


Zfött:r Maria Faustina Kowalska uit "-1«1kau 
(Pokn) * 1905 en tl 938 is zalig verklaard Jour 
Pau~ Paulus Il op Beloken Pasen (fcöt van 
Go<l<lelijke Barmhartigheid). Jezus \CN'hcen 
aan zu~ter Faustina en noeg aan haar om icc.kre 
dag ge<luren<le 9 dagen een groep men,en aan 
te bieden. Hij deelde haar op de Yierde dag het 
volgende mede: ~Breng rnndaag hij Mij hen die 
niet in Mij gelo\en en die Mij nog niet kennen. 
Tijden~ mijn bitter Lijden dacht Ik ook aan hen, 
en hun ijver in de toekomst was een troost voor 
mijn Hart. Dompel hen in de oceaan rnn mijn 
Barmhartigheid." Jezus. vol medelijden. Gij zijt 
het licht van heel <le wereld. Neem de zielen' an 
hen <lie nog niet in U gelO\'en of lJ nog niet 
kennen op in uw Hart. \'OI medelijden. Laat de 
'tralen 'an uw genade hen ,·erlichten. opdat 
ook zij 'amen met ons uw wonderrnlle 
Barmhartigheid Zllllen prijzen. En laat hen 
nooit on1"1appen uit de beschuning van uw 
Hart vol medelijden. Eeuwige Vader. zie \'Ol 
Barmhartigheid neer op de zielen die nog niet 
gdoven in uw Zoon en die U nog niet kennen. 
maar die geborgen zijn in het Hart van Jezus. 
vol van medelijden. Leid hen naar het licht van 
hel E\'angelie. Die zielen weten niet. \\at een 

groot geluk hel is lJ Ie beminnen. Geef dat ook 
zij de grootmoedigheid van mv Barmhartigheid 
mogen prijzen lot in eeuwigheid. Amen. 
'laast haar eieen zending ziet ze die 'an Polen. 
Jezus zei tot haar: "Ik houd van Polen op heel 
b1Jzonden: \\ijze. Ah het ~tij trouw blijft en 
onderworpen aan mijn Wil. zal ik het groot 
maken in macht en heiligheid Vanuit Polen zal 
een vuurrnnk oplichten die de wereld op Mijn 
laatste komst zal voorbereiden:· Voor versprei
ding van deze kaarten kunt U deze bestellen via 
Postbus 1671, 6201 BR Maastricht (Uit liefde 
tot Jezus) en bij Mevr. J. Keymis-Jans, Dorp 4, 
3960 Bree-Tongerlo (België). Kosten. porto 
inbegrepen. bedragen per 25 stuks f. 10,- en 
\ 'OOT België Bfr-.. 200.- per 25 stuks. Duidelijk 
~chrij\'en a.u.b. Uw gift kunt U bij U'' bestelling 
insluiten. Jczu-. \\il de \\t:reld redden door Zijn 
Oneindige Barmhartigheid. Onthoudt U\\ 
kindere.i' niet van het H.Doopscl en het 
H.\'ormscl H.Jozd. bidt voor ons. Jezus 
belooft aan Zr. l·austina dat iedereen die de 
beeltenis "Jezus ik vertrouw op u" \'ereert. niet 
verloren zal gaan. 

H.Joseph - Pater Damiaan bidt voor ons. 


