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      Na svečanu obljetnicu stogodišnjice utemeljenja vaše Družbe, u duhu zahvaljujem Gospodinu 

za sve darove udijeljene po sestrama Kćerima Milosrđa tijekom protekloga stoljeća te za 

dosadašnje predano i vjerno služenje na dobro Crkve. 

 

“Isus Krist jest lice Očeva milosrđa. U ovim riječima može se dobro sažeti tajna kršćanske vjere. 

Milosrđe je postalo živo i vidljivo u Isusu iz Nazareta, dosežući u njemu svoj vrhunac. Tko god vidi 

Isusa vidi Oca (usp. Iv 14, 9). Isus iz Nazareta svojim riječima, svojim djelima i svojom cijelom 

osobom otkriva Božje milosrđe” (Misericordiae Vultus, 1). 

 

Utemeljiteljica vaše redovničke zajednice, blažena Marija Propetog Isusa Petkovć, u svome je 

djetinjstvu i mladosti primila od zemaljskog oca lijep primjer milosrdna dobrotvora prema 

siromasima, prenijevši tako ovu živu sliku na Oca nebeskoga, te iskusila Njegovo milosrđe i 

darežljivost. Taj plamen ljubavi prema Bogu Ocu prenijela je i drugima, najprije u svom rodnom 

mjestu, zatim u svojoj domovini, a potom u cijeloj Crkvi Božjoj po Družbi Kćeri Milosrđa, 

osnovanoj 4. listopada 1920. 

 

      Od svega srca želim da ova svečana obljetnica važe Družbe pobudi obnovu zanosa i ljubavi za 

Krista, koji je  “slika Boga nevidljivoga” (Kol 1,15), kako biste s novom snagom i nadahnućem Duha 

Svetoga mogle živjeti vlastitu karizmu, svjedočiti ljubav Božju po duhovnim i tjelesnim djelima 

milosrđa, na Božju slavu i na dobro ljudi, uvijek svjesne da “Kćeri Milosrđa, znači da smo rođene 

iz milosrđa Očeva i poslane u svijet nastaviti njegovo djelo milosrđa i bratske ljubavi prema 

trpećim ljudima”. (Pouka blažene Marije Propetog Isusa Petković, 13. prosinca 1942.) Kao 

Misionarke Milosrđa znak ste Crkvene majčinske brige za Božji narod, na poseban način prema 

onima koji najviše trpe u današnjem društvu. 

 

     Vaša snaga i utjeha, izvor Božje blizine i ljubavi za ostvarenje djela milosrđa, u neprestanom 

podređivanju križu, neka vam bude propeti i uskrsli  Krist pred kojim je sveti Franjo Asiški uvijek 

iznova pronalazio smisao svoga poziva i poslanja.  Na taj način i vi same postajete živo evanđelje, 

suobličujući se Kristu, koji je ljubio svakoga čovjeka, umro za sve ljude i uskrsnuo radi našeg 

opravdanja (usp. Rim 4, 25). 



 

U svom srcu čuvam živu uspomenu susreta s vašom zajednicom i sa Zamjenicom vaše 

Utemeljiteljice, prije više od četrdeset godina, tijekom duhovnih vježbi koje sam im imao priliku 

održati u biskupiji Svetoga Martina u Argentini. S ovom radosnom uspomenom, prigodom 

proslave stogodišnje obljetnice, povjeravam sve Sestre vaše Družbe zagovoru Blažene Djevice 

Marije  i svetoga Franje Asiškoga, zazivajući obilje nebeskih darova i pomoći kako bi, vjerne svojoj 

izvornoj karizmi, nastavile biti prava slika Božjeg milosrđa. Rado vam udjeljujem Apostolski 

blagoslov te ga proširujem na sve one koji se ujedinjuju s vama u zahvaljivanju za učinjeno dobro 

u vašem stoljetnom djelovanju.                                                                                                                                                

 

 

U Rimu, kod sv. Ivana Lateranskog,  

na Nedjelju Božanskog Milorđa, 19. travnja 2020. 

 

       

 


