
 

 

 

 

Parlamentarny Zespół Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej oraz 
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, we współpracy z Zespołem "Iskra Bożego Miłosierdzia"                 
z Polski i Włoch,  organizuje modlitwę Koronki do Bożego Miłosierdzia w dniu obchodów                
1050 Rocznicy Chrztu Polski.  
 
Modlitwa odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2016 roku o godz. 15.00 na skrzyżowaniach  i placach 
całej Polski. Modlitwa odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2016 roku o godz. 15.00                                    
na skrzyżowaniach  i placach całej Polski oraz w kościołach i placówkach polonijnych. 
Szczególny charakter modlitwa będzie miała w Poznaniu, na  terenie Międzynarodowych Targów 
Poznańskich, w których udział wezmą   Parlamentarzyści.  

Bazując na doświadczeniu i tradycji corocznego wrześniowego wydarzenia "Koronka na ulicach 
miast świata", Zespół "Iskra Bożego Miłosierdzia" zaprasza mieszkańców polskich miast  i wsi  
do wspólnej modlitwy za naszą Ojczyznę. Program wydarzenia obejmuje zgromadzenie  się                 
w małych lub większych grupach w kluczowych publicznych miejscach, takich jak skrzyżowania 
ulic, place, rynki i skwery miast. W miejscach tych uczestnicy odmówią wspólnie Koronkę                
do Bożego Miłosierdzia w intencji Ojczyzny. Jeżeli to możliwe, modlitwie może towarzyszyć 
bicie dzwonów   w kościołach parafialnych.  

 Spotkanie ma jednorazowy, unikalny charakter związany wyłącznie z Jubileuszem Chrztu Polski. 
Wszyscy, którzy co roku we wrześniu spotykali się na skrzyżowaniach ulic mogą teraz, 
wyjątkowo w kwietniu, włączyć się w modlitwę w intencji naszej Ojczyzny. Jubileusz Chrztu 
Polski jest wspaniałą okazją do rozszerzania orędzia Miłosierdzia Bożego i prośby "o miłosierdzie 
dla nas     i całego świata". 

Naszą modlitwę Patronatem Honorowym objął i przedsięwzięciu błogosławi Arcybiskup Marek  
Jędraszewski,  Metropolita  Łódzki.  TVP 1  objęła  to wydarzenie patronatem medialnym. 

Jako koordynatorzy akcji modlitewnej prosimy tylko o potwierdzenie, że Twoje miasto włącza   
się w tę modlitwę  przesyłając e-mail  na adres: iskra111@onet.eu 
 

 
 

W imieniu organizatorów: 
 
Parlamentarzyści:                                                                                          o. Remigiusz Recław SJ 
Robert Telus                                                                    z zespołem ,,Iskra Bożego Miłosierdzia’’ 
Aleksander Mikołaj Mrówczyński                                                                            tel. 694 292 093 
tel. 606 819 947 
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Zespół  Iskra Bożego Miłosierdzia  
działający przy kościele Ojców Jezuitów  
http://archidiecezja.lodz.pl/jezuici 
 
 

Łódź, 5 kwietnia 2016 r. 
 
 


