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Piszę z Chorwacji, by podzielić się relacją z przyję-
cia relikwii św. Siostry Faustyny  w parafii pod we-
zwaniem NMP Matki Kościoła i św. Maksymiliana
Kolbego w Trnovčici, Zagrzeb.  Relikwię ofiarowały
siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia
z klasztoru w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Krakowie-Łagiewnikach. 4 kwietnia br. w uroczys-
tej procesji relikwia Apostołki Bożego Miłosierdzia
została wniesiona do kościoła parafialnego. Modli-
tewne czuwanie przed Eucharystią poprowadziła
wspólnota apostołów Bożego miłosierdzia należących
do stowarzyszenia „Faustinum”. Mszę św. ku czci
Bożego Miłosierdzia odprawił i kazanie wygłosił ks.
Andrzej Wośko, sercanin, proboszcz tutejszej para-
fii. Na początku przywołał słowa św. Siostry Fausty-
ny: Czuję dobrze, że nie kończy się posłannictwo moje
ze śmiercią, ale się zacznie. O dusze wątpiące, uchylę
wam zasłony nieba, aby was przekonać o dobroci Boga,
abyście już więcej nie raniły niedowierzaniem najsłod-
szego Serca Jezusa. Bóg jest Miłością i Miłosierdziem
(Dz.281). Te słowa nas cieszą, gdyż są pewnego ro-
dzaju obietnicą, że św. Siostra Faustyna będzie nas
prowadzić i wstawiać się za nami przed Bogiem. Jej
obecność w relikwiach będzie nas duchowo wzmac-
niać, odnawiać naszą miłość, naszą ufność ku Bogu,
wiarę w Jego nieskończone miłosierdzie. Będzie nas
zapalać, abyśmy i my byli apostołami niezgłębione-
go miłosierdzia Bożego w swojej rodzinie, społeczeń-
stwie, narodzie. Misja św. Faustyny – jak zaznaczył
kaznodzieja, cytując słowa Jana Pawła II – przynosi
zadziwiające owoce. W jakże przedziwny sposób jej na-
bożeństwo do Jezusa Miłosiernego toruje sobie drogę
w świecie i zdobywa tyle ludzkich serc! Jest to niewąt-
pliwie jakiś znak czasów – znak naszego XX wieku.
Zdobywa je także w naszej parafii. Trudziliśmy się,
by poznać św. Faustynę, słuchać jej przesłania, któ-
re zapisała w „Dzienniczku” i nieśliśmy je dalej, aby
w ten sposób zdobywać serca dla Jezusa Miłosier-

nego. To właśnie w naszej parafii, w Trnovčici,
w roku 2012, w niedzielę Bożego miłosierdzia, go-
spićko-senjski biskup Mile Bogović jako pierwszy
chorwacki biskup przewodniczył uroczystej Mszy św.
ku czci Bożego Miłosierdzia. Także  5 października
2013 roku odbył się tu pierwszy narodowy kongres
czcicieli Bożego Miłosierdzia z całej Chorwacji,
w czasie którego w zagrzebskiej katedrze Eucharystii
przewodniczył biskup pomocniczy Zagrzebia Ivan
Šaško. Posłannictwo św. Siostry Faustyny – podkreślał
Ksiądz Proboszcz – w szczególny sposób rozpoczyna
się dzisiaj, tutaj w Trnovčici. Ona tutaj pragnie za-
mieszkać! Pragnie, abyśmy byli jej oczyma, ustami, rę-
kami i nogami, które będą chodzić do swoich bliźnich
i mówić im o radosnej nowinie, o zbawieniu i odku-
pieniu, i głosić Boże miłosierdzie! Tak, św. Faustyna
pragnie być między nami, modlić się z nami, wspie-
rać nas w naszych potrzebach, w naszym cierpieniu
i męce, radować się z każdego nawrócenia, z każdej
duszy, która zwróci się ku Bogu. Święta Faustyna
w tym miejscu pragnie być pośredniczką wielu łask.
O cokolwiek ją poprosimy, ona to przyniesie Bogu
w pokornej modliwie. O tym należy wiedzieć i pamię-
tać. Ale nie szukając swojej woli, lecz tylko woli Bo-
żej. W słowach kaznodziei zostały wyrażone pragnie-
nia naszych serc, bo przeżywaliśmy wielką radość,
przyjmując do swej parafii na stałe wielką Apostołkę
Bożego Miłosierdzia. Z naszych serc wyrywało się
dziękczynienie, które również wypowiedział ks. An-
drzej Wośko: Kochana święta Faustyno, byłaś, jesteś
i będziesz źródłem wielkich łask dla naszej parafii. Dzię-
kujemy Ci także za to, że jesteś z nami i że zostajesz!
Obiecujemy się modlić, obiecujemy wytrwałość w po-
słuszeństwie Bożej woli i szerzeniu Bożego Miłosier-
dzia, gdziekolwiek nas poślesz. Nie pozwól nam, abyś-
my byli niewierni, lecz byśmy pozostali wierni do koń-
ca i osiągnęli życie wieczne.
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