
2. søndag i påsketiden / Miskunns-søndagen 
 
Den første søndagen etter påske heter miskunns-søndagen. Populært navn er barmhjertig eller 
misericordia søndag.  Pave Johannes Paulus II etablert det i år 2000. Alle troende ønsker Guds 
miskunn til seg selv. Vi gjør det i hver messe. Så sier vi, jeg bekjenner ... 
 
Før jeg skal si noe om denne festdagen, bør vi vite hvordan denne festen kom ut til å bli. 
Helena Kowalska ble født i Polen i 1905 og døde i 1938 med 33 år gammel. Hun følte seg kalt 
til å tre inn i kloster da hun van syv år. Som en ung jente hjalp hun de syke og døende. Da hun 
var atten år gammel, spurte hun om foreldrenes tillatelse til å gå i kloster, men fikk ikke et 
positivt svar, og dette skjedde mange ganger. En dag dro hun til Warszawa uten å be om sine 
foreldres tillatelse og uten å kjenne noen i dette nye stedet. Etter flere ukers jakt etter et kloster 
banket hun på den kongregasjonen «Søstre av den salige Jomfru Maria av Barmhjertigheten» 
den 1. august 1924. Etter to år begynte hun novisiatet med ordensnavnet Sr. Maria Faustina. I 
de periodene mellom de første og de evige løftene, arbeidet hun i mange av kongregasjonens 
hus. Hun hadde store mystiske nådegaver, med visjoner, sårmerker, profetiske gaver og 
åpenbaringer.  
 
I følge av den hellige Sr. Faustinas mystiske åpenbaringer skrevet hun i hennes dagbok, søndag 
den 22 februar 1931, mens hun var stasjonert i klosteret i Polen (Plock), at hun hadde en visjon 
på sin celle hvor Jesus Kristus viste seg for henne, og ba om at det måtte innføres en spesiell 
feiring av Den guddommelige barmhjertighet på søndagen etter påske.  Han ønsket at hun 
skulle spre dette budskapet i hele verden. Faustina så et bilde av Kristus kledd i hvitt, med røde 
og hvitte lyse trålet som stråler ut fra hjerteregionen som symboliserer blodet og vannet som 
fløt fra hans side. Den ene hånden er hevet til velsignelse og med den andre berører han sitt 
hjerte. Jesus ga henne klar beskjed: «Mal et bilde som viser det du ser, med signaturen: ´Jesus, 
jeg stoler på Deg´. Jeg ønsker at dette bildet skal bli høyaktet, først i ditt kapell, og deretter 
over hele verden. Jeg lover at de sjelene som vil høyakte dette bildet, ikke skal gå fortapt». 
Takket være hennes skriftefar den salige pater Michal Sopocko, realisert den maleren Eugen 
Kazimierowski Sr. Faustinas visjon av barmhjertige Jesus. Noen kaller dette bildet det Polske 
Jesus,  men det er vår Herre, vår mester. Han er vår frelser. Bare én for alle. Han er Alfa og 
Omega. Han er vårt Påskelys, sannheten, livet og veien til Barmhjertige Far som er i himmelen. 
 
Den hellige Faustina ble beatifisert på miskunns-søndag i 1993, og ble kanonisert også på en 
miskunnssøndag i år 2000, og fra denne dagen feirer vi festen til barmhjertig Jesus. Hun er 
den guddommelige barmhjertighets apostelen. Pave Johannes Paulus II ble beatifisert på 
miskunnssøndag i 2011 og ble kanonisert også på miskunnssondag i 2014. Alle mennesker er 
synder og alle trenger Guds miskunn. Vi har det beste eksempelet av barmhjertighets Far i den 
hellige Lukas evangeliet i 15. kapittel, Han som ventet for sin sønn til å komme hjem etter en 
lang vei av livet. Han er tålmodig mot oss, som vi hørt i dagens evangeliet Jesu ord til Tomas, 
«Fordi du har sett meg, tror du. Salige er de som ikke ser, og likevel tror». Vi tror på hans 
miskunn og vi ønsker hans miskunn til oss selv, og til alle som synder og er bort fra ham og 
hans Kirke og sakramenter. La oss be den guddommelige miskunns rosenkrans nå.  
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