Dar Solidarności na jubileusz Biskupa Solidarności
18 czerwca 1961 roku ksiądz Edward Frankowski otrzymał święcenia
kapłańskie w katedrze w Przemyślu. W 50 rocznicę świeceń kapłańskich
Księdza Biskupa NSZZ „Solidarność” Ziemi Sandomierskiej, z
wdzięcznością za pasterską posługę, przygotował jubileuszowy dar. Jest
nim rocznicowa broszura, zatytułowana „Miłosierdzie Boże nadzieją dla
Polski i świata”.
Ta skromna publikacja powstała dzięki pomocy finansowej Zarządu
Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność”, Komisji Zakładowej
NSZZ „Solidarność” Kopalni Siarki Machów, Międzyzakładowej Organizacji
Związkowej NSZZ „Solidarność” Siarkopol Tarnobrzeg, Komisji Zakładowej
NSZZ „Solidarność” Cementowni Ożarów SA, Komisji Zakładowej NSZZ
„Solidarność” Enesta Stalowa Wola, Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli
i Wydawnictwa Diecezji Sandomierskiej.
Oprócz broszury opracowanie będzie rozpowszechniane poprzez pocztę
elektroniczną. Zapraszamy do zapoznania się z jej treścią i do
rozpowszechniania jej drogą internetową.
Książeczka zawiera wypowiedzi polskich świętych i błogosławionych,
dzięki którym rozpowszechnia się w naszej Ojczyźnie i w całym świecie kult
Bożego Miłosierdzia. Święta siostra Faustyna nazywana jest „sekretarką Bożego
Miłosierdzia”. To do niej Chrystus skierował słowa: Jestem Królem
Miłosierdzia (z Dzienniczka św. s. Faustyny - Miłosierdzie Boże w duszy
mojej), polecając upowszechnianie Koronki do Bożego Miłosierdzia, obrazu z
podpisem: Jezu ufam Tobie i święta Bożego Miłosierdzia. Do świętej siostry
Faustyny Kowalskiej Pan Jezus powiedział:
Ile razy chcesz sprawić Mi radość - to mów światu o Moim wielkim i
niezgłębionym miłosierdziu (Dz. 164).
Raduje się Serce Moje tym tytułem miłosierdzia. Powiedz, że
Miłosierdzie jest największym przymiotem Boga. Wszystkie dzieła rąk Moich
są ukoronowaniem miłosierdzia (Dz. 301).
Gdy się modliłam za Polskę usłyszałam te słowa: - Polskę szczególnie
umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli Mojej, wywyższę ją w potędze i
świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście
Moje (Dz. 1732).
Błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko był spowiednikiem siostry
Faustyny Kowalskiej, to z jego inspiracji powstał pierwszy obraz Jezusa
Miłosiernego i wydrukowano po raz pierwszy Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
W latach wojny i okupacji polscy żołnierze i emigranci zanieśli obrazki Jezusa
Miłosiernego i nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia na wszystkie kontynenty.
Ksiądz Michał Sopoćko przygotował solidne podstawy teologiczne kultu

Bożego Miłosierdzia, pomimo zagrożeń i niebezpieczeństw w latach wojny,
pomimo wielu przeszkód i utrudnień, poświecił całe swoje życie dla tej wielkiej
sprawy. W trudnym okresie narastania terroru, w 1949 roku ks. Michał Sopoćko
napisał: Jakim Królem jest Chrystus? Chrystus jest Królem Miłosierdzia.
W czasie narastania ogromnych konfliktów i zagrożeń, przed II wojną
światową w 1938 r. ks. Michał Sopoćko pisał o nadziei płynącej z Bożego
Miłosierdzia:
Największa idea chrześcijańska
„Prasa wszystkich odłamów, stojąca na gruncie chrześcijańskim, domaga
się w czasach obecnych nowej, wielkiej idei, która by mogła przeciwstawić się
skutecznie ideom przewrotnym, gangrenującym i rozkładającym dziś ludzkość
całą. Wyraz temu dał prof. Oskar Halecki w swoim referacie „Misja dziejowa
Polski” na XVI Tygodniu Społecznym w Wilnie r. ub. Żądając, by w Polsce
została taka idea rzucona jako największe hasło, zdolne porwać adeptów
„szaleńców”, którzy pod jej wpływem odrodzeni wewnętrznie mogliby się stać
apostołami tej idei dla całej ludzkości, wyczerpanej dziś i jęczącej pod
brzemieniem idei przewrotnych. Nie śmiem kusić się na opracowanie takiej idei,
ani też głosić jej wynalezienie, gdyż jest ona od wieków objawiona, tylko
jeszcze przez ogół niedostrzeżona i dlatego nienależycie rozumiana i czczona.
Tą największą ideą zbawczą dla nieszczęśliwej i znękanej dzisiaj ludzkości jest
miłosierdzie Boże”.
„Słowo”, R 1938 nr z 24 IV.
Ojciec Święty Jan Paweł II nazywany jest powszechnie Papieżem Bożego
Miłosierdzia. Już w latach swojej młodości, w czasie wojny i okupacji, poznał i
przyjął głoszone przez siostrę Faustynę orędzie Bożego Miłosierdzia. Jako
biskup krakowski i kardynał przygotował i rozpoczął proces beatyfikacyjny
siostry Faustyny, którą beatyfikował i kanonizował jako papież. Napisał
encyklikę o Bożym Miłosierdziu, wprowadził do Kościoła święto Bożego
Miłosierdzia. Upowszechnił w całym świecie kult Bożego Miłosierdzia, który
nazwał Darem Bożym dla naszych czasów.
Podczas poświęcenia Sanktuarium Bożego Miłosierdzia Kraków –
Łagiewniki 17 sierpnia 2002 roku Ojciec Święty Jan Paweł II dokonał
zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu:
„Gorąco wierzę, że ta nowa świątynia pozostanie na zawsze miejscem, w
którym ludzie będą stawać przed Bogiem w Duchu i w prawdzie. Będą
przychodzić tu z ufnością, jaka towarzyszy każdemu, kto z pokorą otwiera swe
serce na działanie miłosiernej miłości Boga - tej miłości, której grzech nie zdoła
przezwyciężyć. Tu w ogniu Bożej miłości ludzkie serca pałać będą pragnieniem
nawrócenia, a każdy, kto szuka nadziei, znajdzie ukojenie. „Ojcze
przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Najmilszego Syna
Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa za grzechy nasze i świata całego; dla

Jego bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego” (Dzienniczek
476). Dla nas i świata całego... Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego
miłosierdzia! Na wszystkich kontynentach z głębin ludzkiego cierpienia zdaje
się wznosić wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść i chęć odwetu,
gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba miłosiernej miłości
Boga, w której świetle odsłania się niewypowiedziana wartość każdego
ludzkiego istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na
świecie znalazła kres w blasku prawdy.
Dlatego dziś w tym sanktuarium, chcę dokonać uroczystego aktu
zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu. Czynię to z gorącym pragnieniem,
aby orędzie miłosiernej miłości Boga, które tu zostało ogłoszone przez
pośrednictwo św. Faustyny, dotarło do wszystkich mieszkańców ziemi i
napełniało ich serca nadzieją. Niech to przesłanie rozchodzi się z tego miejsca
na całą naszą umiłowaną Ojczyznę i na cały świat. Niech się spełnia
zobowiązująca obietnica Pana Jezusa, że stąd ma wyjść „iskra, która
przygotowuje świat na ostateczne Jego przyjście” (por. Dzienniczek, 732).
Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień
miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście!
To zadanie powierzam wam drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w
Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy przybywać będą
z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!
Boże Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka,
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata!
Amen.

