Milovaní, sestry a bratia v Kristovi – členovia
a dobrovoľníci Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum!
S veľkou radosťou vás chcem pozvať na Dni apoštolov Božieho milosrdenstva, ktoré sa uskutočnia
od 1. do 5. októbra 2018 v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch. Na toto
podujatie sú pozvaní obzvlášť členovia a dobrovoľníci nášho združenia Faustínum zo Slovenska a
Poľska. Ich cieľom je prehĺbiť náš osobný vzťah s Bohom ako aj naše vzájomné vzťahy
v spoločenstve združenia Faustínum. Toto podujatie bude zavŕšené 5. októbra 2018 slávnosťou
spojenou s 80. výročím narodenia pre nebo sv. sestry Faustíny.
Dni apoštolov Božieho milosrdenstva budú mať charakter modlitby a formácie. Ich téma znie:
MILUJEM ŤA VEČNOU LÁSKOU
Každému z nás chýba láska. Často ju hľadáme vo stvoreniach alebo v dobrách, ktoré sú
pominuteľné. Z toho dôvodu sme už mnohokrát pocítili, že nič nemôže naplniť túžbu nášho srdca,
len Boh. Jeho láska je verná, večná a nemeniteľná. Boh nás o tom uisťuje skrze proroka Jeremiáša:
„Miloval som ťa večnou láskou, preto som ti zachoval milosť“ (Jer 31, 3).
Boh nás miluje stálou láskou a ponúka nám svoje milosrdenstvo aj vtedy, keď sme nestáli, keď sa
zmeníme alebo keď sme dokonca aj neverní. Pán Ježiš povedal sestre Faustíne: „Skôr ako som
stvoril svet, miloval som ťa láskou, ktorú tvoje srdce dnes zakúša, a po celú večnosť sa moja láska
nikdy nezmení” (Den. 1754).
Počas Dní apoštolov Božieho milosrdenstva chceme znovu objaviť večnú Božiu lásku k nám, otvoriť
sa na ňu a zakúšať ju. Tomu bude slúžiť spoločná modlitba, prednášky a stretnutia v spoločenstve.
Každý deň sa budeme môcť zúčastniť eucharistie a adorácie Najsvätejšej oltárnej sviatosti, ktorá
bude prepojená s modlitbou chvál. Prednášky nám budú pomáhať objavovať tajomstvo Božieho
milosrdenstva. Tie biblické nám prednesie páter Krištof Wons SDS - salvatorián a príhovory
o spiritualite sv. sestry Faustíny budú mať sestry z Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva.
Všetky prednášky budú simultánne prekladané do slovenčiny. V programe je plánovaný aj tzv.
koncert zvelebenia a stretnutie s pozvanými hosťami, svedkami Božieho milosrdenstva.
V piatok 5. októbra pri liturgickej slávnosti sv. sestry Faustíny budeme ďakovať Bohu za dar jej
života a posolstva, a to najmä počas slávnostnej eucharistie, ktorej bude predsedať krakovský
arcibiskup Mons. Marek Jędraszewský. Pri príležitosti 80. výročia smrti sestry Faustíny budú môcť
účastníci Dní apoštolov Božieho milosrdenstva navštíviť jej izbu, z ktorej naša svätá prešla z tohto
sveta do domu nebeského Otca a chvíľu sa v nej pomodliť. Spoločné slávenie zavŕšime večerným
bdením pri hrobe sv. sestry Faustíny v kláštornej kaplnke, ktoré bude trvať do 22:45 hod. – teda do
tej hodiny, v ktorej naša svätá povedala Bohu svoje posledné: ,,dôverujem Ti!“
Srdečne pozývam každú a každého z vás! Stretnime sa v Lagievnikoch, aby sme spolu poďakovali
Bohu za dar svätej sestry Faustíny a za milosti, ktoré nám vyprosuje. Prežime ten čas
v spoločenstve, aby sme sa posilnili na našej životnej ceste. Nech tam nechýba nikto z nás. Verím, že
prijmete naše pozvanie. Takže: dovidenia!
V modlitbách ostávam s vami v duchovnom spojení a denne vás odovzdávam Bohu na príhovor
Panny Márie, Matky Milosrdenstva, ktorej zverujeme naše spoločenstvo združenia Faustínum.
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