Błogosławiony Michał Sopoćko to osoba w sposób szczególny związana z Myśliborzem i
tym miejscem, które od 1 sierpnia 1993 roku, dekretem arcybiskupa Mariana Przykuckiego,
erygowano jako Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.
To właśnie tutaj powstał zalążek Nowego Zgromadzenia, którego domagał się Pan Jezus i
objawił to siostrze Faustynie, co opisała w swoim Dzienniczku. Będąc już na łożu śmierci, w
roku 1936, opisała też to miejsce swojemu spowiednikowi i powiernikowi sekretów jej duszy,
księdzu Michałowi Sopoćko.
Jesienią 1947 roku, przybywszy po raz pierwszy do Myślibozra w odwiedziny do swoich
podopiecznych sióstr, które z zaproponowanych im miejsc, wybrały właśnie to, ksiądz
Sopoćko ze zdumieniem i wzruszeniem stwierdził, że jest to miejsce wskazane przez Boga.
W swoich Wspomnieniach napisał tak: „Udalem się do Myśliborza z wielkim
zainteresowaniem jako pierwszego domu nowego zgromadzenia, o którym mi mówiła siostra
Faustyna i szkicowo opisała go nawet w swoim Dzienniku. Poszedłem nasamprzód do
kościoła i ku wielkiemu zdziwieniu spostrzegłem w ścianie ołtarzowej okno z nieco
uszkodzonym witrażem przedstawiającym konanie Pana Jezusa na krzyżu. Przyglądałem się
mu z radością i zdumieniem, albowiem siostra Faustyna mówiła mi o takim kościółku i
witrażu, przy którym będzie siedziba pierwszego domu nowego zgromadzenia.”
Ksiądz Sopoćko jako duchowy opiekun sióstr, przybywał do Myśliborza tak często, jak mu
na to pozwalały jego obowiązki jako profesora w seminarium duchownym w Białymstoku.
Prowadził im tu rekolekcje, które koncentrowały się wokół kultu Miłosierdzia Bożego, a
także służył radą i opieką.
W tym roku, 2018, przypada 130 rocznica urodzin bł. Michała Sopoćki, która zbiega się
również z 25 rocznicą ustanowienia Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Myśliborzu. A to
wpisuje się także w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji,
powołany na mocy uchwały I Myśliborskiego Kongresu Miłosierdzia w roku 2013, Instytut
Ignis Misericordiae im. Błogosławionego Michała Sopoćki, organizuje II Kongres, pt.
„Miłosierdzie Boże w dziełach bł. Michała Sopoćki”, który odbędzie się w dniach 14-16
września 2018 r.

