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 Szanowna Matko, 

 

 Jako duszpasterz i jednocześnie proboszcz parafii Dwóch Serc, Miłosiernego 

Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi zwracam się do Waszego Zgromadzenie           

z prośbą o relikwie św. siostry Faustyny. 

 Kult Bożego Miłosierdzia rozprzestrzenia się po całej naszej parafii i jest żywy 

nie tylko w kościele parafialnym, lecz również w kościołach filialnych. W głównym 

ołtarzu kościoła parafialnego Jezus Miłosierny jest czczony w obrazie, pod którym 

jest umieszczony napis Jezu, ufam Tobie (wymiary obrazu 2,5mx1,3m) i przyciąga 

do Siebie wiernych z całej okolicy. Pragniemy w tejże świątyni, przyozdobionej 

ołtarzem z białego marmuru, oddawać godną cześć relikwiom świętej siostry 

Faustyny i wypraszać za jej wstawiennictwem łaski dla naszych rodzin oraz całej 

wspólnoty parafialnej, która gromadzi się przed obrazem regularnie co piątek na 

adoracji i godzinie wynagradzającej. 

 Doświadczenie Bożego Miłosierdzia i jego głębsze poznanie utwierdza nas           

w pragnieniu przekazywania tego doświadczenia na wzór św. siostry Faustyny 



według tego, co opisała w swoim Dzienniczku. Członkowie grup modlitewnych 

naszej parafii podjęli zobowiązanie adoracji Najświętszego Sakramentu w czwartki            

i piątki oraz częstej modlitwy słowami Koronki do Bożego Miłosierdzia. 

 Każdego 25-go dnia miesiąca o godzinie 18.00 gromadzimy się ze wszystkich 

miejscowości naszej rozległej parafii (Nyaregyhaza, Felsonyaregyhaza-Karolyitelep, 

Csevharaszt, Ujlengyel) przed Obrazem, wzywając wstawiennictwa świętej siostry 

Faustyny, zwracamy się w naszych modlitwach do Chrystusa Pana, Źródła 

Miłosierdzia prosząc o potrzebne siły, byśmy mogli być prawdziwymi świadkami  

Miłosiernego w świecie. Poprzez rozważanie Drogi krzyżowej stajemy w duchu pod 

Jego Krzyżem i łączymy nasze trudy i cierpienia z Jego zbawczą Śmiercią, a modląc 

się słowami Koronki prosimy o miłosierdzie dla całego świata. 

 Grupy modlitewne z naszej parafii modlitwami i ofiarami wspierają mnie           

w staraniu się o sprowadzenie relikwiarza św. siostry Faustyny. Ufamy, że cześć 

oddawana Bożemu Miłosierdziu pobudzi również w młodym pokoleniu pragnienie 

wiary. 

 Jeśli nasza prośba będzie miła w oczach Pana i spotka się z przychylnością 

Waszego Zgromadzenia, prosimy o przygotowanie złotego relikwiarza, który by 

przedstawiał postać siostry Faustyny i jej przesłanie. Zobowiązuję się pokryć 

wszystkie niezbędne koszta i z ogromną radością zorganizuję pielgrzymkę z parafii 

po odbiór relikwiarza. 

 

 Z góry dziękuję za wasz trud i poświęcenie 

 z modlitewną pamięcią 

 ks. Antal Andras 
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