
 

PROJEKT EWANGELIZACYJNY                        

"bł. MICHAŁ SOPOĆKO" 

 

 

W oczekiwaniu na kanonizację i ogłoszenie bł. ks. Michała Sopoćkę 

Patronem miasta Myślibórz zapraszamy do                                                                            

Myśliborskiego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.   

Zapraszamy na Sopoćkowe  15 – ki,  comiesięczne Msze św. o godz. 18.00.  

z katechezą na temat dzieł bł. Michała  i uczczeniem jego relikwii.                          

O godz. 17.00. różaniec z bł. Michałem, o 17.30. nabożeństwo ku czci                     

ks. Michała   



 

„Oto jest pomoc widzialna dla ciebie na ziemi. On ci 
dopomoże spełnić wolę moją na ziemi” – mówił Pan Jezus 

do s. Faustyny, wskazując jej w widzeniu ks. Michała 
Sopoćkę jako spowiednika i kierownika duchowego                

(Dzienniczek, 53). 
 
 Ksiądz Michał Sopoćko i s. Faustyna Kowalska spotkali się po 
raz pierwszy w Wilnie w czerwcu 1933 roku. Od początku tegoż roku                        
ks. Michał został spowiednikiem i kierownikiem duchowym                          
w Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, do którego należała 
zakonnica. 
 
Duchowny, początkowo traktował objawienia siostrze Faustyny                                     
z niedowierzaniem. Niemniej, ułatwił s. Faustynie kontakt                            
z Eugeniuszem Kazimirowskim – malarzem, który namalował obraz 
Jezusa Miłosiernego z podpisem „Jezu, ufam Tobie”. Poprosił ją też                      
o spisywanie swoich doświadczeń mistycznych, dzięki czemu 
możemy dziś cieszyć się lekturą „Dzienniczka”. Kiedy nastąpił 
przełom? Po wyjeździe s. Faustyny z Wilna w kwietniu 1936 roku ks. 
Sopoćko zaczął szukać w pismach teologicznych Ojców Kościoła 
potwierdzenia jej słów, że Miłosierdzie Boga jest największym Jego 
przymiotem. Odnalazł je m.in. w dziełach św. Augustyna i św. 
Tomasza. Od tego momentu zaczął pisać artykuły na temat Bożego 
Miłosierdzia, przygotowywał drukiem obrazki i modlitwy, w tym 
Koronkę do Bożego Miłosierdzia. W listach do                          s. 
Faustyny informował ją o wszystkich podejmowanych działaniach. 
Myślał też o tym, jak wykonać polecenie Chrystusa, co do powstania 
nowego zgromadzenia i zabiegał o ustanowienie Święta Miłosierdzia 
Bożego. 

 
W czasie II wojny światowej ks. Sopoćko zapoczątkował nowe  



zgromadzenie zakonne, które miałoby – zgodnie z objawieniami                 
s. Faustyny – służyć idei Miłosierdzia Bożego. 
 
Zaangażowanie ks. Michała Sopoćki w sprawę szerzenia kultu Bożego 
Miłosierdzia napotykało często jednak na opór. Najtrudniejsze 
chwile przyszły wraz z notyfikacją Kongregacji Świętego Oficjum z 6 
marca 1959 roku, która zawierała polecenie zaprzestania 
propagowania kultu Miłosierdzia Bożego w formach postulowanych 
przez s. Faustynę.  
 
Ks. Sopoćko podporządkował się decyzji Watykanu. Choć nadal 
pracował naukowo nad uzasadnianiem potrzeby kultu Bożego 
Miłosierdzia, nie wspominał już o objawieniach siostry Faustyny.  
 
Ks. Michał Sopoćko zmarł 15 lutego 1975 r., w dzień imienin                        
s. Faustyny! Nie doczekał odwołania zakazu Stolicy Apostolskiej. 
Notyfikacja zakazująca głoszenia kultu Bożego Miłosierdzia według 
objawień s. Faustyny została zniesiona trzy lata później, 15 kwietnia 
1978 r. Beatyfikacja ks. Michała Sopoćki miała miejsce 28 września 
2008 r. w Białymstoku.  Jego doczesne szczątki spoczywają w 
tamtejszym sanktuarium Miłosierdzia Bożego. 
 
 

KALENDARIUM  
1 listopada 1888 – urodziny ks. Michała Sopoćki.                                                        

Urodzony w Juszczewszczyźnie (Nowosady) jako trzecie, najmłodsze dziecko 

Wincentego i Emilii z domu Pawłowicz 

20 listopada 1888 – chrzest w parafii Zabrzeź                                                                                 

16 sierpnia 1910 – wstąpienie do Seminarium Duchownego w Wilnie                                                 

15 czerwca 1914 – święcenia kapłańskie ks. Michała Sopoćki  

22 lutego 1919 – ks. Michał Sopoćko mianowany kapelanem wojskowym w Warszawie 

przez bpa Polowego Wojska Polskiego                                                                                                                                                       

1 marca 1926 – ks. Michał Sopoćko uzyskał na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu 

Warszawskiego tytuł doktora teologii                                                                                                                 

8 sierpnia 1927 – mianowany ojcem duchownym w Metropolitalnym Seminarium 

Duchownym w Wilnie                                                                                                                                                     

od stycznia 1933  – spowiednik w wileńskim domu sióstr ze Zgromadzenia Matki Bożej 

Miłosierdzia                                                                                                                                                       

styczeń 1934  – zainicjowanie malowania obrazu z postacią Jezusa według wizji św. 

Faustyny                                                                                                                                       



14 maja 1934 – kolokwium habilitacyjne ks. Michała Sopoćki na Uniwersytecie 

Warszawskim                                                                                                                                                              

8 czerwca 1934 – ks. Sopoćko otrzymał nominację na rektora kościoła św. Michała w 

Wilnie                                                                                                                                           

1936 – publikacja w Wilnie opracowania “Miłosierdzie Boże. Studium teologiczno -

praktyczne” autorstwa ks. Sopoćki i rozesłanie jego egzemplarzy do biskupów polskich                                                                                                                                 

25 września 1938 – ostatnie spotkanie ks. Sopoćki z s. Faustyna  w którym 

przepowiedziała swoją śmierć za 10 dni                                                                                                                                                               

14 sierpnia 1944 – ks. Sopoćko wraca do Wilna z 2-letniego ukrycia k. Czarnego Boru                                                                                                                                                 

16 listopada 1944  – przyjęcie przez ks. Sopoćkę ślubów prywatnych 6 członkiń 

tworzącego się zgromadzenia zakonnego                                                                                                                                  

sierpień 1947 – ks. Sopoćko po opuszczeniu Wilna przybywa do Białegostoku, wizyta                                      

u prymasa A. Hlonda i poruszenie sprawy starań w Watykanie o ustanowienie święta 

Miłosierdzia Bożego                                                                                                                                            

wrzesień  1947 - ks. Sopoćko odwiedza Myślibórz, pierwszy dom Sióstr Jezusa 

Miłosiernego. Potwierdza autentyczność wizji S. Faustyny odnośnie zgromadzenia i 

"kościółka", w którym znajduje się witraż ze sceną Ukrzyżowania Zbawiciela, o którym 

mu opowiadała 

 październik 1955 – ks. Sopoćko podejmuje stałą posługę w kaplicy Zgromadzenia Sióstr 

Misjonarek św. Rodziny przy ul. Poleskiej w Białymstoku                                                                                                                                                              

18 września 1962 – ks. Sopoćki kończy nauczanie w seminarium duchownym i 

przechodzi na emeryturę                                                                                                                                                                                       

26 stycznia 1973 – petycja ks. Sopoćki do prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego                                           

o ustanowienie Święta Miłosierdzia Bożego   w II Niedzielę Wielkanocy  

3 września 1973 – umieszczenie z inicjatywy ks. Sopoćki obrazu Jezusa Miłosiernego                           

w prokatedrze białostockiej                                                                                                                       

15 lutego 1975 – śmierć ks. Sopoćki w mieszkaniu w domu zakonnym Sióstr Misjonarek                       

św. Rodziny przy ul. Poleskiej 42 w Białymstoku                                                                                                            

28 września 2008 – uroczystość beatyfikacji ks. Michała Sopoćki w sanktuarium 

Miłosierdzia Bożego w Białymstoku. 

 

 

DLACZEGO "PROJEKT SOPOĆKO?  

...bo my nie możemy nie  mówić o tym, KOGO spotkaliśmy                      

i czego doświadczyły nasze serca..! 

INSTYTUT Ignis Misericordiae im. bł. Michała Sopoćki został 
erygowany Dekretem Arcybiskupa Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej z 
dnia 14 września 2017  roku, na mocy kan. 114 i 116 Kodeksu Prawa 
Kanonicznego, jako jednostka organizacyjna Archidiecezji Szczecińsko-



Kamieńskiej  i posiada osobowość prawną nadaną przez Ministra Spraw 
Wewnętrznych  i Administracji ( D.U. z 2018 r.poz.1231...)  

Jesteśmy grupą liczącą 25 członków wspieranych przez Bractwo Michała 
Sopoćki związanych z wyjątkowym, wybranym miejscem jakim jest 
Myśliborskie Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. W  tym roku, trwając od 
jakiegoś czasu na modlitwie w myśliborskim sanktuarium oczekujemy 
na kanonizację i ogłoszenie go patronem miasta Myślibórz, 
podejmujemy misję głoszenia miłosierdzia wiernym miasta Myślibórz i 
dekanatu myśliborskiego.  

Jesteśmy wolontariuszami, którzy poświęcają swój czas i swoje talenty, 
by wypełnić pragnienie jakie narodziło się w naszych sercach.    

Doznawszy sami miłosierdzia Boga, chcemy mówić o tym, o którym Pan 
Jezus powiedział do siostry Faustyny 30 sierpnia 1937 roku, co 
zakonnica zapisała w „Dzienniczku”: „Przez niego rozsiewam 
pociechy dla dusz cierpiących, udręczonych. Przez niego upodobało mi 
się rozgłosić cześć dla miłosierdzia Mojego, a przez to dzieło 
Miłosierdzia więcej dusz do Mnie zbliży, aniżeli on dzień i noc 
rozgrzeszał aż do końca życia swego, bo tak pracowałby tylko do 
końca życia, a przez dzieło to pracował będzie do końca świata” .   

Do Projektu zostały zaproszone osoby z Kościoła, ze świata 
artystycznego oraz biznesu. Osoby te otwarcie deklarowały wiarę w Boga 
i Jego Miłosierdzie.   

 

Projekt jest tylko narzędziem Pana 
Boga...   

 

W INSTYTUCIE:  

- organizujemy  co 5 lat Myśliborskie Kongresy Miłosierdzia, a co roku 

sympozja poświęcone problematyce stosowania miłosierdzia w życiu 

społecznym  



- organizujemy coroczne konkursy o nagrodę Myśliborskiej Róży 

Miłosierdzia i tytuł Samarytanina Roku  

- celebrujemy Sopoćkowe  15 – ki, comiesięczne Msze św. z katechezą 

na temat dzieł bł. Michała i uczczeniem jego relikwii  oraz 5 - ki 

comiesięczne Msze św. z katechezą na temat posłannictwa Św. 

Faustyny  i uczczeniem jej relikwii   

- wspieramy aktywnie Bractwo bł. Michała Sopoćki działające przy 

Myśliborskim Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 

-  funkcjonuje  PORADNIA MIŁOSIERDZIA, w której: 

 udzielamy praktycznej pomocy osobom potrzebującym 

 prowadzimy jadłodzielnię  

 

Siedziba Instytutu: ul. Pionierów 13; I piętro                                      

( dawne Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Myśliborzu)   

tel. 531 687 526 
korespondencje prosimy przesyłać na adres:  

kancelaria@milosierdzie-mysliborz.pl 

INSTYTUT Ignis  Misericordiae im. bł. Michała Sopoćki                                                 

ul. Kościelna 17;   74-300 Myślibórz 

Konto: Bank GBS  -  25 8355 0009 0072 8076 2000 0001 

Potrzebujesz pomocy? 

Przyjdź.  Pomożemy! 

CZYN – SŁOWO -  MODLITWA         

 …..,,Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy - 

czyn, drugi - słowo, trzeci - modlitwa; w tych trzech stopniach zawiera 

się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku 

Mnie”…(Dz. 742) 



CELE  INSTYTUTU: 

Podstawowym celem Instytutu jest prowadzenie działalności 

formacyjnej, charytatywnej, edukacyjnej i wychowawczej na rzecz 

środowisk chrześcijańskich oraz czynne promowanie postaw 

prospołecznych poprzez: 

 odkrywanie głębi daru Miłosierdzia Bożego, 

 upowszechnianie form kultu Miłosierdzia Bożego wg 

wskazań św. Faustyny Kowalskiej i bł. Michała  Sopoćki, 

 praktyczne stosowanie nauki o miłosierdziu w życiu 

społecznym. 

Instytut   prowadzi 

działalność  pożytku 

publicznego  poprzez: 
 organizowanie dni skupienia, rekolekcji, sympozjów, 

konferencji, sesji naukowo-duszpasterskich, 

seminariów               i kongresów; 

 inspirowanie badań w dziedzinie teologii, duchowości, 

kultu Miłosierdzia Bożego według bł. Michała Sopoćki; 

 organizowanie i prowadzenie warsztatów rozwojowych 

oraz terapeutycznych przeznaczonych dla osób 

potrzebujących pomocy i wsparcia, w tym dla chorych, 

bezdomnych, niepełnosprawnych, rodzin w trudnej 

sytuacji życiowej, niedostosowanych społecznie; 



 organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci                             

i młodzieży z rodzin ubogich,  wielodzietnych, dla  

osób starszych, chorych  i niepełnosprawnych; 

 przeciwdziałanie patologiom społecznym i zjawiskom 

wykluczenia społecznego 

 systematyczne formowanie oraz kształcenie 

pracowników i wolontariuszy, wspieranie i promocję 

różnych form wolontariatu;   

 pozyskiwanie środków i dóbr na prowadzenie 

działalności charytatywnej, opiekuńczej, wychowawczej 

i pomocowej przez organizowanie zbiórek, koncertów i 

innych imprez o charakterze charytatywnym, 

pozyskiwanie sponsorów, występowanie o dotacje, 

subwencje, zgodnie  z wymaganiami prawa polskiego. 

 

Modlitwa o uproszenie łask za 
wstawiennictwem Bł. Michała Sopoćki 

 Miłosierny Boże, Ty uczyniłeś błogosławionego ks. 
Michała Sopoćkę apostołem Twego nieograniczonego 
Miłosierdzia  i żarliwym czcicielem Maryi, Matki 
Miłosierdzia. Spraw, abym dla rozsławienia Twego 
Miłosierdzia i rozbudzenia ufności w Twoją dobroć, 
otrzymał(a) łaskę … za jego wstawiennictwem, o którą Cię 
proszę przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu… 

 

 



Modlitwa o kanonizację Bł. Ks. Michała 
Sopoćki 

 Wszechmogący Boże, Ty z ojcowską dobrocią 
przygarniasz tych, którzy ze skruchą i nadzieją zbliżają się 
do Ciebie, by doznać Twojego miłosierdzia i zlewasz 
strumienie łask na wzywających orędownictwa 
błogosławionego Michała, prezbitera. Racz wsławić nowymi 
cudami i łaskami oraz włączyć do grona świętych Kościoła 
swojego wiernego Sługę, który słowem, czynem  i 
świadectwem życia głosił  i przybliżał światu tajemnicę 
niezgłębionego Miłosierdzia, objawionego najpełniej                         
w Synu Twoim Jezusie Chrystusie, który z Tobą żyje                            
i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen. 

 

O wszelkich doznanych łaskach przez przyczynę bł. 
Michała Sopoćkę prosimy poinformować kustosza 

sanktuarium myśliborskiego. 

 


