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Chciałam podzielić się z Czytelnikami „Orędzia
Miłosierdzia„ radością z drugiego narodowego
spotkania czcicieli Bożego Miłosierdzia w Chorwacji. Pierwsze odbyło się w katedrze w Zagrzebiu, w liturgiczne wspomnienie św. Faustyny,
5 października 2013 roku. Drugie – 27 września
2014 roku – w kościele katedralnym w Puli, zorganizowane z okazji dwóch rocznic: ogłoszenia
błogosławionym ks. Michała Sopoćkę, spowiednika św. Faustyny Kowalskiej, i ks. Mirosława Bulešića, kapłana i męczennika, najmłodszego chorwackiego błogosławionego, który został wyniesiony
na ołtarze właśnie w Puli, 28 września 2013 roku.
W programie jednodniowego spotkania apostołów Bożego Miłosierdzia z całej Chorwacji była modlitwa, katechezy poświęcone tym błogosławionym kapłanom i ewangelizacja uliczna. O miłosierdziu Bożym w życiu ks. Michała Sopoćki mówił o. Mariusz
Marszałek ze Zgromadzenia Braci Miłosiernego Jezusa, który z tej okazji przyjechał z Wilna. Mówił
o tym, co to znaczy być osobą, która głosi Boże miłosierdzie i jakie warunki winna spełniać, aby prawdziwie być apostołem Miłosierdzia. Wymienił ich pięć:
najpierw trzeba mieć prawdziwy obraz Boga, który
kształtuje się poprzez spotkanie ze słowem Bożym.
Następnie potrzebna jest akceptacja siebie samego
i przyjęcie Bożego planu wobec nas samych. Kolejnym warunkiem jest ufność i otwarcie się na Boga,
dalej – naśladowanie Jego miłosierdzia, co oznacza
także potrzebę czy umiejętność przebaczania, a na
końcu uczynienie z siebie daru dla Boga i ludzi.
Mons. Vilim Grbac, wikariusz generalny i proboszcz
pulskiej katedry, ukazał Boże miłosierdzie w życiu
bł. ks. Mirosława Bulešića.
Uczestnicy spotkania mieli okazję, by wziąć
udział w ewangelizacji na placach i ulicach miasta Pula i tak wyznać swoją wiarę oraz miłość
wobec Bożego Miłosierdzia. Zebrani w czterech
miejscach, zapraszali mieszkańców Puli, jak rów-

nież licznych turystów, do wspólnej modlitwy
i do śpiewu. Po powrocie do katedry przedstawiciele poszczególnych grup opowiadali pozostałym uczestnikom spotkania o tym, co się działo w czasie ulicznej ewangelizacji i co dobrego
dla nich samych ona wniosła.
Centralnym punktem spotkania była Eucharystia, sprawowana po modlitwie w Godzinie
Milosierdzia (15:00) i Koronce do Miłosierdzia
Bożego, której przewodniczył mons. Dražen
Kutleša, biskup porečki i pulski. W czasie kazania Ksiądz Biskup podkreślił konieczność świadczenia miłosierdzia wobec ludzi, którzy są
w potrzebie, oraz praktykę nieustannego przebaczania, gdyż miłosierdzie jest darem, jaki najpierw przyjmujemy za darmo od Boga, ale z tego
daru płynie wezwanie do czynienia tego samego wobec naszych bliźnich.
Na końcu Mszy św., przed rozesłaniem
i końcowym błogosławieństwem słowa podziękowania dla Księdza Biskupa i uczestników skierował franciszkanin Tomislav Cvetko, przewodniczący wspólnot, które szerzą orędzie o Bożym miłosierdziu w Chorwacji. W spotkaniu tym brał
udział ksiądz Andrzej Wośko SCJ, proboszcz
i odpowiedzialny za wspólnotę „Faustinum”, która działa w parafii pod wezwaniem NMP. Matki
Kościoła i św. Maksymiliana Kolbego w Trnovčici
– w Zagrzebiu, jak i duża grupa parafian z tejże
współnoty. Wszystkim towarzyszyła radość płynąca
z obecności w nas i pośród nas Jezusa Miłosiernego i z uczestniczenia w Jego misji objawiania
dziś światu miłosiernej miłości Boga do każdego
człowieka, a także z orędownictwa współczesnych
apostołów Bożego Miłosierdzia: św. Siostry Faustyny, św. Jana Pawła II, bł. ks. Michała Sopoćki
i bł. ks. Mirosława Bulešića.
Jelena Vuković
Z chorwackiego przetłumaczył ks. Andrzej Wośko SCJ
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