
 

 

 

 

 
 
28  września 2016 r. , godz. 15.00  -  KORONKA NA ULICACH MIAST ŚWIATA 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
29  IX  2016 r.  – 28  IX  2017  r. – CO TYDZIEŃ KORONKA  W INNYM KRAJU  
 
Zespół Iskra Bożego Miłosierdzia zwraca się z ogromną prośbą o włączanie się i pomoc                           
w rozpowszechnieniu inicjatyw modlitewnych Koronką do Bożego Miłosierdzia.  
 
,,Koronka do Bożego miłosierdzia na ulicach miast świata" od wielu lat odbywa się w dniu                
28 września, o godz.15. 00, w rocznicę beatyfikacji bł. Michała Sopoćko, spowiednika św. Faustyny. 
W tym dniu setki, może tysiące osób na skrzyżowaniach ulic błagają o miłosierdzie dla świata całego. 
Od dwóch lat jednoczy się z nami i błogosławi nam papież Franciszek, którego także tym razem 
pokornie prosimy o błogosławieństwo i zjednoczenie z nami w tej wspólnej modlitwie.   
 
Wierząc, że tylko w Bożym miłosierdziu jest ratunek dla świata, pragniemy w tym roku jeszcze 
bardziej upowszechnić tę formę modlitwy, zapraszając wszystkie kraje świata do całotygodniowej   
(od niedzieli do soboty) modlitwy. Przez cały rok co tydzień modlitwa będzie podejmowana               
w kolejnych, wcześniej zgłoszonych państwach. Mieszkańcy danego kraju mogą wielokrotnie 
uczestniczyć w tej akcji modlitewnej. 
 
Zaczynamy dnia 28 września 2016r. o godz.15.00 wspólną "Koronką do Bożego miłosierdzia na 
ulicach miast świata". Od następnego dnia, tj. 29 września 2016r. inicjatywę modlitewną podejmuje 
wcześniej  zgłoszone państwo (lub państwa), modląc się za swój kraj i cały świat. Modlimy się w  
kościołach, w domach, w pracy, w drodze – gdziekolwiek jesteśmy.  Pierwszym zgłoszonym krajem 
są Stany Zjednoczone, które podejmą modlitwę w dniach: od 29 IX do 8 X 2016r.  
 
Niech ta prosta i pokorna modlitwa oplecie cały świat przygotowując go na ostateczne przyjście 
Pana Jezusa. Podejmowane w danym kraju inicjatywy modlitewne niech  będą też odpowiedzią na 
pytanie Pana Jezusa: Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?         
(Łk. 18,8). 
 
Akcja trwa ć będzie do 28 września 2017 roku . W tym dniu łączymy się we wspólnej modlitwie 
na ulicach wszystkich miast świata. 
 
Naszą modlitwę Patronatem Honorowym objął i przedsięwzięciu błogosławi Arcybiskup Marek 
Jędraszewski, Metropolita Łódzki. 
 
Więcej informacji można uzyskać na naszej stronie www.iskra.info.pl 
Jako koordynatorzy modlitwy na całym świecie prosimy tylko o potwierdzenie chęci uczestnictwa     
w tej modlitwie  – przesyłając e-mail  na adres:  iskra111@onet.eu 
Telefon do kontaktu: 694 292 093 

 
 

Z modlitewnym pozdrowieniem 
o. Remigiusz Recław SJ 

z zespołem Iskra Bożego Miłosierdzia 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ul. Sienkiewicza 60,                          wwwwww..iisskkrraa..iinnffoo..ppll                                 
90-058 Łódź, Polska                                               iisskkrraa111111@@oonneett..eeuu                                
tel. 694 292 093                                                                                                            
 

Zespół ,,IISSKKRRAA  BBOOŻŻEEGGOO  MMIIŁŁOOSSIIEERRDDZZIIAA’’ ’’   
działający przy kościele Ojców Jezuitów  
http://archidiecezja.lodz.pl/jezuici 
 
 

                      Łódź, Polska 2016r. 

 


