
Jezu, ufam Tobie!

Słowo wprowadzające w nowy rok formacyjny 2015/2016

Drodzy w Chrystusie Członkowie i Wolontariusze „Faustinum”!

Rozpoczynamy nowy rok formacyjny 2015/2016 w świadomości zapowiedzianego przez Papieża 
Franciszka Roku Miłosierdzia. Jest to czas, w którym jeszcze mocniej wzywani jesteśmy, aby utkwić 
wzrok w Bożym miłosierdziu, po to, by stać się jego skutecznym znakiem tam, gdzie jesteśmy, gdzie 
żyjemy. Rok Święty Nadzwyczajny jest (…) po to – mówi Papież Franciszek w bulli „Misericordiae 
vultus” – aby w codzienności żyć miłosierdziem, które od zawsze Ojciec rozciąga nad nami . 1

Potrzebujemy ciągle na nowo kontemplować tajemnicę miłosierdzia, jest ona bowiem dla nas – mówi 
dalej Ojciec Święty – źródłem radości, ukojenia i pokoju, jest warunkiem naszego zbawienia .  2

Miłosierni jak Ojciec – to motto Roku Świętego, zatem chcemy, by był on czasem poznawania 
i  spotykania się z miłosiernym Ojcem, którego objawił nam Jezus. Możemy być świadkami 
miłosierdzia Ojca dla innych tylko wtedy, gdy wpierw sami go doświadczymy, gdy uwierzymy całym 
sobą, że jesteśmy przez Niego kochani. W miłosierdziu mamy dowód tego – mówi Papież – jak Bóg 
nas kocha . W tym Jubileuszu dajmy się Bogu zaskoczyć. On nigdy nie przestaje otwierać drzwi 3

swojego serca, by powtarzać, że nas kocha i że chce dzielić z nami swoje życie. (…) Z serca 
Przenajświętszej Trójcy, z nieprzeniknionych głębokości tajemnicy Boga, wytryska i nieprzerwanie 
płynie wielka rzeka miłosierdzia. To źródło nigdy się nie może wyczerpać, bez względu na to, jak wielu 
do niego przyjdzie. Za każdym razem, gdy ktoś będzie go potrzebował, będzie mógł do niego 
przystąpić, ponieważ miłosierdzie Boga nie ma końca .4

Chcemy jako Apostołowie Bożego Miłosierdzia w tym Nadzwyczajnym Jubileuszu Miłosierdzia 
w  szczególny sposób wsłuchiwać się w miłosierdzie Boga, w to bijące serce Ewangelii . Papież 5

Franciszek przypomina, że aby być zdolnymi do miłosierdzia, powinniśmy najpierw nastawić się na 
słuchanie słowa Bożego, a to oznacza odzyskanie  na nowo wartości ciszy, aby móc je medytować . 6

Zachęcam gorąco, byśmy znajdowali chwile ciszy, by czytać i medytować słowo Boże, chociażby to 
wzięte z czytań przeznaczonych na każdy dzień. Modlitwa słowem Bożym jest miejscem spotkania 
Boga i Jego miłosierdzia. Wiara, która otwiera nasze serca na Boga i Jego miłosierdzie, rodzi się ze 
słuchania słowa Boga. 

Ojciec Święty pragnie, byśmy przeżyli ten czas z Matką Miłosierdzia. Słodycz Jej spojrzenia niech 
nam towarzyszy w tym Roku Świętym – mówi Papież – abyśmy wszyscy potrafili odkryć radość 
z czułości Boga. Nikt tak jak Maryja nie poznał głębokości tajemnicy Boga, który stał się człowiekiem. 
Wszystko w Jej życiu zostało ukształtowane przez obecność miłosierdzia, które stało się ciałem . 7
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Papież Franciszek zachęca też, by prosić o wstawiennictwo Świętych i Błogosławionych, którzy 
uczynili z miłosierdzia swoją misję życia, a w sposób szczególny  wielką apostołkę miłosierdzia, świętą 
Siostrę  Faustynę . Ta, która została wezwana do wejścia w głębokości Bożego miłosierdzia – pisze 8

Papież – niech wstawia się za nami i uzyska dla nas łaskę życia i chodzenia zawsze w świetle Bożego 
przebaczenia oraz w niezachwianej ufności w Jego miłość  (Bulla 24). 9

W tym Jubileuszowym Roku chcemy wsłuchać się w głos Kościoła, który przemawia do nas przez 
Papieża Franciszka w bulli „Misericordiae vultus”, a także przez Jana Pawła II w encyklice „Dives in 
misericordia”. Te dwa dokumenty Kościoła, całkowicie poświęcone Bożemu Miłosierdziu, będą 
przedmiotem naszych rozważań w tym roku formacyjnym. Zachęcam, by stały się one – obok Pisma 
świętego i „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny – osobistą lekturą dla każdego z nas. 

Chcemy też – w Roku Miłosierdzia – ucieszyć się na nowo orędziem, które Jezus przekazał w darze 
Kościołowi i światu przez św. Siostrę Faustynę. Jeszcze raz pochylić się nad nim, by głębiej je poznać 
i głębiej nim żyć. Uczynimy to na podstawie „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny oraz książki 
ks.  prof.  Ignacego Różyckiego „Miłosierdzie Boże. Zasadnicze rysy nabożeństwa do Miłosierdzia 
Bożego” lub też na podstawie materiałów formacyjnych z I. roku formacji z „Cyklu Siostry Faustyny”. 

Nasze spotkania formacyjne będą przebiegać w dwu nurtach:

1. Rozważania bulli Papieża Franciszka „Misericordiae vultus” oraz encykliki Jana Pawła II 
„Dives in misericordia”.

2. Zgłębiania orędzia Bożego Miłosierdzia przekazanego przez pośrednictwo św. Siostry 
Faustyny jako daru Boga dla nas. 

Zachęcam też do modlitwy za siebie nawzajem, a także za nasze stowarzyszenie, aby wypełniło wolę 
miłosiernego Boga. W każdym miesiącu dosyłać będziemy intencję szczegółową. Na wrzesień jest 
ona następująca: O dobre przeżycie Roku Miłosierdzia dla całej ludzkości, Kościoła świętego, a także 
członków i wolontariuszy „Faustinum” oraz ich Rodzin. 

Serdecznie pozdrawiam w Jezusie Miłosiernym

s. M. Alicja Zelmańska ZMBM
przewodnicząca „Faustinum”

Kraków, 4 sierpnia 2015
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