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MOJA HISTORIA

I

S�wiadectwemtymstarałamsięukazać realnedziałanieBożejopatrzności
w moim życiu oraz w trudnej, a zarazem pięknej posłudze szerzenia kultu
BożegoMiłosierdzia.Zperspektywyczasu,podwpływemstanowczychsugestii
współuczestniczącychosób,pragnęukazaćowocedziałaniaBożejopatrzności,
którepomimowieluzaniedbań,zwątpień, ludzkichsłabości ibrakuwytycznych
odnośnie sposobu działania, realizowały się w określonymmiejscu i czasie.
Chcę podzielić się doświadczeniem, jak poprzez wzbudzoną gotowość peł-
nieniaWoli Bożej, Bógmoże uzdolnić dowykonywania czynności, które nas
samychzadziwiają, przerastają i zaskakują, zwłaszczawtedy, kiedyniemając
nic, otrzymujemy wszystko co w danymmomencie jest potrzebne.

...czyń, co jest w twejmocyw sprawie rozszerzenia czcimiłosierdziamo-
jego, ja dopełnię, czego ci nie dostawa. (...) Dusze, które szerzą cześć
miłosierdzia mojego, osłaniam przez całe życie, jak czuła matka
swe niemowlę... („Dzienniczek” św. siostry Faustyny, 1075).

UrodziłamsięnapoczątkuIIwojnyświatowej(wiosną1940r.). Jakodziecko
doświadczyłam głodu, zimna, lęku pożarów i przebywania w ciemnych po-
mieszczeniach.Wspomnienia tegokoszmarua przedewszystkimpowojennej
biedyniedasięwymazaćzpamięci.Wodbudowanympospaleniudomujeszcze
przezkilkanaście latpowojnieniebyło światłaelektrycznegoi żadnychwygód.
Niemiałamani zabawek, aniksiążek.Wdługie zimowewieczorycała rodzina
gromadziła się przy kuchennym piecu i jednej naftowej lampie.

Z tamtego czasu zapamiętałam babcię, która miała wyznaczony czas
i miejsce na codzienną modlitwę oraz rozważanie przepisanych ręcznie na
kartkach fragmentów Pisma S�więtego, a także dziadka, który bezwzględnie
nakazywał wnukom zachowanie spokoju na ten czas.
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Kiedy miałam już kilkanaście lat, babcia opowiedziała mi o swoim nie-
zwykłymprzeżyciu–powrociedo życiaze śmierciklinicznej io tymjakbardzo
nie chciała opuścić swoich siedmiorga dzieci.

Wczasiewojnydziadkowietakżestracili swójdomiprzez jakiś czasmiesz-
kaliśmyrazemnawsi.Kiedywyprowadzili siędo innejdość dalekooddalonej
miejscowości,mójkontaktzbabciąbył jużsporadyczny. Podwpływemrozmów
zbabcią i serdecznych kontaktów z księdzemwpara�ii, jako kilkunastoletnia
dziewczynkaprzez dziewięć pierwszychpiątkówmiesiąca chodziłampieszo
polnymidrogami5km, częściowoprzez las, do kościoła naporannąMszę św.
Uczestniczyła w nich jeszcze jakaś starsza pani mieszkająca w sąsiedztwie
kościoła i tylko jeden raz towarzyszyła mi moja mama. Do szkoły musiałam
codziennie pokonywać tę samą odległość.

Rodzice choć deklarowali się jako katolicy, to po wyprowadzeniu się
dziadkównieprowadzili już życiagłębokoreligijnego.Więziwnaszej rodzinie
nie były na tyle poprawne, aby stanowiły dla dzieci wzór do naśladowania
w dorosłym życiu. Pasmo niepowodzeń w życiu osobistym i brak oparcia
w osobach najbliższych, oddaliły mnie na długi czas od praktyk religijnych,
choć pozostała we mnie głęboko zaszczepiona przez babcię wiara w Boga.

Wmiejskim środowisku,w którym rozpoczęłam samodzielne życie, sta-
łam się świadkiem zachowań ludzi całkowicie sprzecznych z moją wrażli-
wością. Łączącobowiązki rodzinnezpracą inauką, bez jakiejkolwiekpomocy
musiałam poradzić sobie w tym trudnym dla mnie czasie.

Zmianamiejsca zamieszkania (Łódź, 1985 r.) znacznie polepszyłamoje
warunki bytowe, jednak nie spełniła moich oczekiwań odnośnie nowego
środowiska.Stopniowowzrastałowemniecorazwiększepragnieniepowrotu
do uczestnictwa w życiu Kościoła. Choć w tym czasie nie brałam udziału
w nabożeństwach, często wstępowałam do różnych świątyń, wielokrotnie
był to pobyt w Jasnogórskim Sanktuarium.

Pewnego wieczoru w telewizji (w sierpniu 1988 r.) w Łódzkich Wiado-
mościach usłyszałam informację o wyruszającej w następnym dniu (o godz.
6 rano)pieszejpielgrzymcena JasnąGórę. Spontaniczniebezodpowiedniego
przygotowaniadołączyłamdotejpielgrzymki.Otoczonażyczliwościąnieznanych
miosób,przezosiemdni jej trwania,nieodczułam żadnychbraków.Modlitwa
i o�iarowany trud pielgrzymowania umocniły mnie w postanowieniu doko-
nania konkretnych zmian w życiu.
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Szukając dla siebie miejsca, zapraszana przez znajomych, bywałam na
różnych spotkaniach. Doświadczenie to okazało się bardzo przydatnewmo-
dlitwierozeznania,kiedyw1990r.dołączyłamdogrupymodlitewnejOdnowy
wDuchuS�więtym„Kanaan”przykościeleOjcówJezuitówwŁodzi–angażując
się w działalność ewangelizacyjną.

Z upływem czasu pragnienie pogłębienia przeżyć duchowych zachęciło
mniedowyjazdunapielgrzymkędoFatimy.Niespodziewaniewyjazd tenstał
siędlamniebardzo trudnymdoświadczeniem.Podróżwokresiewakacyjnym
autokarembezklimatyzacji, a takżebezmożliwości uchylenia szybwoknach,
była trudna do zniesienia i nie sprzyjała wzajemnym relacjom uczestników
pielgrzymki. Ponadto,przezzły stan technicznyautokaru,niemogliśmyprze-
kroczyć niemieckiej granicy. Choć negocjacje trwały około dwóch godzin, or-
ganizatorzy musieli zmienić planowaną trasę przejazdu.

Stojącobokprzejściagranicznegozpielgrzymamicierpliwieczekającymi
na rozwiązanieproblemu, rozważałammożliwośćwycofania się zdalszej po-
dróży.Tymczasemnaprzejściegranicznepodjechałautokar, zktóregowysiadł
mężczyznazdużymkrzyżemnapiersi.Byłamprzeświadczona, żebył tobiskup
katolicki towarzyszący innympielgrzymom.Doszedłdonaszejgrupy i chociaż
stałamw środku, podszedł domnie i nic nie mówiąc, podarował mi obrazek
MatkiBożejRóżyMistycznej (Duchownej).Okazałosiępóźniej, żewtejgrupie
pielgrzymów,opróczkapłana, tylkojaznałamtenwizerunekimiałamwtorebce
taki medalik. Po tym wydarzeniu starałam się dostosować do zaistniałej sy-
tuacji, ufając w opiekę Matki Bożej. Chociaż orientowałam się już, że nie jest
topielgrzymka jakiejoczekiwałam,araczejwyjazd turystyczny.Zwiedzaliśmy
różnepięknemiejsca, jednakprzykrewspomnieniaz tejpodróży i zachowane
wpamięciwulgarnedialogi niewierzącychkierowców, nadługopozostawiły
mi niechęć do jakiegokolwiek pielgrzymowania.

Uczestniczącworganizowaniuspotkańmodlitewnychjakoanimator,miałam
odczucie, że jestemwewłaściwymmiejscu i niemampotrzeby szukać gdzieś
daleko duchowych doznań.

ZlideraminaszejgrupyBogusławemiAnnąKlimowiczamiorganizowaliśmy
wyjazdyna spotkania grupOdnowywDuchu S�więtymna JasnąGórę, a także
na spotkania z Ojcem S�więtym w czasie jego pielgrzymek do Polski. Były to
wyjazdy jednodniowe i choć jednocześnie wyjeżdżało kilka autokarów nie
sprawiało nam to większego problemu. Wyjeżdżaliśmy również na organi-
zowanekilkudniowerekolekcjerodzinpolskichiniemieckichdoDusznikZdroju.
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Na jednym ze spotkań animatorów ojciec Andrzej Batorski SJ, w tym
czasieopiekunnaszej grupy, opowiedział namoobjawieniachwMedjugorie.
Pragnął tampojechać, bo pomimo trwającej wojny pielgrzymki były organi-
zowane. Wkrótce o. Batorski SJ wyjechał na studia do Rzymu i wyjazd do
Medjugorie stał się dla niego nierealny. Jednak we wspólnocie pragnienie
wyjazdupozostałoiciąglektośotymprzypominał.Podoświadczeniachpodróży
do Fatimy przez dłuższy czas nie dopuszczałam do siebie takich myśli.

WczasiepobytunarekolekcjachrodzinwDusznikachZdrojuuczestnicząca
w nich zaprzyjaźniona ze mną Bogusława Rolkiewicz, wróciła do tematu
wyjazdudoMedjugorie.Nie chcąckontynuować tej rozmowypowiedziałam
jej, że jak znajdzie autokar z wierzącym kierowcą, to mogę spróbować zor-
ganizować taki wyjazd. Byłam pewna, że to jest nierealne.

Po niedługim czasie Bogusia podałami numer telefonu do kierowcy, za-
pewniając, żenapewno jestonosobąwierzącą i jużwcześniejbyłkilkakrotnie
wMedjugorie.Wiadomość taspowodowaławewspólnociewielkiezamieszanie
– wszyscy chcieli jechać, ale każdy w innym terminie. Podjęłyśmy z liderką
decyzję, żeprzyjmiemytermintaki, jakinamzaproponujekierowca.Miałyśmy
trzy tygodnie na przygotowanie wyjazdu.

Niebardzowiedziałam, jakpowinienbyć zorganizowanytakizagraniczny
wyjazd.Zkierowcą,którybyłrównieżwłaścicielemautokaruimieszkał400km
od nas, uzgodniłam opłacenie tej pielgrzymki po jego przyjeździe do Łodzi.
Zebrałamoduczestnikównależne pieniądze iwdniuwyjazdu zwielkimnie-
pokojem czekałam na przyjazd autokaru.

Mójniepokójminął,kiedyzobaczyłamwjeżdżającynaplacprzedkościołem
Ojców Jezuitów autokar z naklejonymna drzwiach emblematemWizerunku
MatkiBożej RóżyMistycznej (Duchownej). Nie była to jedynaniespodzianka,
bookazałosię, żewautokarzeznajdujesięfiguraRóżyMistycznej,którakierowcy
panuTadeuszowiSzymańskiemutowarzyszywkażdejpodróży.Największym
jednakzaskoczeniemdlawszystkichuczestnikówpielgrzymkibyło to, żepan
Tadeuszokazał się człowiekiemnie tylkowierzącym,ale takżeniezwykleuta-
lentowanym.Obdarowanypięknymgłosem–całąnasząpodróżubogacał śpie-
wem pieśni religijnych. Duchową opiekę nad tą pielgrzymką zapewnił nam
o. Eugeniusz S�piołek z Zakonu Pijarów w Łowiczu.
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WyjazddoMedjugorie* jesieniąw1995r.byłnasząpierwszązagraniczną
pielgrzymką.Byłtoczastrwającejtamwojny.Zarównoorganizatorzy, jakiuczest-
nicy,musieli pogodzić się zwielomaniedogodnościami związanymi z zakwa-
terowaniem, wyżywieniem, a także z wzajemną akceptacją.

NiemiałyśmyzAniąanijednejchwili,abyktośczegośodnasniepotrzebował.
Było to dla nas bardzo trudne doświadczenie. Kiedy pozostały już tylko dwie
godzinydowyjazduzMedjugorie, pragnieniemnaszymbyło choć przez jakiś
krótki czas pobyć w ciszy i samotności. Ku naszemu zdziwieniu to się nagle
spełniło,bowszyscyrozeszli sięrealizującosobistepotrzebyzakupupamiątek.
Postanowiłyśmy ten czas spędzić każda oddzielnie na Górze Objawień. Dla
mnie był to czas łaski, który zmienił moje życie.

Po przejściukilkudziesięciumetrówskalistymwejściemotoczonymcier-
nistymi krzewami na Górę Objawień, usiadłam na kamieniu, aby odpocząć.
Wtedy stało się coś bardzo dziwnego, bo namoment utraciłampoczucie rze-
czywistości. Potoku łez, który samoistniewypłynął, nie byłamwstanie opa-
nować.

Zobaczyłamobrazmojego całego dotychczasowego życia – jakw �ilmie,
mój bezpowrotnie stracony czas poświęcony na dbałość o rzeczymaterialne
a także różne wydarzenia, w którychmoje zaniedbania unicestwiały dobre
intencje. Od dzieciństwamiałamnaturalny darwspółczucia i bycia uczynną
dla innych. Jednak w dorosłym życiu nie rozumiałam, że tylko całkowicie
bezinteresownapomocmawartość i niepowinnammieć żaludoosób, którym
pomagałam, za brak okazywania wdzięczności.

Było to niezwykłe, bo odniosłam wrażenie jakoby wszystko działo się
jednocześnie. Tego doświadczenia niemożna odtworzyć, ani dokładnie opo-
wiedzieć. Przeżycie to wzbudziło wemnie wielki żal i pragnienie dokonania
zmiany. Po tym nastąpił spokój i odczucie ukojenia jakiego nigdy wcześniej
nie zaznałam.Niemogłamwtedywiedzieć, że będziemidana łaska szerzenia
kultu BożegoMiłosierdzia, a bez otrzymanego daru wewnętrznego spokoju,
cierpliwości i wytrwałości, nie mogłabym realizować tej posługi.

* Medjugorie, miejscowość w Bośni i Hercegowinie, położona 25 km na południowy zachód od
Mostaru. Od 1981 r. jest znanym miejscem modlitwy dla pielgrzymów z całego świata. „Jest to
jedno z najbardziej żywych miejsc modlitwy i nawróceń w Europie, o zdrowej duchowości” – abp
Henryk Hoser SAC.
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W przypływie trwającego uniesienia podjęłam decyzję, że dla każdego,
kto się domnie zgłosi, zorganizujęwyjazd doMedjugorie. Tak bardzo zapra-
gnęłamdzielić sięz innymidoznanymwtedyszczęściem.Decyzja tabyła także
dla mnie zaskoczeniem, ale nie czułam już lęku, ani niepokoju.

Rozpoczęło się moje wieloletnie pielgrzymowanie. Zadziwiające było
to, że przez kilka lat zgłaszało się tylko tylu chętnych, ile było miejsc w au-
tokarze. Nikomu nie musiałam odmówić wyjazdu. Na początku pomocą
służyli mi różni animatorzy modlitwy, a także uczestniczące w pielgrzym-
kach Siostry Zakonne. Z czasem tą posługę przejęła animatorka z naszej
grupy modlitewnej Halina Kocik. Programem pielgrzymek były rekolekcje
w drodze, zawsze pod duchową opieką kapłana. Trwało to tak długo, aż
wyraźnie odczułam, że ten etap posługi mam zakończyć.

Rekolekcje w drodze do Medjugorie

Duchowa formacjaukształtowanawewspólnocie i trudachpielgrzymo-
wania zaowocowała wieloletnią posługą na rzecz Zgromadzenia Sióstr Je-
zusaMiłosiernego, jednak niezależnie od tegomojawięź z grupąmodlitew-
ną pozostała.
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II

Pewnego jesiennego dnia (1996 r.), kiedy byłam na wsi, miałam pra-
gnienie uczestniczenia wMszy św., a na powrót do Łodzi było już za późno.
PoszłamdonowegokościoławAndrespolu.Nie było tamwtymczasieMszy
św., alepozostając jakiś czasw świątyniwidziałam, że świątynia tawewnątrz
jest jeszcze w surowym stanie. Odczułam potrzebę złożenia o�iary i zasta-
nawiałamsię, co tomogłobybyć. Zwróciłamuwagęnaołtarz zbardzoskrom-
nymobrazemMatkiBożejNieustającejPomocy.Myśl oufundowaniunowego
obrazu wzbudziła moją wątpliwość, bo być może obraz w ołtarzu dla para-
�ian ma nieznaną mi wartość duchową a moja propozycja mogłaby kogoś
urazić. Po powrocie do domu starałam się o tym zapomnieć.

Wezwaniedozłożeniavotumnatarczywiedomniewracało.Opowiedziałam
o tym na spotkaniu animatorów. Po modlitwie rozeznania Halina Kocik po-
wiedziała, że mój pomysł z obrazem był chyba dobry, tylko powinien to być
obraz JezusaMiłosiernego. Przyjęłam to bez żadnychwątpliwości, ponieważ
miałam już wtedy obrazek JezusaMiłosiernego. Nie znając jeszcze obietnicy
szczególnych łask z nim związanych, to jednak ze względu na okoliczności
w jakich go otrzymałam, stanowił dla mnie cenną pamiątkę.

Obrazekotrzymałamwurzędziewrazzaktemzgonuizdjęciem
z zlikwidowanego dowodu osobistego mojej mamy, która zmarła
w Szpitalu im. Kopernika w Łodzi, w grudniu 1981r., kilka dni po
ogłoszeniustanuwojennego.Obrazektenpodarowałmamie Jezuita
o. Kazimierz Kraśniewski z adnotacją o przyjęciu ostatniego na-
maszczenia. Nie mieszkałamwtedy w Łodzi.

Wielokrotnieprzyjeżdżającdochorejmamy,atakżejużwcześniej
w czasie moich dwukrotnych pobytów w tym szpitalu, w kaplicy
przyszpitalnej spotykałam kapłana, który robił namnie wrażenie
świętej osoby.Wzbudzało towemnie pragnienie osobistego z nim
kontaktu,abypoprosićgoopomocwuporządkowaniumojegobar-
dzo poplątanego w tym czasie życia.

Uczestnicząc już w spotkaniach modlitewnych przy kościele
Ojców Jezuitów, dopiero po dłuższym czasie zorientowałam się, że
to właśnie ten sam kapłan stał się ważną osobą wmoim życiu.
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PorozmowachwewspólnociepojechałamdoproboszczakościoławAn-
drespolu ks. Mariana Górki z propozycją podarowania obrazu Jezusa Miło-
siernego.Ksiądzpowiedział, żerozważał jużwcześniejpotrzebęnabyciatakiego
obrazu, tylkozastanawiał się, czyniepowinna tobyćkopiapierwszegoobrazu
namalowanego przez Eugeniusza Kazimirowskiego.

Dowiedziałam sięwtedy, że istnieje pierwszy obraz JezusaMiłosiernego
wWilnie.Nieznając tegoobrazu,nierozumiałamnaczympolegaławątpliwość
księdza.Ustaliliśmy, żezastanowisię, jakamabyćwielkośćobrazu izawiadomi
mnieotymtelefonicznie.Czekałamdługonatęinformację(niemieliśmyjeszcze
telefonówkomórkowych) idoszłamdowniosku, żechybaksiądzzrezygnował.

Jednak przynaglenie realizacji tego zobowiązania wracało wmoichmy-
ślach. Chcąc rozwiązać problem, zleciłam znajomej malarce pani Jadwidze
Szmidt namalowanie kopii obrazu autorstwa Adolfa Hyły, znajdującego się
w Krakowie-Łagiewnikach.

Kiedyobrazbyłjużnamalowany, intensywnieszukałammiejscadoumiesz-
czenia go, bo w dalszym ciągu nie miałam kontaktu z księdzem. Był to mój
wewnętrzny problem budzący wiele wątpliwości. Gdziekolwiek weszłam
do kościoła, tam obraz Jezusa Miłosiernego już był.

W tej duchowej rozterce upłynęło mi sporo czasu, aż kiedyś późnym
wieczorem zadzwonił, nieznany mi wtedy mężczyzna, Andrzej Puchowski
zainteresowany wyjazdem na pielgrzymkę. W rozmowie zasugerował po-
trzebę zawiezienia obrazu Jezusa Miłosiernego do Medjugorie. Pomysł ten
został przyjęty z zadowoleniemwewspólnocie, co skłoniłomniedopodjęcia
starań o przekazanie obrazu.

Zdarzało się już tak wielokrotnie, że w trudnych sytuacjach przycho-
dziła mi na myśl jakaś znana osoba, którą mogłam poprosić o pomoc. Tym
razem udałam się na rozmowę z ówczesnym przeorem Konwentu Zakonu
Bonifratrów w Łodzi br. Franciszkiem Salezym Chmielem. Wiedziałam bo-
wiem, że utrzymuje kontakt ze Zgromadzeniem Sióstr Matki Bożej Miło-
sierdzia i kiedyś interesował się wyjazdem doMedjugorie. Moja wizyta nie
była dla niego zaskoczeniem. Z� artując powiedział, że poprzedniego dnia
w czasie modlitwy z brewiarza wypadła mu kartka z moim telefonem.
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Zainteresowałgo tenpomysł i chętniepodjął siępomocywjegorealizacji.
Zorganizował dlamnie dwudniowypobytwKrakowie, abymprzy grobie św.
siostryFaustyny,zewsparciemmodlitewnymSióstr,mogłarozeznać realizację
tego przedsięwzięcia. Miałam odczucie, że obraz powinien być zawieziony
doMedjugorie iumieszczonywmiejscu–wktórymzradościązostanieprzyjęty
i otoczony modlitwą.

Para�ia FranciszkanówwMedjugorie, do której zwróciliśmy się z prośbą
o przyjęcie obrazu, wyraziła zgodę, proponując umieszczenie w magazynie,
a to nie było zgodne z naszymi odczuciami. Brat Franciszek zaproponował
wtej intencji modlitwęKoronkądoBożegoMiłosierdziaprzez9dni,anastępnie
polecił, abymwczasienajbliższegopobytuwMedjugorieodwiedziławszystkie
kaplice i odnalazła wyraźny dla mnie znak, gdzie ma być umieszczony ten
obraz. Było to wyjątkowo trudne zadanie, nie mogłam sobie wyobrazić jak
to się stanie i czy będę umiała taki znak rozpoznać.

Kwatera moich pielgrzymów znajdowała się obok „Błękitnego Krzyża”
u podnóża Góry Objawień i w pobliżu „Oazy Pokoju”, w której była kaplica
wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu. Obciążona psychicznie po-
wierzonym zadaniem,wwolnej chwili udałam się do kaplicy „Oazy Pokoju”
namodlitwę.Wchodzączaskoczyłmniewidokpromieni światławychodzących
z Tabernakulum skierowanych wprost na wejście. Zjawisko to wzbudziło
mojąciekawośćiposzłamdoprzoduażdoTabernakulum,naktórymzobaczyłam
malutki obrazek Jezusa Miłosiernego (była to wersja obrazu rozpowszech-
nionegoweWłoszech, promieniewychodzące z Serca Jezusana tymobrazie
są przedstawione w postaci prostych linii). W S�wiątyni w tym czasie nie
byłopielgrzymów,pozostałamwniejnadłuższyczas iwspokojurozważałam
czy to jest ten znak, który miałam odszukać. Dziwnym dla mnie było to, że
wcześniej tegosamegodniabyłamjużwtejS�wiątyni,abypokazaćpielgrzymom
miejsce do osobistej adoracji i modlitwy, i nikt z nas niczego nie zauważył.

* Wspólnota Maryjna „Oaza Pokoju” została uznana przez Kościół jako „Publiczne Zrzeszenie
Wierzących” i prowadzi działalność zgodną ze wszystkimi obowiązkami oraz prawami wynikającymi
z norm Prawa Kościelnego.
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Wspomnieniewydarzenia,wktórymuczestniczyłamprzedkilkomamie-
siącami upewniło mnie w tym i uświadomiło, że Pan Jezus już wcześniej
wszystko przygotowywał.

Wspomnienie dotyczyło sytuacji, kiedy na zaproszenie księdza
RyszardaGre�kowiczaprzebywała,prowadzącrekolekcjew jegopa-
ra�ii,wielonarodowościowagrupabraci zewspólnoty „OazaPokoju”
z przełożonym generalnym zWłoch o. Cianni Sgreva CP.

GrupataprzybyładoŁodzi,abyzwiedzićmiejscazwiązanezpo-
bytem w tymmieście siostry Faustyny. Zapragnęli także odwiedzić
miejscejejurodzin.LiderkanaszejgrupymodlitewnejAnnaKlimowicz,
posługująca jako tłumacz j. niemieckiegona tych rekolekcjach,wie-
działa, że byłam tam kilka dni wcześniej, dlatego poprosiła mnie
o pomoc w zorganizowaniu dla nich wyjazdu.

W bardzo późnych godzinachwieczornych z pomocą Andrzeja
Puchowskiegoudałonamsię zorganizowaćwyjazddoŚwinicWarc-
kich. Serdecznie przyjęci przez ówczesnego proboszcza ks. Stefana
Spychalskiego, około północy zwiedzając dom rodzinny św. siostry
Faustyny, przyakompaniamenciegitar i rozświetlonymniebempeł-
nymgwiazd, każdyw swoim języku rozpoczął śpiew imodlitwę Ko-
ronką do Bożego Miłosierdzia.

Ze spokojem oczekiwaliśmy odpowiedzi na wysłaną prośbę do przeło-
żonego generalnego tejWspólnoty doWłoch o przyjęcie obrazu. Jego odpo-
wiedź zaskoczyła nas swą treścią – obraz przyjmiemy z radością do naszej
kaplicy i będzie otoczony modlitwą.

Był to czas zbliżających się S�wiątWielkanocnych. Poczyniliśmy starania,
abyprzedwyjazdemobraz został poświęconyprzezkard. FranciszkaMachar-
skiego, co dokonało sięwKrakowiew S�więto BożegoMiłosierdzia (1997 r.).

Podczas następnej pielgrzymki, uzgodniłam z przełożoną Wspólnoty
„Oaza Pokoju” wMedjugorie termin przekazania obrazu. Towarzyszyła mi
tłumaczka j. francuskiego, z którąwcześniej nawiązałyśmy znajomość. Roz-
mowa odbyła sięw bardzo radosnej atmosferze. Okazało się, że był to dzień
jej urodzin (25 kwietnia), a poprzedniego dnia były moje urodziny, ode-
brałyśmy to jako prezent z nieba na tę okoliczność.
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Odczuwając ulgę i radość, po dwóch dniach udałam się pod „Błękitny
Krzyż”, aby podziękować Bogu za wszystko, co się dokonało. Będąc sama,
mogłamspokojnieprzeanalizować całyprzebieg emocjonującychwydarzeń
zobrazem.Cieszyłamsięzpomyślnegozakończeniasprawynieprzeczuwając,
że był to dopiero początek mojej trudnej wieloletniej posługi.

Podczas tych rozmyślań, danemi było odczucie, że to nie jest wszystko
copowinnamzrobić.Mamzacząć redagować i rozpowszechniaćwewszyst-
kichmożliwych językach folderyz informacjąoobietnicach łaskimiłosierdzia
dlakonającychzumieszczonymfragmentemDzienniczka św.siostryFaustyny.
Miałamwrażenie, żewidzętentekst,którypóźniejodszukałamwDzienniczku,
był to akapit:

… Każdą duszę bronię w godzinie śmierci, jako swej chwały,
która odmawiać będzie tę koronkę [do Bożego Miłosierdzia] albo
przy konającym inni odmówią – odpustu tego samego dostępują.
Kiedy przy konającym odmawiają tę koronkę, uśmierza się gniew
Boży, a miłosierdzie niezgłębione ogarnia duszę…

(„Dzienniczek” św. siostry Faustyny, 811).

Kaplica w „Oazie Pokoju”
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Przeżycie to wprawiło mnie w wielkie zdziwienie, ponieważ nigdy nie
interesowałam się redagowaniem publikacji i nie miałam pojęcia jak się to
robi. Zakłopotana, a bardziej przerażona, że to nie jest możliwe i w żadnym
wypadku niemoże tomnie dotyczyć, wróciłam na kwaterę, gdzie czekały na
mnie dwie znajome z Krakowa, które przyszły spotkać się ze mną – jedna
była tłumaczem j. włoskiego, a druga j. francuskiego.

Zaniepokojonemoimwyglądem,pytałycosięstało, żewracamwtakzłym
stanie.Ponieważbyłytoosobyznanemiwcześniej,opowiedziałamimoswoim
przeżyciu. Jedna z nich przed dwoma dniami towarzyszyła mi jako tłumacz
w„OaziePokoju”,kiedyuzgadniałamczasdostarczeniaobrazuJezusaMiłosiernego.
Moje znajome, gdy wydawało mi się to wszystko nierealne, uspokoiły mnie
informując, żewKrakowie są takie folderygotowe imożna jenabywać i przy-
wozićdoMedjugorie.Zaoferowałymiswąpomoc–conatenczasrozładowało
mój niepokój.

Rozmawiałamoswoimprzeżyciuzkilkomaksiężmi,wszyscyodpowiadali
podobnie, że jesttopięknaideainależyjąkontynuować. Jedenzespowiedników
oddawnaprzebywającywMedjugorie, zachęcałmnie do realizacji tegowy-
zwania, dodając, że informacje o obietnicy łask dla konających w przedsta-
wionej mi formie należałoby rozszerzyć na inne sanktuaria Maryjne.

Trwając przez dłuższy czas w przekonaniu, że mam poszukać kogoś,
kto zacznie redagować takie foldery, rozmawiałamotymzwielomaosobami.
Ponieważ wiedziałam już, że w Krakowie nie ma folderów ani obrazków
zinformacjąoobietnicachłaskiMiłosierdziadlakonającychpoprzezmodlitwę
Koronką do Bożego Miłosierdzia i nikt inny takich folderów nie drukuje.

W czasie kolejnego wyjazdu, idąc z grupą pielgrzymów na Górę Obja-
wień, polecałamMatce Bożej problemmojej niemocywwykonaniu powie-
rzonego zadania. Niespodziewanie pojawił się w moich myślach spokojny
dialog i zrozumienie, że to jest dlamnie zadanie imamzacząć je realizować.
Myśl moja skupiła się na tym co będzie z pielgrzymami, których zobowią-
załam się przywozić. Wyraźnie odczułam, że moja deklaracja tej trudnej
posługi była przyjęta na jakiś czas, bobyła potrzebna, abymmogławzrastać
duchowo – a dosłownie: abym uczyła się akceptować ludzi takimi, jakimi są.



− 13 − POCZĄTEK

Poczułamwielką potrzebę odosobnienia, zostawiłam swoich pielgrzy-
mów z księdzem na Górze Objawień. Wróciłam pod „Błękitny Krzyż” aby
w modlitwie prosić Boga o łaskę właściwego zrozumienia tego co przeży-
łam i wtedy, w wewnętrznym spokoju z pełną świadomością braku swoich
predyspozycji, wyraziłamgotowość do rozpoczęcia powierzonego zadania.

Wracającmyślą do kościoławAndrespolu, z ciekawości pojechałamdo
proboszcza ks. Mariana Górki, aby dowiedzieć się dlaczego zrezygnował
z proponowanego mu daru. Okazało się, że ksiądz był przeświadczony, że
to ja zrezygnowałam, bo też cały czas próbował nawiązać kontakt, ale bez-
skutecznie. Nie szukając przyczyny tego nieporozumienia, postarałam się
o ufundowanie obrazu również do tego kościoła.

Po tymzdarzeniuwyjechały
tylko jużwcześniejprzygoto-
wanegrupypielgrzymów,bo
mój telefonprzestałdzwonić.
Wnastępnychlatachwyjazdy
ograniczyłam na tyle, aby
możnabyłoprzytejokazjido-
starczyć do Medjugorie wy-
drukowane foldery iobrazki.
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Analizując swojąbezradność i psychiczneobciążenienarastającymiwąt-
pliwościami, zorganizowałampielgrzymkędoWłoch.Wodwiedzanychsank-
tuariach, a przedewszystkim przy relikwiach o. Pio oraz św. Franciszka i św.
Klaryprosiłamopomociopiekę.UojcaPiokażdypielgrzymmógłsobiewybrać
karteczkę ze słowami przesłania.

Moja zawierała trzy słowa:Misericordia, Misericordia, Misericordia.

Z grupą modlitewną „Kanaan” udałam się również na Godzinę Łaski do
sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem (8 grudnia). Po drodze,
w Krakowskich Łagiewnikach, przy grobie św. siostry Faustyny, ponowiłam
swą gotowość prosząc Pana Jezusa o dar pokory i rozumienia tego, co mam
wykonać, aby było to zgodne z JegoWolą.

Z pielgrzymek tych wróciłam umocniona i zdecydowana podjąć próbę
działania. Poprosiłamopomocksiędza Józefa Jańca, dyrektoraWydawnictwa
ArchidiecezjalnegoŁódzkiego,którychętnieudzielałmiwstępnychwskazówek.
Problembyłwtym, żeniemiałaminieumiałamposługiwać siękomputerem.
Wczasiejednegozespotkańmodlitewnychpodszedłdomniemłodymężczyzna
Maciej Kubiak. Wiedząc, że organizuję pielgrzymki, zadeklarował mi swoją
pomoc.Oświadczył, żemadużo czasu i chcebezinteresownie zająć się czymś
pożytecznym.Nie znaliśmy sięwcześniej i nie orientował się, że zamierzam
jeszczecoś robić pozaorganizowaniempielgrzymek.Okazałosię, żeukończył
�ilologię polską i pracuje w poligra�ii, zna język angielski i w trzech innych
językach może się porozumiewać.

MoimproblememzainteresowałsiętakżepanKazimierzStępień izwłasnej
inicjatywyzainstalowałwmoimmieszkaniułącze internetoweorazpodarował
komputer, udzielając wstępnej instrukcji obsługi.

Maciek przez dłuższy czas służyłmi pomocąw opracowywaniu druków
i w wyjazdach, kiedy był potrzebny tłumacz. Niezbędna okazała się jego
umiejętność negocjacji w języku angielskim w głównym urzędzie litewskiej
telekomunikacji. Dotyczyła ona pozwolenia na zorganizowanie pierwszej
transmisji z Wilna dla „Radia Maryja” w 2000 r., transmisji z zakończenia 9-
miesięcznej nowenny w kościele S�więtego Ducha (więcej informacji w dal-
szym tekście).W tamtym czasie przeprowadzenie potrzebnych urzędowych
formalności było niezwykle trudne i po ludzkuwydawało się to niemożliwe.
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Wiedziałam, że Maciek przeżywał jakieś problemy w życiu osobistym,
alenigdywtoniewnikałam.PodłuższympobyciewMedjugorieodczułpotrzebę
stabilizacji swego życia.WMedjugoriepoznałprzyszłąmałżonkę–mieszkają
z trójką dzieci weWłoszech.

Uczestnicy pielgrzymek, choć zdarzały się różne sytuacje, przykre też,
pozostawilimiwspaniałewspomnienia,wzmacniającmojąwiaręniezwykłymi
świadectwami Bożego działania w ich życiu. Stanowiły najwspanialszą na-
grodęzaponoszonetrudypielgrzymowania–bopotwierdzałyBożąobecność
w pełnieniu tego posłannictwa.

Poprzez kontakty z pielgrzymami kształtowała się także moja posługa.
To uczestnicy pielgrzymki do Medjugorie, Izabela i Ireneusz Otulscy, opo-
wiedzieli mi o okolicznościach w jakich powstawał pierwszy obraz Jezusa
Miłosiernego w Wilnie i o założonym przez ks. Michała Sopoćkę* Zgroma-
dzeniu Sióstr JezusaMiłosiernego**, co zachęciłomnie dowiększego zainte-
resowania się tekstem Dzienniczka św. siostry Faustyny.

Aby rozpocząć szerzenie kultu BożegoMiłosierdzia, potrzebnami była
aprobata władz kościelnych. Próbowałam ponownie nawiązać kontakt ze
Zgromadzeniem Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Jednak wielokrotnie pla-
nowany wyjazd do Krakowa z różnych niezależnych przyczyn nie docho-
dził do skutku.

* Ksiądz Michał Sopoćko, spowiednik i kierownik duchowy św. siostry Faustyny, był bezpośrednio
związany z tajemnicą objawień Jezusa Miłosiernego. Bóg wyznaczył dla niego niezwykle ważną rolę
– realizację misji przekazanej siostrze Faustynie. Temu dziełu poświęcił on niemalże całe swe życie.

** Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego założone w 1947 r. przez błogosławionego ks. Sopoćkę
w Wilnie, jako odpowiedź na żądanie Pana Jezusa, jest wspólnotą wielonarodowościową kontemplacyjno-
czynną szerzącą kult Jezusa Miłosiernego. Działalność apostolską Zgromadzenie prowadzi w kilku-
dziesięciu domach zakonnych w Polsce i za granicą, odpowiadając na aktualne potrzeby Kościoła.
Siostry m.in. prowadzą: hospicja, domy ochrony poczętego życia, głoszą rekolekcje, katechizują. Zgro-
madzenie jest Instytutem Zakonnym na prawach papieskich.
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Biorącpoduwagęwcześniejsze informacje,zksiędzemRyszardemGrefko-
wiczemi liderkąAnnąKlimowiczudałamsiędoGorzowaWlkp., abynawiązać
kontakt ze Zgromadzeniem Sióstr Jezusa Miłosiernego. Przyjęła nas bardzo
serdeczniesiostraHelenaS�wiątek,wtymczasiepełniącaobowiązkiprzełożonej
tego domu zakonnego – przybliżyła namhistorię i charyzmat Zgromadzenia.

MatceGeneralnejZgromadzeniaSióstr JezusaMiłosiernego,siostrzeMarii
Kalinowskiej,opowiedziałam,coskłoniłomniedopodjęciadecyzjiprzygotowania
dodrukufolderuzinformacjąoobietnicachłaskzwiązanychznowymiformami
oddawania czci BożemuMiłosierdziu, aw szczególności o obietnicy łaskimi-
łosierdzia dla konających.

SiostraMaria przyjęłamoją propozycję ze zrozumieniem i życzliwością.
Po uzyskaniu przez Zgromadzenie imprimatur Kurii Diecezji Szczecińskiej,
ze znaczącą datą 16 listopada (Wspomnienie Matki Bożej Miłosierdzia)
w1998r. rozpoczęłamdrukowanie folderów iobrazków JezusaMiłosiernego
napotrzebyewangelizacyjne.Obrazpowielałamzpodarowanejprzez siostrę
Marię fotogra�ii,wykonanej kilka latwcześniej przezks. prof. StanisławaS�wi-
dzińskiego. W zredagowanej treści foldera znalazły się również informacje
obł. ks.MichaleSopoćce.Teksty i gra�iczneopracowaniadrukówzawszekon-
sultowałam z siostrą Marią. Był to dla mnie bardzo trudny czas podjętych
starań,abyzawartetreścibyłypodanewprosty,zrozumiałydlakażdegosposób
i przetłumaczone na kilka obcych języków.

Zaufanie, jakim obdarzyła mnie siostra Maria, było czymś wyjątkowym
w moim życiu, stało się bodźcem do wzrastania mojej wrażliwości na po-
trzebę dzielenia się z innymi tym, co bezmoich zasług otrzymałam od Boga.

Obrazkiw różnych językachbardzo chętnie przyjmuje i rozpowszechnia
Wspólnota „Cenacolo”wMedjugorie. Kiedy osobiście uczestniczyłamwpiel-
grzymkach, za zgodą ojców franciszkanów w zakrystii kościoła S�w. Jakuba
mogłampozostawiać paczki z obrazkami, abykapłani z różnychpaństwmogli
jewziąć do swoich para�ii.Wkaplicy „Oazy Pokoju”udostępnionomi specjal-
nemiejsce, gdzie foldery i obrazki byływyłożonedodyspozycji pielgrzymów.
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W „Oazie Pokoju” folderami zainteresował się młody Julián Gonzalez
o włosko-argentyńskim pochodzeniu, który w czasie pobytu w Medjugorie
próbowałrozpoznaćBożyplannaswojedalsze życie.Pozapoznaniusięztreścią
folderuw językuhiszpańskim,odczułwyjątkowąbliskość zosobąks.Michała
Sopoćki, na tyle, że z czasemzapragnąłprzyjąć go jakowzórdonaśladowania
w swoim życiu kapłańskim. Poniedługim czasie podjął naukęwSeminarium
najpierwweWłoszech,apotemwWilnie,gdzieotrzymał święceniakapłańskie
– stał się inicjatorem powstaniaWspólnoty Braci Jezusa Miłosiernego.

Zbieg okoliczności sprawił, że będąc u kolegi w Polsce, dowiedział się,
kto te foldery zawozi doMedjugorie. Zechciałmniepoznać, abyopowiedzieć,
jak tamtowydarzeniepomogłomurozpoznać powołaniedokapłaństwa, a że
w znacznym stopniu przyczyniłam się do tego, osobiście mi podziękować.

WATYKAN, plac Św. Piotra
Papież Franciszek
Audiencja Generalna, 8 maja 2013 r.Fo
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ZojcemJulianem,obecnym
przełożonymtejWspólnoty,
choć sporadycznie, utrzy-
muję kontakt.
Jednym z miłych dla mnie
zdarzeń,wynikającychzna-
szych kontaktów, był nie-
spodziewany prezent – fo-
togra�ia z placu S�więtego
Piotra, kiedy Papież Fran-
ciszekbłogosławikopięob-
razuzWizerunkiemJezusa
Miłosiernego, którą wcze-
śniejwysłałamdoo. Juliana.
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PoznanywMedjugoriemisjonarzposługującywRosjiprosiłodostarczanie
mukażdejmożliwej ilościobrazkówwjęzykurosyjskim.Nadmieniał, żewRosji
znane jestOrędzieBożegoMiłosierdziaprzekazaneprzez św. siostręFaustynę
i aby obrazki Jezusa Miłosiernego były tam chętnie przyjmowane, powinny
to być kopie ikony przeznaczonej do kultu, przy której pisaniu zachowane
zostały procedury obowiązujące w prawosławiu (zgodność z zapisem prze-
słania,bezinteresowna intencja, o�iarapostu, cierpienia iosobistejmodlitwy).
Wszystko to, w czasie malowania pierwszego obrazu Jezusa Miłosiernego,
było zachowane przez siostrę Faustynę.

Jednym z pierwszych odbiorców obrazków JezusaMiłosiernego był ks.
Mieczysław Łabiak (już nieżyjący) polski misjonarz na Białorusi. Udawało
musięprzewozić pokilkapaczekobrazków,pomimobardzo ścisłychkontroli
granicznych. Mówił, że ryzykuje, bo czuje Bożą opiekę i nie wie jak się to
dzieje, że celnicy tych paczek nie widzą.

Poinformowałmnie, że za kilka dni przyjeżdża do Polski i prosi o przy-
gotowanie obrazków w języku polskim, białoruskim i rosyjskim. Ponieważ
nie miałam wtedy takich obrazków, ani pieniędzy na ich wydrukowanie,
zleciłam wydruk, licząc na to, że jakoś sobie z tym poradzę.

Idąc na spotkanie organizacyjne z pielgrzymami, wstąpiłam do kiosku,
aby powielić na ksero program pielgrzymki. Znajdował się tam też punkt
totolotka. Przyszłamimyśl, abywypełnić kupon, ale zlekceważyłam tenpo-
mysł, bo nie byłam zwolenniczką gier. Kiedy płaciłam za wykonaną usługę,
wypadł zmojegoportfelamedalik z relikwią św. ojcaPio. Gdygopodnosiłam
powróciła ta samamyśl, tylko bardziej dobitnie, aby wypełnić kupon. Choć
wydawało się to trochę zabawne, pomyślałam, że wypełnię bomoże to jest
Jego sprawa (miałam na myśli o. Pio). Po tygodniu, kiedy powtórnie ksero-
wałam druki, zobaczyłam w portfelu niesprawdzony kupon i dla zwykłej
formalności poprosiłam o automatyczne sprawdzenie.

Wiadomość owygranej, któraokazała się sumądokładnie taką, jakabyła
wtymmomenciepotrzebna, abyuregulować rachunekwdrukarni,wyłączyła
mnie z normalnego funkcjonowania na kilka dni (był 2001 r.).
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Nigdywcześniej nie doświadczyłam tak niczym nie zakłóconego odczu-
ciawolnościwoddaniuczegoś, cowtamtymczasiebardzobymisięprzydało,
bo miałam zepsutą pralkę i inne pilne potrzeby.

Kupon Totolotka i Medalik św. ojca Pio zachowałam na pamiątkę.

Wrozpowszechnianie folderów i obrazków, oprócz Zgromadzenia Sióstr
Jezusa Miłosiernego, włączyło się wielu misjonarzy i księży, a także wolon-
tariusze posługujący w więzieniach i szpitalach. W szerszym zakresie za-
angażowały się również osoby świeckie m.in.:

ViolettaWawer w Paryżu – współzałożycielka stowarzyszenia « Dla Mi-
łosierdzia ». Stowarzyszenie to, w języku francuskim propaguje przesłanie
orędzia Bożego Miłosierdzia w różnych dostępnych formach.

CzesławMazurwraz ze swąrodziną, odwielu lat,wMadrycie, sponsoruje
wydruki z obrazem Jezusa Miłosiernego w języku hiszpańskim dla różnych
świątyń na świecie. Za jegopośrednictwemobraz JezusaMiłosiernego otrzy-
małokilkadomówZgromadzeniaSióstrMisjonarekMiłości,włączniezdomem
generalnym (Matki Teresy) w Kalkucie.

Julitta Nazdrowicz-Woodley w Londynie utrzymuje kontakty zmisjona-
rzamiwwielu krajach sponsorując wydruki z obrazem JezusaMiłosiernego.
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Dzięki posłudze pielgrzymkowej i wspieraniumojej działalności przez
Zgromadzenie oraz o�iarności tak wielu osób, mogłam przez ponad 20 lat
drukować i dostarczać różnojęzyczne obrazki i foldery na potrzeby ewan-
gelizacyjne do wielu miejsc. Tylko w para�ii S�w. Ignacego Loyoli i S�w. An-
drzeja Boboli u Ojców Jezuitóww Jastrzębiej Górze, w czasie pobytu o. Józe-
fa Łągwy SJ, rozpowszechniono około 200 tysięcy obrazków.

Jeden z kapelanów więziennych zasugerował mi potrzebę drukowania
obrazków Jezusa Miłosiernego nie tylko z informacją o obietnicach łask, ale
takżepełnymtekstemKoronkidoBożegoMiłosierdzia:Ojczenasz.., Zdrowaś
Maryjo..,WierzęwBoga…,uzasadniając, że to jest bardzopotrzebnenie tylko
więźniom.
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Podczas jednego ze spotkań modlitewnych usiadła obok mnie młoda
kobieta, której zachowanie wskazywało na to, że ma jakiś wielki problem
i że za chwilę wyjdzie. Coś mnie natchnęło, aby dać jej folder – zapytałam,
czymoże gowziąć. Chętnie przyjęła, a ponawiązaniu znią kontaktupoczuła
się pewniej i pozostała na spotkaniu.

Kobieta ta później starała się mnie odszukać, aby opowiedzieć o swoim
przeżyciu i podziękować za spotkanie, na które przyszła przymuszona przez
rodzinę. W następnym dniu miała wyjechać na stałe do jakiejś sekty, z którą
utrzymywała już przez jakiś czas kontakt. Jej mama w przypływie rozpaczy
poprosiła ją, aby przed pożegnaniem zrobiła coś dla niej i poszła tylko jeden
raz na spotkanie grupy modlitewnej przy kościele Ojców Jezuitów, o czym
wcześniej nie chciała słyszeć.

W drodze powrotnej przeczytała folder i stało się z nią coś, co określiła
olśnieniem i przywróceniem rozumu. Kiedy się spotkałyśmy, mówiła, że już
była u spowiedzi i powróciła do Kościoła.

Mójkierunekwyjazdówirodzajposługistopniowosięzmieniał.Wymagało
to jeszcze większej dyspozycyjności i zaangażowania, aby skoncentrować
się na nowych zadaniach:

- realizacjipodjętejdecyzjiprzezZgromadzenieSióstr JezusaMiłosiernego
o konserwacji pierwszego obrazu z Wizerunkiem Jezusa Miłosiernego
wWilnie,

-opracowywaniuobszernychtekstówstroninternetowych,apóźniejksiążki
Jezu, ufamTobie.Miłość iMiłosierdzie.Uobecniał się corazwiększy zasięg
możliwości rozpowszechniania informacji oobietnicach łaskzwiązanych
znowymiformamioddawaniaczciBożemuMiłosierdziu,awszczególności
obietnicy łaski miłosierdzia dla konających.
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III

Wgrupiemodlitewnej „Kanaan”przyjął się zwyczaj pielgrzymowaniana
S�więto BożegoMiłosierdzia – byliśmywKrakowie,wRzymie iwMedjugorie
(1998 r.), gdzie zdarzył się ciekawy incydent.

Kiedywkaplicy pełnej pielgrzymóww „Oazie Pokoju” po godz.
15.00 kończyła się modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia, nie-
spodziewaniektośzzewnątrz świątyni (nieznaszejgrupy)poprosił,
aby osoba prowadzącamodlitwę (HalinaKocik), odczytała podany
jej tekst zAktempoświęceniaPolskiMiłosierdziuBożemu, napisany
przez księdza Michała Sopoćkę.
(Akt napisany przez błogosławionego ks. Sopoćkę na ostatniej stronie świadectwa).

W1999r.,kiedyzbliżałosięS�więtoBożegoMiłosierdzia, superior jezuitów
o. Józef Łągwa SJ, zapytał mnie, czy planuję jakiś wyjazd, bo według niego
powinnam pojechać do Wilna. Nie odczuwałam wtedy takiej potrzeby, po-
wiedziałam, że może kiedyś tam pojadę.

Na spotkaniu animatorów rozważaliśmymożliwości wyjazdu na S�więto
Miłosierdzia, kiedy usłyszałam, że w tym roku dobrze byłoby pojechać do
Wilna, poczułamsię niezręcznie, bo przecież o. Józefwcześniej sugerowałmi
taki wyjazd. Udałam się więc do o. Józefa, aby powiedzieć, że jednak zdecy-
dowałamsięwnajbliższymczasiezorganizowaćwyjazddoWilna.Kiedyokre-
śliłamplanowany termin, o. Józef pokazałmi tę samądatę zapisanąwnotesie
odnośnie przygotowanej przez niego pielgrzymki, na którąmiał zamówiony
autokar, noclegi i zgłoszoną grupę chętnych osób. Doszliśmy do wniosku, że
w tej sytuacji nie będziemyniczego zmieniać. Poprosiłamo. Józefa o zabranie
czterechosób:dwieSiostryzeZgromadzeniaSióstr JezusaMiłosiernego,Halinę
imnie. Ojciecwyraził na to zgodę. Nie potra�ię uzasadnić czym sięwtedy kie-
rowałamtakspontanicznieproponującuczestnictwowpielgrzymcetychczte-
rech osób. Matka Generalna Zgromadzenia wyraziła zgodę nawyjazd s. Ber-
nardy Sural i s. Stanisławy Gontarz.
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Wspólniepostanowiłyśmy, żenajważniejszymcelemnaszejpielgrzymki
doWilna będzie pobyt namodlitwiewkościele S�więtegoDucha, gdzie znaj-
dowałsiępierwszyobraz JezusaMiłosiernego.Wczwartymdniupielgrzymki,
w S�więto BożegoMiłosierdzia, zgodnie z wcześniejszymustaleniem, nasza
czteroosobowagrupaudała się dokościoła S�więtegoDucha.Ojciec ŁągwaSJ
z pielgrzymami planował dołączyć do nas na Mszę św. o godz. 15.00.

Kilka godzin spędzonych na modlitwie przed obrazem z Wizerunkiem
Jezusa Miłosiernego minęło nam jak jedna chwila i kiedy zbliżała się godz.
15.00,HalinapodałamiPismoS�więte, abymotworzyła iwskazałaSłowoBoże.
Była to Księga Zachariasza 6, 1-8.

…Towyruszajączterywichrynieba,któresięstawiłyprzedPanem
całej ziemi. Kare rumaki popędzą na północ, za nimi białewyruszą,
asrokatepopędząnapołudnie.Silnerumakiwychodziły,niecierpliwie
rwącsiędobiegu,byokrążyćziemię. I rozkazał:Ruszajcie iobiegnijcie
ziemię wokoło! I popędziły na krańce ziemi…

WkościeleS�w.Duchazobaczyłamjakbardzo jestzniszczonytenpierwszy
obrazzWizerunkiemMiłosiernegoJezusa.Umieszczonywciemnymbocznym
ołtarzu nie wzbudzał żadnego zainteresowania pielgrzymów, ani grup tu-
rystycznych zwiedzających kościół.

Drukowałam jużwtedy foldery i różne obrazki z tymwizerunkiemoraz
fragmentami „Dzienniczka” św. Faustyny o obietnicach łask Bożego miło-
sierdzia z nimzwiązanych. Uświadomiłamsobie, jakwielkie rozczarowanie
możespotkaćosobę,którapostanowiprzyjechaćdo tegokościoła.Wzbudziło
się wemnie poczucie odpowiedzialności i pragnienie, aby coś z tym zrobić.

Po powrocie rozważałam z Siostrami różne możliwości ożywienia tego
miejsca.BiorącpoduwagęSłowoBoże inaszeodczucia,doszłyśmydowniosku,
żeniemożetobyć jednorazowedziałanie,bonieodniesieonożadnychskutków.
Jednymzpomysłówbyładługotrwałanowenna.SiostrywZgromadzeniu jesz-
cze przez dłuższy czas rozeznawały na modlitwie Wolę Bożą w naszych po-
mysłach, mając na uwadze możliwość i uwarunkowania ich realizacji.
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Poupływie trzechmiesięcy, kiedy zapomniałam już o naszej rozmowie,
siostra Teresa Szałkowska powiadomiłamnie o decyzji Zgromadzenia i po-
prosiła o pomoc w zorganizowaniu dziewięciomiesięcznej Nowenny w ko-
ścieleS�więtegoDuchawWilnie. Polegało to nawyjeździewkażdymmiesiącu
zorganizowanej grupypielgrzymówna trzydniowąadoracjęNajświętszego
Sakramentu i obrazu Miłosiernego Jezusa. Bez namysłu wyraziłam zgodę,
niebiorącpoduwagę jak trudnobędzie takiezobowiązaniezrealizować iw ja-
kichwarunkachprzeztylemiesięcytrzebabędziepodróżować–nieodśnieżone
drogi w zimie i trwanie na adoracji w wilgotnym, nieogrzewanym kościele.
Nowenna rozpoczęła sięwsierpniu1999 r., a zakończyławkwietniu2000 r.
w święto Bożego Miłosiedzia. Jak się później okazało, na ten dzień Ojciec
S�więty Jan Paweł II wyznaczył kanonizację siostry Faustyny.

Nazorganizowaniepierwszegowyjazdumiałamniespełna tydzień.Wre-
alizacji tegoprzedsięwzięciadoświadczyłamniezwykłej opiekiBożej opatrz-
ności. Dotyczyło to zorganizowania samochodu, noclegu i kapłana chętnego
uczestniczyć w Nowennie.

Zaprzyjaźniona ze mną Bogusia Rolkiewicz zaproponowała wyjazd jej
męża z nami doWilna ich nowym samochodem.

Naczasplanowanegopobytupotrzebnebyło jakieśniezbytdrogiezakwa-
terowanie.Nie znałamnikogowWilnie, alemającwpamięciniedawnootrzy-
many list z Londynu, w którym studiująca tam Anna Mitura (obecnie Anna
Karczemska), znanami wcześniej z grupymodlitewnej w Łodzi, odczuła po-
trzebę podzielenia się ze mną wiadomością, że poznała Ingę Mrych zWilna,
która opowiedziała jej dużoważnych rzeczy o pierwszymobrazie JezusaMi-
łosiernego. Jej mama opiekowała się chorą Litwinką, która wspólnie z Polką
wlatachpięćdziesiątychwyniosła tenobrazz likwidowanegoprzezSowietów
kościoła S�więtegoMichaławWilnie. Aniabyłaprzekonana, żepowinnampo-
znaćmamę Ingi, bo towszystko, co od niej usłyszała, będzie dlamnie bardzo
interesujące. Podała mi telefon domamy pani Ingi – Jadwigi Adaśko.

* Litwinka i Polka były wychowankami ks. Michała Sopocki w czasie studiów na Uniwersytecie Wileńskim
i miały one przekazaną wiedzę o nowych formach kultu Bożego Miłosierdzia oraz wartości obrazu. Według
relacji Litwinki ks. Sopoćko zmuszony do opuszczenia Wilna, troszcząc się o los obrazu, upoważnił za-
przyjaźnionego kapłana do trzymania pieczy nad nim. Kapłan ten, którego nazwiska pani Jadwiga nie
zapamiętała, czuwał nad zaistniałą sytuacją przekazując 300 rubli na wykupienie obrazu z likwidowanego
kościoła.
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Nawiązałam kontakt z panią Jadwigą i to dzięki jej staraniom, na cały
czas trwania Nowenny gościnności udzieliły nam Siostry Eucharystki. Dla
pani Jadwigi misja jakiej się podjęliśmy była również potrzebą jej serca,
przez cały czas przyjazdów służyła nam bezinteresowną pomocą. Nasza
przyjacielska więź przetrwała wiele lat.

W czasie trwania Nowenny, abymogła odbywać się adoracja Najświęt-
szegoSakramentuniezbędnabyłaobecność kapłana.Wiedziałam, żepodwu-
letnimpobyciew„OaziePokoju”wMedjugoriepowrócił doŁodzi ks.Ryszard
Grefkowicz idysponowałczasem,oczekiwałbowiemnaprzydzielenieposługi
w para�ii. Na zaproponowany wyjazd do Wilna wyraził zgodę bez pytania
o szczegóły. Kiedy wyruszyliśmy w drogę, dopiero po przejechaniu kilku ki-
lometrów, ks. Ryszard zapytał, po co my właściwie jedziemy do tego Wilna.
Po zapoznaniu się z celem podróży powiedział, że teraz rozumie dlaczego
odczuł potrzebę, aby wrócić do domu i zabrać Krzyż Misyjny.

WrozmowiezMatkąGeneralnąZgromadzenia,wyraziłamzaniepokojenie
tym, że poza zgodą proboszcza nie było wWilnie żadnych informacji o No-
wennie i że tylko ta pięcioosobowa grupa ma zaczynać wielką Nowennę.
Odpowiedz Matki była dla mnie w tamtym czasie zupełnie niezrozumiała,
bousłyszałam, żewszystkocojestpotrzebnezostałoprzygotowaneiwystarczy,
abymzaufała, a Pan Jezus jeśli to zgodne jest zWoląBożą samzadbao resztę.

Kumojemuzdziwieniu,w trzecimdniupierwszejNowennywmodlitwie
uczestniczyło jużokoło50osób,awkolejnychmiesiącachbyło ichcorazwięcej.
StopniowodołączalidoadoracjimieszkańcyWilna iokolic.Modlitwęwczasie
trwania całejNowennyanimowałySiostryzeZgromadzeniaSióstr JezusaMi-
łosiernego.

Z wielkim wzruszeniem wsłuchiwałam się w modlitwy wypowiadane
w pięknym staropolskim języku przez włączające się starsze osoby, które
powierzały Panu JezusowiMiłosiernemuwielorakie ludzkie problemy i pro-
blemy całego świata. Nigdy wcześniej nie uczestniczyłam w tak szczerej
z głębi serca płynącej spontanicznej modlitwie.

W organizowaniu kolejnych wyjazdów, w których zawsze uczestniczył
inny skład osób, narastały różne przeszkody, ale dana mi na ten czas łaska
cierpliwości i odwaginieopuściłamniedokońca.Takżenowydwutysięczyny
roknaszapielgrzymkapowitałanocnąadoracjąprzedWizerunkiemMiłosier-
nego Jezusa w kościele S�więtego Ducha wWilnie.
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Wielką życzliwością i pomocą na ten trudny czas obdarzył mnie ojciec
Eugeniusz S�piołek SchP, założyciel Wspólnoty Królowej Pokoju w Krakowie,
poznany wcześniej z wyjazdów doMedjugorie. Udzielał konkretnej pomocy
worganizowaniuwyjazdów iduchowegowsparciawrealizacji podjętychzo-
bowiązań.

Również znajomość z ojcemPiotremAndrukiewiczemCSsR, poznanym
w Medjugorje, posługującym w „Radio Maryja”, zaowocowała trzykrotną
transmisją w radiu (wtedy już za pomocą mojego telefonu komórkowego)
modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia z trwającej Nowenny wWilnie.

Na zakończenie Nowenny w święto Bożego Miłosierdzia w 2000 roku
„Radio Maryja” przeprowadziło o�icjalną transmisję tej uroczystości. Ojciec
Piotr wspierał mnie również w późniejszym rozpowszechnianiu obrazków
JezusaMiłosiernegowczasie spotkań „RodzinyRadiaMaryja”na JasnejGórze
oraz umieszczaniunaWałach Jasnogórskich, na czas tychuroczystości, dużej
kopii pierwszego obrazu zWizerunkiem Jezusa Miłosiernego.

Obraz Jezusa Miłosiernego na Wałach Jasnogórskich
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Podkoniec przyjazdównaNowennęudałomi sięwyprosić u ks. JanaKa-
siukiewicza, ówczesnegoproboszczakościołaS�więtegoDucha, zgodęnapod-
świetlenie obrazu.Miałamodczucie, żewyraził on zgodę tykoprzezmoje na-
tręctwo, bo w naszych rozmowachwielokrotnie słyszałam, że moje starania
nie mają żadnego sensu, że ten obraz jest z natury ciemny i bardzo brzydki.

Po zakończeniu Nowenny, nastąpiła zmiana proboszcza w kościele S�w.
Ducha. Nowym proboszczem został ks. Mirosław Grabowski, który zapro-
ponował Siostromposługęw tym kościele. Korzystając z zaproszenia Zgro-
madzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego, za zgodą kurii wileńskiej, utworzyło
nową placówkę zakonną w Wilnie i na miarę swoich możliwości otoczyło
opiekąobraz.PobytSióstrwWilnierozpocząłsięwbardzotrudnychwarunkach
materialnychilokalowych–wielokrotniemusiałyzmieniaćmiejscezamieszkania.

Dopiero w 2004 r. nastąpiła u Sióstr stabilizacja życia zakonnego. Me-
tropolitawileńskikardynałAudrys JuozasBačkisprzekazałnasiedzibę idzia-
łalność tego Zgromadzenia dwa budynki przy ul. Rassu 4a. Miejsce, gdzie
w 1934 r. został namalowany pierwszy obraz z wizerunkiemMiłosiernego
Jezusa – obecnie kaplica zakonna odwiedzana przez licznych pielgrzymów.

Nie spowodowało to u mnie
zniechęcenia. W czasie przyjaz-
du do Wilna na kolejną Nowen-
nę, zakupione w Częstochowie
odpowiednie do tego lampy za-
instalowaliśmy na bocznych �i-
larach ołtarza. Efekt był zaska-
kujący, bo pomimo widocznych
uszkodzeń i plam, obraz został
pięknie wyeksponowany.
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IV

ZsiostrąMarią,matkągeneralnąZgromadzenia,wielokrotnierozmawiałam
opotrzebiepilnej konserwacji obrazu, alepo trudachpielgrzymowaniaprzez
dziewięćmiesięcydoWilna,nie chciałamsięwtoangażować.O� wczesnaprze-
łożona domu zakonnegowWilnie siostraHelena S�wiątek,wielokrotnie, bez-
skuteczniepodejmowałasięstarańozdobyciefunduszynakonserwacjęobrazu.
Zwracała się z prośbą do polskiego Senatu i pana marszałka prof. Andrzeja
Stelmachowskiego, prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

EfektemtegobyłowysłaniedoWilnaprzezStowarzyszeniekonserwatorki,
aby oceniła stan obrazu. Pani ta wróciła bardzo zadowolona z gościnności
proboszcza, ale do obrazu odniosła się bardzo krytycznie. Według niej nie
przedstawiał takiejwartości, abyopłacałosięponosićkoszty jegokonserwacji,
proponowała zamalować uszkodzenia i plamy.

Siostrę Helenę nie przekonała ta opinia imiaławciąż nadzieję, że znajdą
się pieniądze na renowację obrazu. Prosiła, abym poszukała innego konser-
watora, aby jeszcze raz określić rzeczywisty stan obrazu.

Znajoma poleciła mi znaną w Łodzi konserwator, historyka sztuki prof.
dr hab. Ewę Marxen-Wolską. Pani Wolska była osobą w podeszłym wieku.
Ucieszyła ją bardzo propozycja konserwacji pierwszego obrazu JezusaMiło-
siernego, ponieważ wiedziała, że taki obraz istnieje i jej wielkim pragnie-
niem było go zobaczyć. Oświadczyła, że ze względu na wiek będzie mogła
tylkokonsultować tępracę, awykonanie zleci innej osobie, zaktórądajegwa-
rancje, żewykona to tak, abymogła się pod tympodpisać. Osobą tą była pani
Edyta Hankowska-Czerwińska z Włocławka – konserwator dzieł sztuki, ab-
solwentkaWydziału SztukPięknychUniwersytetuMikołaja KopernikawTo-
runiu.

Pani Wolska i pani Czerwińska zaplanowały wspólny wyjazd do Wilna,
chciały zobaczyć obraz i ocenić jego stan orazmożliwość wykonania konser-
wacji. Stało się to jednak niemożliwe, bo po kilku dniach pani Wolska wwy-
niku powikłań chorobowych straciła wzrok. W nadziei, że ten stan minie
prosiła, abyśmy rozpoczęły bez niej to przedsięwzięcie. Jednak stan zdrowia
pani Wolskiej z upływem czasu nie uległ poprawie – do końca życia nie od-
zyskała wzroku.
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Po nawiązaniu kontaktu z panią Edytą, pojechałyśmy do Wilna, aby na
miejscumogła podjąć decyzję, czy samodzielnebędziemogłaprzeprowadzić
konserwację. Pownikliwymobejrzeniu obrazuwyraziła zgodę. Jednak zbieg
różnych niesprzyjających okoliczności odsunął w czasie jej wykonanie, m.in.
w dalszym ciągu nie było na to pieniędzy.

Minęłokilkanaściemiesięcy, kiedypowrócił donasproblemkonserwacji
obrazu. Organizator Ogólnopolskiego Spotkania Młodzieży na Polach Led-
nickich ojciec Jan Góra OP na spotkanie młodzieży w 2003 r. zaplanował
spektakl oBożymMiłosierdziu.Miał pomysł, abywczasie jego trwania „Pod
Rybą”, stanowiącą ołtarz, ukazał się bardzo duży obraz JezusaMiłosiernego
i aby młodzież uczestnicząca w spotkaniu otrzymała obrazki z Koronką do
Bożego Miłosierdzia. Małych obrazków potrzebował około 120 tys. bo tylu
uczestników spodziewał się na spotkaniu.

Ojciec Góra OP zwrócił się z tą prośbą do siostryMarii, ponieważ bardzo
zależałomuna tym,abybyła tokopiapierwszegoobrazuMiłosiernego Jezusa
z Wilna. Wiedział, że drukujemy takie obrazki na potrzeby ewangelizacyjne
i jest w tym celu zarejestrowana Fundacja. Jednak dowykonania tak dużego
powiększenia obrazupotrzebnabyła fotogra�ia lub slajd owysokiej rozdziel-
czości, a takiej fotogra�ii nikt nie miał i nie można było jej zrobić ze względu
na uszkodzenia i rozległe plamy na obrazie. Z siostrą Marią rozmawiałyśmy
o tym, jakie to dla o. Góry OP będzie wielkie rozczarowanie i jak my mamy
mu to powiedzieć, że tego nie można zrobić.

W następnym dniu zadzwonił do mnie pan Kazimierz Stępień, który
już wielokrotnie wspomagał moją działalność (m. in. ufundował plakaty
dowszystkichgablot przykościelnychz informacjąomożliwości otrzymania
łaskimiłosierdziadlakonającychzaprzyczynąmodlitwyKoronkądoBożego
Miłosierdzia). Zapytał, czymoże domniewstąpić, ponieważ jestw pobliżu.
Był zainteresowany tym, co planuję robić w najbliższym czasie.

Opowiedziałammu o problemie zwydrukowaniem obrazu JezusaMiło-
siernegodlao. JanaGóryOPnaLednicę.PanKazimierzzupełnie inaczejocenił
tę sytuację – uznał, że nie powinno się rezygnować.Według niego, jeśli prze-
szkodą jestniewykonanakonserwacjaobrazu, to trzeba ją jaknajszybciejwy-
konać. Były jeszcze trzy miesiące do uroczystości na Lednicy.
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Nasza dalsza rozmowa dotyczyła określenia możliwych kosztów kon-
serwacji. Jużwcześniej interesowałamsię tymiwiedziałam, żeabyrozpocząć
tę pracę potrzebne było na początek co najmniej 10 tys. zł. Ja nie dyspono-
wałamtakąsumąpieniędzy.PanKazimierzbezzastanawianiasięzadeklarował,
że onmoże taką sumęwpłacić. Zaskoczyłmnie tym gestem, bo nie był czło-
wiekiem zbyt zamożnym i niemogłam się tego spodziewać. Powiadomiłam
o tym siostrę Marię i pytałam, comamw tej sytuacji zrobić. Decyzja siostry
była jednoznaczna – należy podjąć ryzykowykonania konserwacji. Prosiła,
abym pojechała do Wilna po uzyskanie zgody i dopiero wtedy zobaczymy,
co z tego wyniknie.

Ksiądz proboszcz Mirosław Grabowski bez problemu otrzymał w kurii
wileńskiej zgodę.Okazałosiępóźniej, żewtymczasiewKuriiniktniewiedział,
żepierwszyobraz JezusaMiłosiernegoznajduje sięwWilnie i prośbaozgodę
na konserwację dotyczy tego obrazu.

PoprzekazaniupomyślnejwiadomościsiostrzeMarii ipanuKazimierzowi,
już na drugi dzień pieniądze na ten cel były na koncie wcześniej założonej
Fundacji. Pytałam kiedyś pana Kazimierza, jak się to dzieje, że zjawia się
niespodziewanie z bezinteresowną pomocą, dokładnie wtedy, kiedy to jest
bardzo potrzebne. Powiedział, że nie wie, ale dla niego możliwość pomocy
w takiej sprawie to wielkie szczęście.

Ponieważupłynęłopółtorarokuodnaszychpierwszychkontaktówzkon-
serwatorkąpaniąEdytą,zawiadomiłamjąopojawieniusięszansynarealizację
konserwacji.Chciałamsiędowiedzieć, czywdalszymciągujestzainteresowana
jejwykonaniem.Okazało się, że terazbyłbyz tymwielkiproblem,bomadzie-
więciomiesięcznącóreczkęijeszczekarmijąpiersią,awzwiązkuztymmusiałaby
wyjechać z dzieckiem, a w dodatku, aby mogła pracować, potrzebny byłby
ktoś do opieki nad dzieckiem.

Trzeba było podjąć decyzję, czy poradzimy sobie ze zorganizowaniem
wyjazdu pani Edyty z dzieckiem i zapewnieniem mu odpowiedniej opieki.
Siostry postanowiły dostosować się do zaistniałej sytuacji pozostając przy
wcześniejszych ustaleniach.
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Kiedy wszystko zostało przygotowane do wyjazdu, nastąpiła przykra
niespodzianka. Reprezentant „WspólnotyPolskiej”wWilnie, poinformował
mnieobezwzględnymobowiązkuprzekazania impieniędzy, które Fundacja
otrzymała na ten cel, ponieważ oni zdecydowali się sami przeprowadzić
konserwację.

Odpowiedziałam, żeniemamtakiegoobowiązku,boto jestmojaFundacja
i niewidzę żadnych przeszkód, aby zrobili towewłasnymzakresie. Po kilku
godzinachks.Grabowskipoinformowałmnie, że zostałwprowadzonywbłąd
i prosi, aby kontynuować organizowanie przyjazdu.

Wzorganizowaniuwyjazdupomógłmi o. Józef ŁągwaSJ, poprosił swego
znajomego, abypojechał znamidoWilna. Posiadałonduży samochód imożna
było do niego załadować przedmioty potrzebne do konserwacji obrazu oraz
wyposażenie dla dziecka (m. in. łóżeczko) na dłuższy czas pobytu. Z całym
ekwipunkiem i dzieckiem płaczącym z powodu dłużącej się podróży, dotar-
liśmydoWilna. Pani konserwator zamieszkaławdomuZgromadzenia Sióstr
JezusaMiłosiernego.Wkaplicy tegodomubyła prowadzonakonserwacja ob-
razu. Na początku pobytu był problem z dzieckiem, bo nie od razu zaakcep-
towało opiekunki w czarnych habitach.
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Wnastępnymdniupoprzyjeździe,wkościeleS�więtegoDuchanamiejsce
wyjętego z ramy obrazu została umieszczona wcześniej wydrukowana jego
kopia.

JakbardzowWilniebyłobrak świadomościowartości tegoobrazu, świad-
czy zaistniała sytuacja.W tymczasie, gdywszystkie osoby obecnewkościele
były zainteresowanemontowaniem kopii obrazu, pan kościelnyw beztroski
sposób wziął pod pachę wyjęty z ołtarza oryginalny obraz i wyruszył z nim
w drogę do domu Sióstr, gdzie miała być dokonana konserwacja. W obawie
o bezpieczeństwo obrazu wybiegłam na ulicę, aby dogonić już dość daleko
oddalonegokościelnegoizabezpieczyćobraz,byniewzbudzałzainteresowania
przechodniów. I takzowiniętymwzwykłykocobrazemszliśmydalejwedwoje
ulicamiWilna do Sióstr mieszkających wtedy obok dworca kolejowego.

Jakże trudno tamtowydarzenie porównać z tym, co po trzynastu latach
zobaczyłamnaekranie komputera. Otrzymałamzleconydoprzetłumaczenia
na język litewski tekst strony internetowej:www.faustyna.eu, aby go umie-
ścić na stronie, potrzebny był kod internetowy litewskiego języka. W tym
celu panTomasz Perek, otworzył przypadkowo litewską stronęwww.l24.lt,
(pan Tomasz od około dwudziestu lat przygotowujemimateriały do druku
oraz strony internetowe a przygotowane pliki pan Jarosław S�migielski bez-
interesownie uaktualnia na serwerze).

Niespodziewanie zaskoczył nas widok transmisji z wydarzenia religij-
nego na Litwie, zakończenia Narodowego KongresuMiłosierdziaw ramach
obchodówRokuMiłosierdzia (2016 r.). UlicamiWilna szła uroczysta procesja
z pięknie udekorowanym kwiatami obrazem Jezusa Miłosiernego, z udzia-
łem legata papieskiego kardynała Pietro Paroliniego, sekretarza stanu Sto-
licy Apostolskiej oraz litewskich hierarchów, kapłanów, zakonników, sióstr
zakonnych i licznej rzeszywiernych. Litewski kościół w ten sposób pragnął
wypełnić obietnicę i uprosić u Miłosiernego Jezusa błogosławieństwo dla
miasta.

Widok ten sprawiłmiwielką radość, choć namoment tak zwyczajnie po
ludzku poczułam żal, że niemogłam tam być, bo nic nie wiedziałam o plano-
wanej uroczystości.
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Wczasie trwaniakonserwacjiwielokrotnieprzyjeżdżałamdoWilna.Prze-
woziłam m.in. wypożyczone od pani Wolskiej lampy do obserwacji obrazu
wpromieniachultrafioletowych.Towarzysząckonserwatorce,mogłamdokładnie
zobaczyć miejsca licznych przemalowań i skutków niefachowych renowacji,
które całkowicie zmieniły rysy twarzy Pana Jezusa, a takżewielu uszkodzeń,
będących rezultatemburzliwejhistoriiobrazu.Obserwowałamżmudneusuwanie
wszystkich przemalowań i niesamowity końcowy efekt, kiedy odsłonił się
prawdziwypełendostojeństwaWizerunek Jezusazespojrzeniempełnymza-
dumy i miłosiernej miłości.

Widziałamteż śladypopoprawkachjakichdokonywałmalarzKazimirowski,
kiedy na prośbę siostry Faustyny kilkakrotnie mody�ikował ułożenie dłoni
Pana Jezusa, także ślady po wielokrotnym zdejmowaniu z blejtramu – obraz
zachował oryginalną wielkość (nie był wycinany).
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Kiedy został wystawiony ten obraz, ujrzałam żywy ruch
ręki Jezusa, który zakreślił duży znak krzyża.Wten sam dzień
wieczorem(…)ujrzałam,jaktenobrazszedłponadmiastem,amiasto
tobyłozałożonesiatką i sieciami.KiedyPanJezusprzeszedł,przeciął
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Niecierpliwie czekaliśmy na zakończenie prowadzonej renowacji, aby
zrobić slajdpotrzebnydowydrukowaniapowiększonej kopii obrazunaLed-
nicę. Kiedy stało się to możliwe, pojechałam doWilna z Ewą i Sławomirem
S�migielskimi,moimiprzyjaciółmizeWspólnoty. Sławekpodjął sięwykonania
slajdu i bardzo starał się, aby postać Pana Jezusa była na nimmaksymalnie
duża. Jednakpopowrocieokazałosię, żeobraznanimmatylko2cmwysokości,
a całość slajdu obejmuje jego otoczenie. Nie byliśmy pewni czy coś z tego
będzie można zrobić.

Skontaktowałamsię zpanemMarkiemKiecanązWarszawy, którywspo-
magał �inansowodrukfolderówiplakatów(m.in.ufundowałplakatydogablot
przykościelnych z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego i Orędziem Bożego Mi-
łosierdzia, które z listem przewodnim Matki Generalnej Zgromadzenia, wy-
słaliśmy za pośrednictwemKurii dowszystkich para�ii w Polsce. Zainicjował
także stronę internetową Zgromadzenia).

Prosiłam o informację, gdziemożnawydrukować tak duży obraz, bo pa-
miętałam, żekiedyś rozmawialiśmyowydrukachreklamowychdla jego �irmy.
OpowiedziałamopotrzebnymobrazienaLednicę, i o tym, żemamtylko2 cm
slajd i wątpliwości, czy towystarczy. Pan Kiecana poprosił, abymprzywiozła
ten slajd do jego �irmywówczas sprawdząmożliwościwydruku.Mogłampo-
kryć koszt wydrukowanego obrazu (mając na uwadzewłasne oszczędności)
tylko do 6metrówwysokości i w związku z tym, prosiłam o zrobienie próby
powiększenia obrazu tylko do tej wysokości.

Okazało się, że pan Kiecana był już kiedyś na Lednicy i według niego,
takiejwielkości obraz jaki ja proponuję, nie będziewidoczny na całymplacu.
Uznał, że trzebagokonieczniepowiększyćdo10m.Panowiedługodyskutowali,
kontaktując się z jakąś �irmą odnośnie, techniki wykonania. Chodziło o to,
aby sylwetkaPana Jezusazrobionaz takmałegoslajdubyławidoczna. Ponie-
długimczasieusłyszałam, że tobędziezrobione i zleceniezostało jużwysłane.
Niepoinformowałamwcześniej, żepowiększenieobrazubędziedlamniewielkim
obciążeniemfinansowym,alegodzącsięz faktemdokonanymzapytałamgdzie
ikomumamzatozapłacić. PanKiecanapowiedział, żemogęspokojniewracać
dodomu, bo ta sprawamnie już nie dotyczy. On sampostara sięwydrukować
obraz i dostarczyć go do ojca Jana Góry OP na Lednicę.
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PomocyBożej opatrzności,wkrytycznychmomentachmojejposługi, nie
da się ująć w słowach, a towarzyszące temu odczucie szczęścia było zawsze
tym, za czym tęskniłam podejmując się nowych zadań.

Od o. Jana Góry OP otrzymałam podziękowanie z zaproszeniami na tę
uroczystość. Pojechałam z przyjaciółmi – Halinką, Ewą, Sławkiem i Andrze-
jem. W czasie trwania tej pięknej uroczystości nastąpił niezwykle wzrusza-
jącymoment. Podczas celebracji nabożeństwa do BożegoMiłosierdzia przez
biskupa Edwarda Dajczaka ukazał się podniesiony nawysokim dźwigu pod-
świetlony obraz z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego na tle białych i czerwo-
nych promieni światła.

Widok ten towarzyszył młodzieży w czasie śpiewu Koronki do Bożego
Miłosierdzia. Biskup Dajczak, po upewnieniu się czy wszyscy otrzymali ob-
razki z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego i tekstem Koronki, poprosił, aby je
zachowali, bo to jest bilet do Nieba.

Lednica to jezioro w środkowo-zachodniej Polsce, które jest bardzo prawdopodobnym miejscem chrztu
Polski w 966 roku. Pola Lednickie jako ważne miejsce dla historii Polski i chrześcĳaństwa znane są
z corocznych Spotkań Modlitewnych Młodzieży ze specjalnie zaprojektowaną ogromną bramą o kształ-
cie ryby.
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Wuroczystejprocesji imodlitwienaLednicybrałyudział SiostryzeZgro-
madzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego. Również dla nas wielkim szczęściem
byłouczestniczeniewtakpięknej ipodniosłejatmosferzemodlitwyuwielbienia
–pierwszejpokonserwacji,publicznejprezentacjikopiiobrazuzWizerunkiem
Jezusa Miłosiernego, obrazu, który powstawał w atmosferze modlitwy, cier-
pienia i osobistego udziału św. siostry Faustyny i bł. ks. Michała Sopoćki.

Poukończonejkonserwacji,wczasiektórejprzywróconyzostał jegopier-
wotnywygląd i kształt, obrazwrócił dokościoła S�więtegoDucha. Jednak, aby
powielać obraz w druku offsetowym, w dalszym ciągu potrzebny był nam
slajd oddającyw detalach Jego piękno. Angażując profesjonalnego fotografa,
uzgodniłamzksiędzemGrabowskimmożliwość przeprowadzenia sesji foto-
gra�icznej obrazu.

Zmobilizowałamniedo tegoznajoma, zainteresowanarozpowszechnia-
niemobrazu,paniJulittaNazdrowicz-Woodley,zamieszkałanastałewLondynie,
a dość często przebywająca w Łodzi. Chętnie zaangażowała się w realizację
tej sesji. Sprowadziła z Londynu specjalistyczną kamerę, za pomocą której
możnabyłowykonać20-centymetrowyslajd.Wzorganizowaniutegowyjazdu
pomógłnamks.PawełDziedziczak,wówczasduszpasterzakademickiDA„Piątka”
w Łodzi, który zaproponował wyjazd doWilna własnym samochodem.

Okazało się, że był toostatnimomentnawykonanie takiej sesji, ponieważ
nastąpiło gwałtownezainteresowanieobrazem(2004r.). Już po tygodniu roz-
poczęły się różnego rodzaju kontrowersyjne roszczenia dotyczące obrazu,
uniemożliwiające jakiekolwiek czynności. Nieporozumieniedotyczyłodecyzji
metropolitywileńskiego kardynałaAudrysa JuozasaBačkisa o przeniesieniu
obrazu z kościoła S�więtegoDucha (wktórymMsze S�w. i nabożeństwa odpra-
wiane są wyłącznie w j. polskim) do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

Zaistniała sytuacja, trwająca kilkanaście miesięcy, nie stanowiła już dla
mnie przeszkody, aby wykonane po konserwacji fotokopie obrazu powielać
w druku na potrzeby ewangelizacyjne Zgromadzenia, a także udostępnić ko-
piowanie w celach ewangelizacyjnych na całym świecie.

Jeden z wykonanych wtedy slajdówmetropolita wileński przekazał
księżommarianom do USA.
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Przezobraztenudzielaćbędęwiele łask..., aprzeztoniech
ma przystęp wszelka dusza do niego.

(„Dzienniczek” św. Siostry Faustyny, 570).

Pragnienie, by w pełni wypełnić życzenie Pana Jezusa, nosiłam w sercu
oddawna.Byłoonomotywacjądo tego, abyumożliwićwykonaniekopii obra-
zu z Wizerunkiem Jezusa Miłosiernego dla każdego, kto zapragnie mieć go
wswoimdomu,wkaplicyczywkościele.Wtymceluzarejestrowałamdomenę:
www.merciful-jesus.com.Przez jakiś czaswciążnamcośprzeszkadzałowjej
uruchomieniu, bo koncentrowaliśmy się na innych czynnościach.

Pewnego dnia zaproponowałam panu Tomaszowi Perkowi opracowa-
nie tej domeny. W następnym dniu, kiedy zainstalowana domena już funk-
cjonowała, zadzwoniła konserwatorka, pani Edyta, z którą sporadycznie
utrzymuję kontakt, aby zapytać, czy wiem co się wydarzyło. Byłam przeko-
nana, że zobaczyła domenę z obrazem do druku. Jednak nie to było celem jej
kontaktu. Chciała mi powiedzieć, że właśnie w tym dniu minęło 70 lat od
śmierci malarza Eugeniusza Kazimirowskiego i przestały istnieć jakiekol-
wiek ograniczenia w rozpowszechnianiu obrazu.

Wieczysta adoracja w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, Wilno, ul. Dominikonu 12,
gdzie znajduje się pierwszy obraz z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego
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* Ksiądz Sopoćko w swoich publikacjach potwierdza, że obraz został namalowany dokładnie według
wskazówek siostry Faustyny. O niezwykłej staranności w odtworzeniu utrwalonego w pamięci Świętego
Wizerunku Zbawiciela świadczy fakt, że wizerunek z obrazu Jezusa Miłosiernego idealnie odpowiada
wielkości postaci utrwalonej na Całunie Turyńskim.

Inne interesujące odczucie w związku z Internetem dotyczy animacji
obrazu. PoprosiłampanaTomasza, aby zrobił próbę animacji zdjęć: fragmen-
tu pierwszego obrazu JezusaMiłosiernego z fragmentemCałunuTuryńskie-
go. Pamiętałam, że w 1998 r., kiedy z siostrą Marią byłam w Białymstoku
na spotkaniu z o. Sera�inemMichalenko MIC, w czasie prowadzonej konfe-
rencji, pokazał on powiększone obrazy porównując ich wielkość.

Pan Tomasz bez przekonania oświadczył, że spróbuje coś z tym zrobić.
W czasie próby nałożenia na siebie obrazów zadziwiła go zgodność detali
wmiejscachutrwalonychna fotogra�iach.Niespodziewanyefektprzenikania
obrazów zaskoczył do tego stopnia, że pomimo nocnej pory obudził żonę,
abypodzielić sięzniąwidokiemuruchomionejanimacji sprawiającejwrażenie
odtworzenia momentu zmartwychwstania Pana Jezusa*.
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Wmojej całej kilkudziesięcioletniej posłudze, w momentach zwątpień
czy zmęczenia,wielokrotnie doświadczałamumocnienia poprzez zbieg nie-
zwykłych okoliczności, których człowiek nie mógłby w żaden sposób po-
układać tak, jakimi one były. Po takich doświadczeniach odzyskiwałam za-
wsze siłę i wewnętrzny spokój.

Podwpływemnarastającychtrudności izniechęcenia,postanowiłamprze-
stać zajmować się stroną internetową. Udałam się do Wilna, aby pożalić się
Panu Jezusowi i powiedzieć Siostrom, żeniedaję rady, bo sięna tymnie znam
i nie mam odpowiednich predyspozycji, aby to robić.

Jak zwykle korzystałam z gościnności Sióstr w ich domu zakonnym.
Wczasie obiadupoprzeciwnej stronie stołu siedziała pani zAustralii, z którą
jednazsióstr rozmawiaław językuangielskim.Zwcześniejszychrelacji Sióstr
wiedziałam, żewSanktuariumBożegoMiłosierdzia,przezkilkagodzin trwała
ona na modlitwie przed „S�więtymWizerunkiem” Jezusa Miłosiernego*.

Kierując się ciekawością poprosiłam Siostrę, aby zapytała, co tą panią
skłoniłodoprzyjazdudoWilna.Odpowiedziała, żepozapoznaniusięzhistorią
pierwszegoobrazu JezusaMiłosiernegonastronie:www.faustyna.eu (którą
opracowałam), odczuła tak wielką potrzebę przybycia do Wilna, że prze-
znaczyła na tę podróż wszystkie swoje oszczędności.

To było nie pierwszy raz, jak mój wielki problem Pan Jezus rozwiązał
w tak bardzo konkretny i dla mnie zrozumiały sposób.

Poupływiekilkumiesięcy,w2008r.uczestniczyłamwIKongresieBożego
Miłosierdzia w Rzymie. Na Kongresie tym w czasie jednej z Mszy św., kiedy
nastąpił czas przekazania znaku pokoju, odwróciła się i podała mi rękę, ta
sama pani z Australii, którą spotkałam w Wilnie. Był to dla nas obu bardzo
radosny znak pokoju. Na Kongres pojechałamdoRzymu z siostrami ze Zgro-
madzenia Sióstr JezusaMiłosiernego.W czasie jego trwania z pomocą sióstr
ipaniViolettyWawerzParyża, podarowałyśmywszystkimuczestnikomkilka
tysięcy folderów w różnych językach.

* W historii objawień znane jest tylko jedno wydarzenie, kiedy to Pan Jezus wyraził życzenie namalowania
obrazu ze swoim wizerunkiem. Sam przedstawił i zaakceptował jego plastyczne wyobrażenie
– wielokrotnie ukazując siostrze Faustynie swoją żywą obecność w postaci takiej, jaka została odtworzona
na namalowanym obrazie w Wilnie. Ponadto obietnicą szczególnych łask dla czcicieli tego obrazu
nadał mu niezwykłą wartość religĳną.



− 40 − POCZĄTEK

V

Kierunekewangelizacji sygnalizowaływcześniej różnewydarzenia.Będąc
już wewspólnociemodlitewnej znalazłam sięwbardzo trudnej sytuacji. Do-
tyczyło to bliskiej mi osoby przebywającej w szpitalu w stanie agonalnym,
która nie przystępowała do sakramentu pojednania około 50 lat.

Wtymkrytycznymdniu,okołogodziny23.00poproszonomnieoopuszczenie
szpitala, informując, żewszystkiemożliwości farmakologicznezostały jużwy-
czerpane i niema żadnej szansy napowrót do życia.Wpoczuciu bezradności
wobec zaistniałej sytuacji, włożyłam umierającemu pod poduszkę obrazek
Jezusa Miłosiernego z relikwią (nitki habitu) św. siostry Faustyny.

Oczekując na informację telefoniczną ze szpitala, łącząc się wmodlitwie
zzamówionąwtej intencjiporannąMszą św.wLicheniu,odniosłamwrażenie,
że jestem w szpitalu przy łóżku chorego i uczestniczę w trwającym dialogu
zkonającym, obecnych tamdwóchnieznanychmipostaci.Widokkonającego
był niezwykle przykry. Jedna z tych postaci, podtrzymując z wielką troską
umierającego, zapytała:Czy typragnieszspotkaniazBogiem?Aonteż zapytał:
Czy jamamjeszcze takąszansę?Tak, tylkomusisz tegozapragnąć.Tak,pragnę,
powiedział. Włączając się w tę rozmowę, zapytałam: Czy mam pojechać po
kapłana. Usłyszałam: To jeszcze nie teraz.

Kiedypowróciłomi realnemyślenie,wpośpiechupojechałamdoszpitala
przeświadczona, że otrzymam informację o zgonie. Było to około godz. 8.00
rano i był już obecny na oddziale ordynator i cały personel medyczny.
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Zobaczyłamdziwnezachowanie lekarzy ibiegającepielęgniarki. Sytuację
tęwywołałwidokmojegochorego,przytomnegoiowłasnychsiłachsiedzącego
naszpitalnymłóżku.ChorytrzymałwręceobrazekJezusaMiłosiernegozrelikwią
siostry Faustyny, odnaleziony przez pielęgniarkę zmieniającą pościel.

Różniepotoczyłosiędalszeżycieosobywalczącejznałogiemwyniszczającym
organizm. Jednakw czasie następnego dłuższego pobytuw szpitalu nastąpił
odpowiedni czas na świadomie podjętą decyzję przystąpienia do spowiedzi
i przyjęcia sakramentuchorych.Posługi tej udzieliłwcześniejwtajemniczony
w krytyczną sytuację o. Józef Kozłowski SJ.

Po otrzymaniu wiadomości o śmierci chorego, na wieczornej Mszy św.
prosiłamBogaołaskęzbawieniadlaniego,pytając,cojeszczepowinnamuczynić
w tej intencji. Tej nocy niezupełnie wybudzona ze snu, doznałam dziwnego
przeżycia. Miałamwrażenie, że wmoim pokoju niema ścian ani su�itu tylko
wypływającywotwartąprzestrzeńniekończącysiępromieńróżowegoświatła,
awnim ściskający za serce obraz nieogarnionego ogromu zagubionych, wy-
niszczonych cierpieniem, smutnych i nędznie przyodzianych ludzi.

Nie widziałam Pana Jezusa, ale miałam świadomość Jego słów:
Zobacz, w jakiej sytuacji są Ci, za którymi nikt się nie wstawia i nie prosi.

Poprzez rozpowszechnianie w różnych dostępnych formach informacji
oobietnicach łask, jakiePan Jezuszwiązał znowymi formamioddawania czci
Bożemu Miłosierdziu, a w szczególności łaski Miłosierdzia dla konających,
namiarę swoichmożliwości starałam się realizować charyzmat rozpoznany
weWspólnocieOdnowywDuchuS�więtym,zachowującwpamięcinatchnienia
otrzymanewMedjugorie izapiswpozostawionymtestamencie świętej siostry
Faustyny (Dzienniczek, 1680).

...aby grzesznicy uciekali się do miłosierdzia Twego, doznając niewysło-
wionych skutków tego miłosierdzia, a szczególnie dusze konające...

ZgromadzenieSióstr JezusaMiłosiernegoorazZgromadzenieSióstrMatki
BożejMiłosierdziaw łączności z czcicielamiBożegoMiłosierdzia już odkilku
lat kontynuują nieustającąmodlitwęKoronką doBożegoMiłosierdzia upra-
szając łaski Bożego Miłosierdzia dla konających.
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VI

MojewyjazdypielgrzymkowesamoistnieukierunkowałysięnaMedjugorie
iWilno, zwracającmoją uwagę, żew tychmiejscach uwieńczenie Bożymbło-
gosławieństwem niezwykłych dzieł dokonało się w tym samym czasie
i podwpływemtej samej okoliczności –1900-lecia JubileuszuOdkupienia
Świata.

Na początku 1934 r.mieszkańcy para�iiMedjugorie postanowili wybu-
dować krzyż na Górze Križevac. Do takiego przedsięwzięcia potrzebne było
zaangażowaniewielu ludzi, a byli nimi niezamożniwiejscypara�ianie, którzy
nie mogli mieć żadnej wiedzy o tym, że przygotowują miejsce modlitwy dla
tysięcy pielgrzymów.

Trudno sobie wyobrazić wnoszenie kilku ton materiałów budowlanych
naplecach lubnagrzbietachosiołków, nawysokągóręoostrychwystających
skałach. Jak bardzo musieli oni być obdarowani determinacją i łaską wiary,
aby rozpoznać Boży plan i zatroszczyć się o to, aby dokładnie go wykonać
w odpowiednimmiejscu i czasie. Na wybudowanym krzyżu wyryto napis:
Jezusowi Chrystusowi, Odkupicielowi rodzaju ludzkiego na znak wiary,
miłości i nadziei, na pamiątkę 1900 rocznicy męki Jezusowej.

30sierpnia 1984 r. Matka Boża w orędziu do para�ian wMedjugorie po-
wiedziała: „Krzyż był w planach Bożych, gdy go budowaliście”.

WielokrotnypobytwWilnieułatwiłmiodkrywaniepozostawionych tam
śladówobecności św.siostryFaustynyibł.księdzaMichałaSopoćkioraz śladów
ichposłannictwaokupionegowielkimcierpieniem.Dotyczyłoonoprzekazania
nowych form kultu Bożego Miłosierdzia. Jedną z tych form jest obraz Jezusa
Miłosiernego, który na początku 1934 r., dzięki ich wspólnym staraniom,
został namalowany i po raz pierwszywystawionydopublicznej czciw czasie
uroczystego zakończenia Jubileuszu Odkupienia Świata – 1900-lecie od
mękiZbawiciela.Wuroczystości tejuczestniczyłasiostraFaustyna,akazanie
o BożymMiłosierdziuwygłosił ksiądz Sopoćko - tak jak tego żądał Pan Jezus.
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Góra Krzyża
w Medjugorie

Obraz Jezusa
Miłosiernego
wystawiony
w Ostrej Bramie
w czasie
uroczystości Święta
Bożego Miłosierdzia.
Widok współczesny.

WOstrej Bramie obchodzono uroczyście przez trzy dni zakończenie Jubi-
leuszu Odkupienia Świata – 1900-lecie od męki Zbawiciela. Teraz widzę,
że złączone jest dzieło Odkupienia z dziełemMiłosierdzia, którego żąda Pan…

Kiedy zaczął mówić [ks. Sopocko] o tym wielkim miłosierdziu Pańskim,
obraz ten przybrał żywą postać a promienie te przenikały do serc ludzi
zgromadzonych... („Dzienniczek” św. siostry Faustyny, 89; 417).
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PotęgadziałaniaBożegoMiłosierdziawMedjugorie ujawnia się poprzez
atmosferę wszechobecnej modlitwy w kościele i poza kościołem. S�wiadczą
o tymkolejkiprzykonfesjonałach i rozbrzmiewającenawzgórzachmodlitwy
nieustannieprzybywającychpielgrzymówznajdalszychzakątkówświata,pra-
gnących poznać i doświadczyć

MIŁOŚCI MATKI I MIŁOSIERDZIA SYNA

Pielgrzymi przy kościele św. Jakuba w Medjugorie

Pielgrzymi na „Górze Objawień” w Medjugorie
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JEZU, UFAM TOBIE
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Goszcząc wPolscezakonnikówz „OazyPokoju”, którzypragnęli zwiedzić
miejscazwiązanezsiostrąFaustyną io.MaksymilianemKolbe,dowiedziałam
się jak powstawała kaplica w „Oazie Pokoju”. Wmiejscu przeznaczonym na
świątynię, zakonnicy postawili mury z wydobytych z tegomiejsca kamieni,
aponieważniemieli żadnychpieniędzyna tencel,wmiejscachgdziepowinny
byćbelkipoddach,pokładlikamienie, apodnimiobrazki JezusaMiłosiernego.
W małej przyczepie kempingowej trwali na modlitwie, powierzając Bożej
opatrzności rozpoczętą budowę. Po niedługim czasie przywieziono gotowy
do montażu dach.

OdpoczątkuobjawieńwMedjugorie (1981 r.), kiedyOrędzieBożegomi-
łosierdzianiebyłojeszczepowszechnieznane,podnóżeGóryObjawień,wmiej-
scu gdzie znajduje się „Cenakolo” i „Oaza Pokoju”, było nazywane PolemMi-
łosierdzia.

W świadectwie starałam się udokumentować niektóre nie-
zwykłe zdarzeniawmojej kilkudziesięcioletniej posłudze szerze-
niakultuBożegoMiłosierdzia. Zwdzięcznościąwspominając tych
co z naszej wspólnoty i zgromadzenia zakonnego odeszli już do
wieczności, którzy zwłasnej inicjatywyosłaniali swojąmodlitwą
moje czasem bardzo odważne i ryzykowne przedsięwzięcia.

Dziękuję Bogu za łaskę wiary, dziękuję wszystkim, których
Bóguzdolnił do udzielenia bezinteresownej pomocywrealizacji
tegoposłannictwa, także,mojej rodzinie, któradzięki samodziel-
nemu radzeniu sobie z codziennym funkcjonowaniem, umożli-
wiałami bycie w pełni dyspozycyjną do pełnienia tej niezwykłej
posługi.
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18 grudnia 2018 r., uczestnicy uroczystości 40-lecia grupy Odnowy w Duchu Świętym „Kanaan”
Sławomir i Ewa Śmigielscy, Bogusław i Anna Klimowicz, Urszula Grzegorczyk, Halina Kocik.

Aktualny opiekun grupy O. Józef Łągwa SJ,

2002 r. Urszula Grzegorczyk, Maciej Kubiak, zakonnicy z „Oazy Pokoju”
i ks. Ryszard Grefkowicz w czasie pielgrzymki do Niepokalanowa
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AKT POŚWIĘCENIA POLSKI BOŻEMU MIŁOSIERDZIU

BożeMiłosierny–StwórcoWszechświata–BożeOjcównaszych
– Ojcze przedwieczny! Spójrz okiemMiłosiernej Opatrzności Twej
na wyciągnięte błagalnym gestem ręce Twojego ludu polskiego.
W poczuciu naszej nędzy – z nieograniczoną ufnością uciekamy
siędoTwegoMiłosierdzia iprosimyo łaskęprzebaczeniazagrzechy
naszego narodu.

W tej chwili wpatrzeni oczyma dusz naszych w Twój święty
Majestat, padamynakolana,wyznającwpokorze, żeśmyprochem
i nicością, a grzechy nasze bez liczby. Za wszystkie łaski i dary
Twoje, BożeMiłosierny,myśmyCi zapłacili zdradąTwych świętych
przykazań, zdeptaniem Przenajświętszej Krwi Jezusa Chrystusa.
TakOjczenasz, zgrzeszyliśmy i zawiniliśmy.Aleponieważobjawiłeś
nam, o Boże, że Miłosierdzie Twoje nie zna granic, przeto wołamy
z ufnością: Jezu miłosierny, Zbawicielu nasz – Miłosierdzia, Miło-
sierdzia, Miłosierdzia. Miłosierdzia nad narodem naszym!

Wpokorze serca naszego Twemu Sercu oddajemy na zawsze
wszystkie polskie rodziny – młodzież polską – naszą ukochaną
Ojczyznę. OdobryPanieBoże, Ojcze nasz, JezuChrysteOdkupicielu
i Bracie nasz, miej Miłosierdzie nad naszą Ojczyzną i naszą nędzą.

Twego Miłosierdzia wzywamy, bo ono jest jedyną nadzieją
naszą. TwemuMiłosierdziu polecamynasz biedny naród, skłócony
nienawiścią Kaina i pychą szatana. Daj nam proszącym o łaskę,
byśmy zrozumieli swe posłannictwo w dziejach, byśmy wydobyli
się z grzechów, byśmy z całym przekonaniem i w duchu szczerości
praktykowali Twoje i KościołaTwegoprzykazania. Dajmocducha
polskim rodzicom w misji rodzicielskiej i wychowawczej. Daj
młodzieży polskiej całą głębię wiary naszych praojców.

DokonująctegoaktupoświęceniaioddaniaTwemuMiłosierdziu,
wołamy:BożedajOjczyźnie naszej i całemu światu takupragniony
pokój – pokój w duszach i sercach – pokój między wszystkimi
narodami.

O Jezu, w dzień przyjścia Twego nie bądź nam sędzią, ale
Ojcem Miłosierdzia. Miłosierdzie Boże, ufamy Tobie.

Jezu, ufamy Tobie

Akt napisany przez błogosławionego ks. Michała Sopoćkę. Odczytany w Święto Bożego Miłosierdzia w 1998 r.,
w czasie trwania nabożeństwa polskich pielgrzymów o godz 15.00, w kaplicy „Oaza Pokoju” w Medjugorie.

POWRÓT: www.faustyna.eu

ZOBACZ: www.brothersofmercifuljesus.org

http://www.faustyna.eu
https://www.brothersofmercifuljesus.org



