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Rozpoczynający się Rok Miłosierdzia ma swoje
korzenie m.in. w objawieniach Jezusa Miłosiernego
świętej siostrze Faustynie. Zrządzeniem Opatrzności
Bożej powiernikiem św. Faustyny był jej spowiednik
bł. ks. Michał Sopoćko, któremu Jezus zlecił szerzenie kultu Miłosierdzia Bożego.

Kościół parafialny w Taboryszkach

kaplic, do których udawał się pieszo po kilkanaście
kilometrów aby w niedzielę odprawić Msze św.
Tego było jednak zbyt dużo dla niemieckich okupantów. W obawie przed aresztowaniem w roku 1918
opuszcza wileńszczyznę i udaje się do Warszawy na
dalsze studia teologiczne. Jednoczesnie zaciąga się jako kapelan do Wojska Polskiego... Gdy w 1924 roku
powrócił do Wilna został ojcem duchownym
kleryków oraz wykładowcą teologii pastoralnej na
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Stefana Batorego.
W 1933 roku nastąpiło jego spotkanie ze św. siostrą Faustyną, której stał się spowiednikiem i kierownikiem duchowym. Siostra Faustyna tak odnotowała
w swoim Dzienniczku: „Nadszedł tydzień spowiedzi i
ku mojej radości ujrzałam
tego kapłana, którego już
znałam wpierw, nim przyjechał do Wilna. Znałam
go w widzeniu. Wtem
usłyszałam w duszy te słowa: Oto wierny sługa mój,
on ci dopomoże spełnić
wolę moją tu na ziemi”.
/(Dz 263)
Kościół św.Michła wWilnie

Przytoczę tu kilka wydarzeń z życia bł. ks. Michała Sopoćki. Bezpośrednio po święceniach kapłańskich
w 1914 roku został wikariuszem w podwileńskiej parafii w Taboryszkach. Z wielką gorliwością podejmował nowe inicjatywy duszpasterskie wspierając parafian udręczonych wojną. Gdy po ustąpieniu z Wileńszczyzny Rosjan pod okupacją niemiecką otworzyła
się możliwość zakładania polskich szkół, zorganizował w parafii około 40 kilkuklasowych szkółek. Znalazł nauczycieli, zdobył fundusze, sam w większości z
nich katechizował dzieci. W pobliskich wioskach w
Miednikach i Onżadowie doprowadził do otwarcia

W 1934 roku ks. Sopoćko doprowadził do namalowania obrazu Jezusa Miłosiernego, a później wystarał
się o zgodę metropolity wileńskiego abp. Romualda
Jałbrzykowskiego na zawieszenie obrazu w kościele
św. Michała w Wilnie, którego był rektorem.
Po wybuchu wojny ks. Sopoćko musiał się ukrywać, zaś po wojnie opuścił ukochaną wileńszczyznę i
został wykładowcą w seminarium duchownym w Białymstoku pełniąc jednocześnie obowiązki dyrektora
Archidiecezjalnego Bractwa Trzeźwości. Po śmierci
św. siostry Faustyny w 1938 roku na jego barkach
spoczęła główna troska o rozszerzanie kultu Miłosierdzia Bożego.
Tymczasem w Wilnie po zamknięciu kościoła św.
Michała przez komunistów w 1948 roku obraz Jezusa
Miłosiernego odbył swoją przedziwną pielgrzymkę,
by ostatecznie znaleźć się od 2005 roku w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Wilnie przy ul. Dominikańskiej, gdzie opiekują się nim siostry ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego, które założył w
konspiracji bł. ks. Michał Sopoćko w 1944 roku. W
sanktuarium tym trwa obecnie całodobowa adoracja
Najświętszego Sakramentu przed obrazem Jezusa Miłosiernego, który zdobywa serca chrześcijan na całym
świecie...
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Ojciec Święty Franciszek znów nas zaskakuje.
Uprzedzając oficjalne uroczystości rozpoczęcia Roku
Miłosierdzia w święto Niepokalanego Poczęcia NMP
8 grudnia w Rzymie, zaplanował otworzenie pierwszych Drzwi Miłosierdzia w katedrze w Bangi w Republice Środkowoafrykańskiej podczas swojej wizyty
w tym ogarniętym wojną kraju w dniach 29-30 listopada. Nuncjusz Apostolski w RŚA abp Franco Coppola powiedział: „Nasz Kościół jest prawdziwym szpitalem polowym na polu krwawej bitwy. Nie tylko dajemy schronienie setkom tysięcy ludzi, ale zapewniamy
im pomoc żywnościową i medyczną. Jej znaczna
część jest finansowana ze środków przekazanych nam
przez Ojca Świętego”.

Wystawienie obrazu Jezusa Miłosiernego w kościele
www.faustyna.eu
św. Michała w latach 1938-1948
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