
Dnia 28 września 2016 r. po raz drugi Iskra Bożego Miłosierdzia została wypuszczona z 

Jeleniej Góry - Cieplic w łączności z całym światem oraz z ponad 150 miastami w Polsce. O 

godz. 15.00  zgromadziliśmy się (parafianie, dzieci ze świetlicy oraz kuracjusze z różnych 

części Polski) na Placu Piastowskim przy wieży przykościelnej by wspólnie odśpiewać 
Koronkę do Bożego Miłosierdzia przy akompaniamencie skrzypiec i keyboardu.  Modlitwie 

przewodniczył o. Grzegorz, który zaprosił po Koronce wszystkich do zawierzenia się 
Jezusowi Miłosiernemu. 

Ponad 120 osób zgromadziło się na modlitwie by w łączności z papieżem Franciszkiem, by 

modlić się za prześladowanych chrześcijan i ich prześladowców, o przebaczenie dla nich i o 

łaskę poznania Boga, za naszą Ojczyznę o wierność Bogu oraz w intencjach pro life.  

Godzina 15.00  to godzina konania Jezusa na krzyżu – GODZINA MIŁOSIERDZIA – gdy 

wszystkie grzechy świata zostały odkupione. Stając na 15 minut do tej szczególnej modlitwy 

we wszystkich strefach czasowych chrześcijanie otaczają glob i zbawiają swoją ziemię, swoje 

miasto, swoją ulicę. „O trzeciej godzinie błagaj Mojego Miłosierdzia, przede wszystkim dla 

grzeszników i choć przez krótki moment zagłębiaj się w Mojej męce, w Moim opuszczeniu i w 

chwili konania. Jest to wielka godzina dla świata całego"./Dz. 1320/ Pan Jezus z niepojętą 

miłością zwraca się do każdego człowieka. Z wyjątkową wrażliwością otwiera Swoje Serce 

dla tych, którzy w Godzinie Miłosierdzia łączą się z Nim w ufnej i żarliwej modlitwie. 

Zaprasza, by w tym świętym czasie z miłością zatopić się w Jego Miłosiernym Sercu i trwać 

przy Nim upraszając miłosierdzia dla całego świata, zapewniając, iż: Nie odmówi duszy 

niczego, o co Go prosi /por. Dz/ 

Dlaczego właśnie ten dzień?  28 września – jest to dzień beatyfikacji sł. Bożego Michała 

Sopoćki, który przypominał światu o miłosiernej miłości Boga. Św. Faustyna i bł. Michał za 

życia nie doczekali się uznania, splendorów i poklasku. Zyskały za to świętość i wieczną 
pamięć. Niech się dzieją wielkie rzeczy. 

Słowo wdzięczności, zachęty do trwania w modlitwie i błogosławieństwa na koniec udzielił 

Proboszcz o. Stefan Wojda SP. 

 


