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Obraz Jezusa Miłosiernego w Krakowie-Łagiewnikach 
 

 

Obraz Jezusa Miłosiernego [Jezu, ufam Tobie] autorstwa krakowskiego ar-

tysty malarza Adolfa Hyły (1897-1965) jest trzecim z kolei wizerunkiem „Bożego 

Miłosierdzia” nazywanym wersją łagiewnicką1. Został namalowany, tak jak i dwa 

poprzednie, na podstawie wizji, jaką miała św. Siostra Faustyna w dn. 22 lutego 

1931 r. w celi płockiego klasztoru. Napisała w swoim Dzienniczku: 
 

„Wieczorem, kiedy byłam w celi, ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka 

wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach 

wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. [...] Po chwili powiedział mi Jezus: 

Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz z podpisem: «Jezu, ufam Tobie». Pragnę, aby ten obraz 

czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie. [...] Chcę, aby ten obraz [...] był uroczyście 

poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, ta niedziela ma być świętem Miłosierdzia”2. 
  

Wykonania obrazu podjął się – wspomniany już – A. Hyła, który zgłosił się 

do klasztoru Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach z propozycją 

namalowania obrazu – wotum za ocalenie rodziny podczas wojny. Artysta, mimo 

że dysponował reprodukcją pierwszego dzieła (prototypu) w wykonaniu Eugeniu-

sza Kazimirowskiego, wizerunek Jezusa Miłosiernego namalował według własnej 

koncepcji. Prace nad obrazem trwały od listopada 1942 r. do marca roku 1943. 

Uroczystego poświęcenia dokonał były spowiednik s.Faustyny o.Józef Andrasz3. 

                                                 
1 Pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego został namalowany w 1934 roku w Wilnie, przy współudziale 

Siostry Faustyny, przez Eugeniusza Kazimirowskiego (1873-1939), malarza, bliskiego znajomego ks. 

Michała Sopoćko. Po zakończeniu II wojny światowej obraz znalazł się na terenie ZSRS i ze względu 

na niebezpieczeństwo zniszczenia ukrywany był przez długie lata. Druga wersja, autorstwa malarza 

Stanisława Batowskiego-Kaczora (1866-1946), powstała w 1942 r. we Lwowie, na prośbę Zgroma-

dzenia Matki Bożej Miłosierdzia i umieszczona w kaplicy Zgromadzenia w Warszawie. W czasie 

Powstania Warszawskiego spłonęła kaplica, a wraz z nią obraz. Źródło: Droga Miłosierdzia. Wileński-

mi śladami św. Faustyny, bł. Księdza Michała Sopoćki i bł. Jana Pawła II. Opr. O. Jean Emmanuel 

CSJ, Vilnius, 2011/05/26, s. 3; oraz Święta s. M. Faustyna Kowalska, Dzienniczek Miłosierdzie Boże w 

duszy mojej, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2004, s. 509. 
2 Święta s. M. Faustyna Kowalska, Dzienniczek Miłosierdzie Boże w duszy mojej, Wydawnictwo 

Księży Marianów, Warszawa 2004, Dz. 47, 49, s. 37. „Dzienniczek” św. Siostry Faustyny Kowalskiej 

© Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, ul. Żytnia 3/9, 01-014 Warszawa. All rights reserved. 

Wszelkie prawa zastrzeżone. 
3 Święta s. M. Faustyna Kowalska, Dzienniczek..., op. cit., s. 509. 
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Okazało się jednak, że wymiary obrazu nie odpowiadają wymiarom ołtarza. W tej 

sytuacji Matka Irena Krzyżanowska zamówiła u Hyły drugi obraz, który wielko-

ścią i kształtem odpowiadałby wnęce ołtarza bocznego. Przedstawiał on Jezusa 

Miłosiernego na tle łąki i widniejących w tle krzewów. Plastyczna koncepcja 

obrazu budziła pewne zastrzeżenia ks. Michała Sopoćko4. W 1954 r. artysta – 

zgodnie z wizją s.Faustyny – przemalował tło obrazu na kolor ciemny, a w dolnej 

partii usytuował posadzkę. Charakterystyczne dla tego wizerunku są dwa symbo-

liczne promienie wychodzące z serca Chrystusa. Ich znaczenie Pan Jezus wyjaśnił 

następująco:  
 

„Blady promień oznacza wodę, która usprawiedliwia dusze; czerwony promień oznacza 

krew, która jest życiem dusz [...].Szczęśliwy, kto w ich cieniu żyć będzie”5.  
 

Wraz z rozszerzaniem się kultu Miłosierdzia Bożego kopie tej trzeciej wi-

zualizacji, opatrzone słowami „Jezu ufam Tobie”, zaczęły się upowszechniać na 

całym świecie. 
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4 Błogosławiony Ksiądz Michał Sopoćko, Dziennik, Opracowanie, wstęp i przypisy ks. Henryk 

Ciereszko, Wydawnictwo św. Jerzego w Białymstoku, Białystok 2010, s. 123. 
5 Święta s. M. Faustyna Kowalska, Dzienniczek..., op. cit., s. 122. 
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graduated from the Institute of Artistic Education at the Marie Curie-Sklodowska University (Lublin 

1978) focusing her interests on sculpture and painting, wrote her doctoral dissertation entitled Naucza-

nie rysunku w polskim szkolnictwie ogólnokształcącym w latach 1918-1939 [Teaching Drawing in 

Polish Schools in the Years 1918-1939] and was granted a post-doctoral degree in humanities (in 2011) 

on the basis of her monograph Rysunek i wychowanie plastyczne w szkolnictwie ogólnokształcącym w 

Polsce po II wojnie światowej [Drawing and Education in Visual Arts in Polish Schools after World 

War II]. She was Head of the Department of Visual Arts Education at the Institute of Fine Arts, the 

Artistic Faculty of the Maria Curie-Sklodowska University. Her publications include: Kształcenie i 

dokształcanie nauczycieli rysunku dla potrzeb szkół ogólnokształcących w II Rzeczypospolitej (Lublin 

2003) [Educating Teachers of Drawing for the Needs of Primary and Secondary Schools in Poland 

between the World Wars], Sztuka. Edukacja. Współczesność (editor: Lublin 2007), [Art. Education. 

Contemporary Times], Rysunek i wychowanie plastyczne w szkolnictwie ogólnokształcącym w Polsce 

po II wojnie światowej [Drawing and Education in Visual Arts in Polish Schools 

after World War II] (Lublin 2009), Koncepcje edukacji plastycznej w Polsce Ludowej (ed. Mirosława 

Pawlik-Zalewska, Lodz 2009), [Conceptions of Education in Visual Arts in the Polish Peoplè s 

Republic], Edukacyjny i terapeutyczny aspekt sztuki (editor: Lublin 2013) [Educational and Therapeutic 

Aspects of Art]. Alongside with her academic work, she develops her artistic interests in practice. Her 

work includes religious art such as “The Sacred Heart of Jesus”, “The Heart of Mary”, “Our Lady of 

the Rosary”, “Our Lady of the Priests”. These paintings are up in the Church of Our Lady of Sorrows at 

Krasnik. E-mail: anmartzuk[at]interia.pl  
 

[English translation by Teresa Bela] 
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гадах была загадчыкам кафедры выяўленчага выхавання ў Інстытуце мастацтваў фукультэта 

мастацтваў УМКС. Манаграфіі: Навучанне і давучванне настаўнікаў малюнка для 

агульнаадукацыйных школ ІІ Рэчы Пасталітай (Люблін 2003); Мастацтва. Выхаванне. 
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Сучаснасць (рэдакцыя, Люблін 2007); Малюнак і выяўленчае выхаванне ў 

агульнаадукацыйнай школе Польшчы пасля ІІ сусветнай вайны; Канцэпцыі выяўленчага 

выхавання ў Народнай Польшчы, калектыўная манаграфія пад рэд. Міраславы Залеўскай 

Паўляк (Лодзь 2009); Адукацыйны і тэрапеўтычны аспект мастацтва (рэдакцыя, Люблін 2013). 

Паралельна з навуковай дзейнасцю развіваюцца творчыя інтарэсы. З’ўляецца аўтарам 

сакральных карцін: „Сэрца Іісуса”, „Сэрца Марыі”, „Боская Маці Ружанцавая”, „Боская Маці 

Святарская”, выстаўленых у Касцёле Пакутуючай Боскай Маці ў Красьніку. Е-mail: anmart-

zuk[at]interia.pl 

 

 [Tлумачэнне на беларускую мову: Eugeniusz Pańkow i Olga Pańkowa] 

 

 

 

 

 


