
BOŻE MIŁOSIERDZIE 
16-18 LUTEGO, 2019  

S. Donata i S. Veritas  
ze Zgromadzenia Matki Bożej 

Miłosierdzia 
Podczas każdej Mszy św. w sobotę i niedzielę krótka prezentacja na temat Orędzia 

Bożego Miłosierdzia przekazanego św. Siostrze Faustynie Kowalskiej. 

W niedzielę i poniedziałek zapraszamy na modlitwę w Godzinie Miłosierdzia  
o godz. 15:00 prowadzona przez siostry Matki Bożej Miłosierdzia,  

a po modlitwie na prelekcję około godz. 15:15. 
 

During each Mass on Saturday and Sunday a short presentation  
on the message of the Divine Mercy given to Saint Sister Faustyna Kowalska. 

On Sunday and Monday, we invite you to pray in the Hour of Mercy 

at 3:00 pm led by the sisters of Our Lady of Mercy. 
 

SOBOTA – 16 LUTEGO 2019 
Msze Święte: 17:00 – w języku angielskim 

19:00 – w języku polskim 
 

NIEDZIELA – 17 LUTEGO 2019 
Msze Święte 

7:30 – w języku polskim 

9:30 – w języku angielskim 

Bezpośrednio po Mszy św. prelekcja w języku angielskim:  

Divine Mercy – God`s response to the world`s sufferings 

11:00 – w języku polskim 

12:30 – w języku polskim  

15:00 - modlitwa w Godzinie Miłosierdzia 

15:15 – prelekcja: Boże Miłosierdzie – odpowiedz Boga na cierpienia świata 

19:00 – w języku polskim 
 

PONIEDZIAŁEK – 18 LUTEGO 2019 
15:00 - modlitwa w Godzinie Miłosierdzia 

15:15 – prelekcja: Sakramenty Pojednania i Eucharystii – drogą ku pełni życia 

LUB 

18:00 – a talk: The Sacrament of Reconciliation and the Eucharist  
– a way to the fullness of life            

19:00 – Msza św.  

19:30 – prelekcja: Sakramenty Pojednania i Eucharystii – drogą ku pełni życia 

 



Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia zostało założone w 1862 roku  
przez matkę Teresę Potocką w Polsce. Charyzmat Zgromadzenia był najpierw skierowany  

do dziewcząt i kobiet potrzebujących odnowy moralnej. 

Zgromadzenie stało się szerzej znane dzięki Siostrze Faustynie Kowalskiej, która wstąpiła  
do Zgromadzenia w 1925 r. W wielu objawieniach Pan Jezus przekazał jej orędzie Bożego 

Miłosierdzia i powierzył misję przypominania i głoszenia tej prawdy całemu światu. 

Wraz z beatyfikacją Siostry Faustyny Zgromadzenie zaczęło rozwijać się także  
poza granicami Polski. 

 

Siostry aktywnie uczestniczą w dziele głoszenia orędzia o Bożym miłosierdziu i wypraszania go 
dla całego świata. Jezus Miłosierny pragnął, aby Siostra Faustyna, przez powierzoną jej misję, 

przygotowła ludzkość na Jego powtórne przyjście (Dz. 429) 

.................... 

Sr. M. Donata Farbaniec –  urodzona w Polsce. Do Zgromadzenia wstąpiła w 1995 r.  
Przez kilka lat pracowała w formacji zakonnej towarzysząc kandydatkom na pierwszym etapie 
życia zakonnego. Następnie 3 lata spędziła we wspólnicue w Bostonie, Massachusetts, a w 2016 
r. rozpoczęła posługę w Narodowym Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Waszyngtonie D.C. 

..................... 

Sr. Veritas Green – urodzona w stanie Wyoming, USA. Po ukończeniu studiów wstąpiła do 
Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, gdzie we wrześniu 2018 r. założyła pierwsze 
śluby zakonne. Obecnie posługuje w Narodowym Sanktuarium Świętego Jana Pawła II  

w Waszyngtonie D.C. 

...................... 

The Congregation of the Sisters of Our Lady of Mercy was founded in 1862 by mother Teresa 
Potocka in Poland. The charism of the Congregation was first directed to girls and women in 

need of moral renewal. The Congregation has become more widely known because of one of its 
members: Sister Faustina Kowalska who joined this religious family in 1925. It was to her that 
Our Lord revealed the message of Divine Mercy, and entrusted her with the mission of remind-

ing and proclaiming this truth to the whole world. 

With Sister Faustina's beatification and mission, the congregation began to establish itself in 
various countries and continents.  

 

The sisters actively participate in carrying out Saint Faustina's mission by spreading  
the devotion to the Divine Mercy, by proclaiming the message of the infinite mercy of God,  

and by imploring Divine Mercy for the entire world. The Merciful Jesus has entrusted  
this great mission of mercy, to Saint Faustina, who was to prepare humanity  

for His second coming (cf. Diary 429) 

………… 

Sr. M. Donata Farbaniec –  born in Poland. Joined the Congregation in 1995. She is a perpetu-
ally professed sister. She used to work for a few years as a member of a formation team, accom-
panying the candidates on the first stage of their religious life. In 2010-2013 she was assigned 
to the community in Boston, Massachusetts. Afterwards she worked in one of the retreat houses 
of the Congregation and in 2016 she began a new ministry of propagation of the message of Di-

vine Mercy in John Paul II National Shrine in Washington DC. 

……….. 

Sr. Veritas Green was born and raised in Wyoming. After graduating from college, she entered 
the Congregation of the Sisters of Our Lady of Mercy and professed her First Vows in 2018. She 

currently ministers in Washington D.C. 


