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Bardzo mroźna zima i stosunkowo niewielkie
możliwości lokalowe nie przeszkodziły obchodom 80.
rocznicy objawienia Jezusa Miłosiernego w Płocku.
Katedra była pełna, a Sanktuarium Miłosierdzia Bo-
żego przy Starym Rynku i kościół farny pw. św. Bar-
tłomieja nie mogły pomieścić czcicieli Miłosierdzia
Bożego i św. Siostry Faustyny z Płocka i różnych stron
Polski, którzy przybyli, by w tym dniu dziękować za
dar objawienia obrazu i  święta Miłosierdzia.

Mała zastępcza kaplica Zgromadzenia Sióstr
Matki Bożej Miłosierdzia, przygotowana na czas
rozbudowy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego przy
Starym Rynku, przeżywała nieustannie „oblężenie”.
Każdy chciał być w tym miejscu, w którym 22 lu-
tego 1931 roku Pan Jezus ukazał się Siostrze Faus-
tynie i polecił namalowanie swego obrazu z pod-
pisem: Jezu, ufam Tobie! Żywo brzmiały w tym
dniu Jego słowa, pragnienia i obietnice związane
z czcią tego obrazu, a także głęboka refleksja nad
dziełem Miłosierdzia, które w tym dniu rozpoczęło
się w Kościele, a dzisiaj ogarnia miliony serc na
całym świecie i jest skarbem Kościoła świętego.

Uroczystościom przewodniczył ordynariusz die-
cezji płockiej bp Piotr Libera. Najpierw wraz z wier-
nymi zgromadzonymi w Kaplicy Zgromadzenia
(Sanktuarium Bożego Miłosierdzia) odmówił Koron-
kę do Miłosierdzia Bożego, a następnie poprowa-
dził procesję przez płocki Rynek do pobliskiego koś-
cioła św. Bartłomieja (Fara). W procesji niesiono ob-
raz Jezusa Miłosiernego, który peregrynował po die-
cezji płockiej, a także relikwie św. Siostry Faustyny.
O godz. 17.00 rozpoczęła się uroczysta Eucharystia,
którą celebrowało ponad 60 kapłanów. Wzięli w niej
udział także profesorowie i alumni płockiego Semi-
narium, siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miło-
sierdzia z przełożoną generalną m. Petrą Kowalczyk,
osoby konsekrowane z innych zgromadzeń i bardzo
licznie zebrani mieszkańcy Płocka, których nie znie-

chęcił nawet 10-stopniowy mróz i w tej uroczystości
uczestniczyli stojąc na dworze.

W homilii Ksiądz Biskup pytał: Czy przesła-
nie zawarte w obrazie „Jezu, ufam Tobie” zostało
już wypełnione? Czy misja, jaką zlecił Chrystus świę-
tej Faustynie, dobiegła końca? To pytanie z pew-
nością pomogło zebranym zastanowić się, czy świę-
tując 80 rocznicę wydarzeń płockich, nie wspo-
minamy tylko przeszłości, zamierzchłego „wczo-
raj”, ale dotykamy rzeczywistości głębokiej, która
może w niezwykły sposób przemienić także nasze
„dzisiaj”! Wyrażając myśli wszystkich czcicieli Mi-
łosierdzia Bożego, Ksiądz Biskup podkreślał ak-
tualność przesłania i misji św. Siostry Faustyny,
które pomimo upływu osiemdziesięciu lat, czekają
one na odkrycie, a przede wszystkim na wypełnie-
nie się w życiu każdego człowieka.

Jezus przychodził do św. Siostry Faustyny po
to, by ukazując na nowo piękno swojego  niezgłę-
bionego miłosierdzia, zachęcić na nowo człowieka
do zaufania Bogu – wbrew wszystkim podszeptom,
że to nie przyniesie żadnych korzyści, że tego nie
da się sprawdzić, dotknąć, wymierzyć…  Przez wier-
ność Siostry Faustyny swemu posłannictwu otrzyma-
liśmy wizerunek Chrystusa, który zachęca do UF-
NOŚCI BOGU i podpowiada, jak przez autentycz-
ne MIŁOSIERDZIE WOBEC BLIŹNICH stawać się
samemu żywym obrazem Jezusa Miłosiernego.

Uroczystości rocznicowe w Farze płockiej do-
pełnił koncert zespołu „Lumen”, który tekstami
św. Siostry Faustyny przepięknie wyśpiewał pochwa-
łę Bożego Miłosierdzia. Historyczne miejsce ob-
jawienia Jezusa Miłosiernego przy Starym Ryn-
ku, w którym mieści się diecezjalne Sanktuarium
Miłosierdzia Bożego, jest w trakcie rozbudowy, by
lepiej mogło służyć pielgrzymom i apostołom Bo-
żego Miłosierdzia.
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