Ziarno Miłosierdzia

Jak najlepiej przygotować się do Światowych Dni Młodzieży?
Jak najlepiej włączyć się w wielkie dzieło przemieniania świata?
Jak wykorzystać fakt, że swego rodzaju „Betlejem”, właśnie w naszej Diecezji przeżywała
św. Faustyna Kowalska, Apostołka Bożego Miłosierdzia?
Czy wiesz, że to właśnie w naszej Katedrze Św. Michała i Św. Floriana sprawowane jest
najdłużej, nieprzerwanie w Warszawie nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia?

Chcemy Ci coś zaproponować. Coś bardzo prostego. Abyś sam stał się Ziarnem, które będzie
zasiane w świecie. Abyś swoją modlitwą przemieniał(a) innych.
Może zastanawiasz się na czym to ma polegać? Jak to zrobić? Otóż idea jest bardzo prosta:
1. Najpierw znajdź 8 osób (razem z Tobą będzie 9)
2. Następnie każdej osobie przekaż fragment (jeden dzień) nowenny do Bożego Miłosierdzia.
Każdy z was codziennie będzie modlił się modlitwą jednego dnia Nowenny i odmawiał
Koronkę do Miłosierdzia Bożego w intencji ŚDM i ich owoców, naszych przygotowań
i wszystkich w nie się angażujących, a także w intencji gości, którzy w czasie ŚDM do nas
przybędą.
3. Jak zauważyłeś, w ten sposób, każdego dnia, przez Twoje „Ziarno” będzie odmówiona cała
Nowenna do Bożego Miłosierdzia.
4. Po tygodniu – zmiana dni Nowenny. Dobrze by było, gdybyście spotkali się chociaż na chwilę.
Jeśli to niemożliwe – po prostu ustalcie jak dokonacie zmiany części Nowenny.
5. Po 9 tygodniach – czas na zmianę. Ziarno, żeby przynieść plon, musi obumrzeć. Gdy
każdy z Was odmówi już całą Nowennę, wówczas przychodzi czas podziału. Każda osoba szuka
kolejnych 8 i zachęca do modlitwy Koronką i Nowenną do Bożego Miłosierdzia (teksty tych
modlitw znajdziesz w linku u dołu tej strony).
6. I tak cały czas – sianie, owoce i plony
7. Kto może włączyć się w Ziarna? Każdy – starszy, młodszy, chory, zdrowy, kobieta, mężczyzna,
ksiądz, siostra zakonna… Każdy jest zaproszony! Nie musi być z naszej Diecezji… może
mieszkać też za granicą i modlić się w innym języku
8. Co zrobić, jeśli nie mogę nikogo znaleźć? Modlić się Koronką i Nowenną codziennie, po jednym
dniu Nowenny.
9. Bieżące informacje, materiały, które mogą Ci pomóc w zasiewaniu Ziaren znajdziesz na
naszej stronie oraz w naszym biuletynie „Let’s go!”
10. Jest też jedna mała, prosta, ale ważna formalność. Pewnie Ty też chciałbyś wiedzieć, gdzie ktoś
modli się Koronką i Nowenną. Ciekawe też ile osób, każdego dnia, odmawia ją w ramach Ziaren.
Dlatego też, gdy Ziarno powstaje, jako odpowiedzialny wyślij, prosimy, informacje o Ziarnie
na adres modlitwa@sdm.waw.pl i powiedz o tym swojemu Koordynatorowi Parafialnemu.
W treści wysyłanej wiadomości umieść: Twoje imię i nazwisko, imiona i wiek osób, które modlą
się razem z Tobą oraz datę powstania Ziarna. Możesz też takie zgłoszenie wysłać pocztą.
Wówczas, prosimy napisz też adres zwrotny.
11. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, napisz do nas

