnosť človeka, ktorú nemožno pošliapať. Ku každému treba ísť. Možno iní boli oveľa
schopnejší, možno aj čakali, že budú vymenovaní, ale nestali sa kardinálmi, lebo si vybral
jeho. Povedal, že nemá kde bývať, lebo svoje ubytovanie poskytol sýrskej rodine, ktorá prišla
do Ríma. A pápež mu povedal, aby sa ubytoval vo svojej pracovni, tam, kde pracuje. Sám
pápež si nevybral ubytovanie vo Vatikáne v paláci,  aby ukázal,  že treba byť ako obyčajní
ľudia. Chce nasmerovať svet na iné hodnoty. Aj sr. Faustína hovorí, že ak svet neprijme Božie
milosrdenstvo, bude to veľmi zlé. Už predtým tu boli sväté deti z Fatimy aj Božia Matka –
ako vy veľmi pekne hovoríte: Bohorodička. Dialo sa im to isté, tiež im neverili.  Až prišla
druhá svetová  vojna,  plno nenávisti,  plno obetí,  plno Kainovej  krvi.  Vtedy uverili.  Božie
slovo sa nikdy nemýli. 
Mal som známeho profesora, ktorý ma učil v roku 1953, ešte žil Stalin. Priniesol na hodinu
knihu  História komunistickej strany. Tej, ktorú založil Lenin a iní.  Priniesol ju a pobozkal.
V minulosti  sprevádzal  kňaza  na  eucharistickom  sprievode.  A potom urobil  toto.  K čomu
môže dospieť  človek?  Čo títo  ľudia  všetko  urobili,  aké  veľké  zverstvá?  Zomreli  milióny
a milióny ľudí. A čo je nad nimi? Znovu Božie milosrdenstvo. A znovu prichádza sr. Faustína
a prichádza s Korunkou Božieho milosrdenstva. Vtedy jej Ježiš hovorí, že kto sa bude modliť
túto korunku – modliť sa pri chorých a zomierajúcich na poludnie a kto sa ju zbožne pomodlí,
poviem vám, že je to pre mňa zvláštne, že kto sa iba raz vo svojom živote pomodlí nábožne
túto korunku, Ježiš hovorí: „Ja budem pri jeho smrti...“. Aký prísľub plný milosrdenstva! Ale
je to tak, lebo aj on od nás žiada milosrdenstvo. „Ja stojím a klopem na dvere. Kto otvorí
a prijme  ma,  prídem  k nemu  a budeme  spolu  stolovať.“  Tak  kto  otvorí  aj  v poslednom
okamihu  svoje  srdce,  príde  a budú spolu  stolovať.  A hriechy  budú odpustené.  To je  jeho



milosrdenstvo. Prečo? Lebo pramení z Krista, lebo Kristus vylial svoju krv za všetkých, aby
bol Kainov dlh na svete zotretý. Preto tak uctievame toto miesto, kde sa Božie milosrdenstvo
zjavuje a kam prichádzajú milióny ľudí. Bol som v nemocnici navštíviť známeho, ktorý sa
nespovedal desiatky rokov, bol zaintubovaný – mal hadicu, lebo išiel na operáciu s chorým
srdcom.  Povedal  som mu,  že možno zomrie  a on mi povedal,  že  sa vyspovedá na Veľkú
noc. Bol ešte mesiac do Veľkej noci a on povedal, že má ešte čas. Lekár mi však povedal, že
už zomiera. Vyšiel som na chodbu, lebo povedal, že nechce kňaza. Vyšiel som na chodbu a
pomodlil som sa Korunku Božieho milosrdenstva. Vrátil som sa k nemu, aby som sa rozlúčil,
a on mi povedal, aby som mu zavolal kňaza. Kto prijme sviatok Božieho milosrdenstva, budú
mu  všetky  prúdy  dobra  otvorené.  Všetky  milosti  zostúpia  na  tento  sviatok  Božieho
milosrdenstva. Keď sa pri zomierajúcom modlia túto korunku, stráca sa Boží hnev a Božie
milosrdenstvo objíma dušu. „Je v mojej záľube dať to, čo odo mňa všetci  prosia, to bude
v súlade  s Božou  vôľou,  hoci  kto  sa  iba  raz  pomodlí,  budem pri  jeho  smrti  a budem ho
sprevádzať pri jeho odchode do neba.“ Či treba viac o tom hovoriť? Asi netreba. Toto nemôže
byť  iba  raz,  toto  Božie  milosrdenstvo.  Treba  využívať  svätú  spoveď,  sväté  prijímanie,
v rodine sa spoločne modliť. Prečo to hovorím? Bratia a sestry, lebo z vašich rodín, z našich
rodín budú tí, ktorí budú prijímať zákony. Tí ľudia budú viesť spoločnosť. Aká bude rodina,
taký bude aj človek. Ak toto nebude, potom možno budú zlé zákony, ľavičiarske. Tak to bude.
Ale ak sa vychováva v rodine pri modlitbe, keď budú deti pristupovať k sviatostiam, potom
nebudú brať život, nebudú ich tak klamať médiá. Lebo čo píšu médiá? Sami to môžete zistiť.
Teraz prijali zákon o ochrane osobných údajov, aby namiesto priezviska boli iba čísla 1, 2, 3,
4.  Bol som u lekára, tak mi povedali, nech príde č. 2. Ale ja nie som číslo, som osoba. To
v Osvienčime  a v Majdanku boli  čísla.  V koncentračných  táboroch boli  čísla  –  to  je  moje
vysvetlenie.  Na  to  je  potrebné  Božie  milosrdenstvo,  aby  sme  to  všetko  vedeli  odpustiť
a zmeniť svet. 
Do toho vás povzbudzujem. 
Slava Isusu Christu!


