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DUCHOWY SKARBIEC SKARBONA CIERPIENIA
HONOROWY PATRONAT
KS. Abp Kazimierz Nycz – Metropolita Warszawski
Po dwustu latach od przyrzeczenia naszych Praojców wypełniamy ich
duchowy testament – budujemy WOTUM NARODU – ŚWIĄTYNIĘ
BOŻEJ OPATRZNOŚCI w Warszawie-Wilanowie.
Każde wielkie dzieło potrzebuje wielkiej modlitwy i wielkiego duchowego
wsparcia.
Jan Paweł II nazwał chorych i cierpiących Skarbem Kościoła.
Jego słowami pragniemy prosić wszystkich Chorych i Cierpiących o dar
modlitwy, o dar cierpienia złożony w intencji wypełnienia naszych
narodowych zobowiązań do DUCHOWEGO SKARBCA – SKARBONY
CIERPIENIA.

Prosimy wszystkich, którzy cierpicie, abyście nas
wspierali. Właśnie Was, którzy jesteście słabi,
prosimy, abyście stawali się źródłem mocy dla Kościoła
i dla ludzkości. W straszliwym zmaganiu pomiędzy
siłami dobra i zła, którego widownią jest nasz
współczesny świat - niech Wasze cierpienie w jedności
z Krzyżem Chrystusa przeważy!
Jan Paweł II, List apostolski
"Salvifici doloris" –
o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia " 31.

Kościół liczy bardzo na Was,
ponieważ Wasza sytuacja zbliża Was
szczególnie
do
Ukrzyżowanego,
dzięki czemu możecie bardziej
bezpośrednio współpracować z Nim
dla nawrócenia i zbawienia ludzi.
Jeśli potraficie cierpieć w tym duchu
i w tym celu ofiarować swoje
cierpienia, będziecie dobroczyńcami
ludzkości, a wasze imiona zapisane
zostaną w niebie złotymi literami.
Pomocą w doświadczeniach niech Wam będzie moje
specjalne błogosławieństwo.
Jan Paweł II, audiencja środowa 31 marca 1982 r.

Matka Teresa także zwracała się do chorych i cierpiących:

Wykorzystujcie swoją chorobę!
Cierpienie nie jest karą, ale darem Boga. Jesteście tymi
wybranymi, którzy uczestniczą w męce Chrystusa.
Jesteście wybrani, aby być ofiarą i dziękczynieniem za
to, co Bóg uczynił dla innych i dla Was.
Matka Teresa z Kalkuty, Kochać to takie proste

Listy zawierające informacje, bądź świadectwa o ofiarowaniu cierpienia
w intencji wypełnienia narodowych zobowiązań: wybudowania WOTUM
NARODU – ŚWIĄTYNI BOŻEJ OPATRZNOŚCI prosimy przysyłać na
adres:

FIDES ET RATIO
UNIWERSYTET KARDYNAŁA
STEFANA WYSZYŃSKIEGO
Ul. Wóycickiego 1/3
gm. 14 pok. 1419
01-938 WARSZAWA
Lub pocztą elektroniczną:

towarzystwo@fidesetratio.org.pl

