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Orędzie Miłosierdzia

WIADOMOŚCI
Święta Siostra Faustyna została ogłoszona
Patronką Ziemi Świnickiej. Tę radosną wiadomość przekazał metropolita włocławski bp Wiesław Mering w czasie odpustowej Mszy świętej
w Świnicach Warckich 27 sierpnia 2007 roku. Wydarzenie to poprzedziła uroczysta sesja Rady
Gminy w Świnicach Warckich 23 sierpnia 2007
roku, w czasie której radni podpisali uchwałę,
przyjmując z aprobatą zatwierdzony przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wybór Świętej Faustyny na Patronkę Ziemi
Świnickiej. Jednocześnie zobowiązali się do dalszego popierania oraz kultywowania misji i posłannictwa Apostołki Bożego Miłosierdzia
* * *
Od 28 do 30 września 2007 roku w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach odbywało się ogólnopolskie spotkanie modlitewne Odnowy w Duchu Świętym pod
hasłem Strumienie Miłosierdzia. Rekolekcje prowadzili charyzmatycy: p. Myles Dempsey z Irlandii i o. John Bashobora z Ugandy, którzy
w łagiewnickim Sanktuarium spotkali się z około 4 tysiącami osób. Uczestnicy Strumieni Miłosierdzia dziękowali za 40 lat katolickiej Odnowy w Duchu Świętym oraz modlili się o nowe
wylanie Ducha Świętego.
* * *
1 października 2007 roku metropolita Astany abp Tomasz Peta poświęcił nowy dom Sióstr
Matki Bożej Miłosierdzia w Tajynszy w Kazachstanie. Siostry przybyły do nowej placówki 22
września 2007 w 6. rocznicę wizyty apostolskiej
Jana Pawła II w Kazachstanie. Tajynsza to ponad dwunastotysięczne miasteczko w północno
– wschodniej części kraju, gdzie przeważającą
liczbę mieszkańców stanowią Polacy. Siostry
włączą się w różnoraką posługę miłosierdzia na
terenie tamtejszej parafii. Pierwszy dom Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Kazachstanie powstał w Pietropawłowsku w 1997 roku

jako wotum dziękczynne za pielgrzymkę Jana
Pawła II do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Krakowie – Łagiewnikach.
* * *
5 października 2007 roku, w dzień liturgicznego wspomnienia św. Siostry Faustyny,
w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach, w czasie Mszy św. po raz
kolejny odbyły się ceremonie przyjęcia członków stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”, wręczenia odznak i złożenia
przyrzeczeń oddania się i służby Miłosierdziu
Bożemu. Uroczystościom przewodniczył bp Jan
Zając, rektor łagiewnickiego sanktuarium. W tym
roku do grona członków przyjęto 37 wolontariuszy z Polski, Australii, Irlandii, Kanady, Libanu, Niemiec, Słowacji i USA. 7 członków, którzy ukończyli czteroletnią formację otrzymało
odznaki stowarzyszenia „Faustinum”, a 14 członków z Polski i Szwecji złożyło przyrzeczenia oddania się na służbę Miłosierdziu Bożemu. W uroczystościach w łagiewnickim Sanktuarium wzięli
udział członkowie Stowarzyszenia z Polski, Irlandii, Szwecji, Niemiec, Libanu i Słowacji.
* * *
Od 11 do 14 października 2007 roku w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach, pod honorowym patronatem metropolity krakowskiego kard. Stanisława Dziwisza,
odbył się II Światowy Kongres Modlitewny w Obronie Życia zorganizowany przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka. W Kongresie wzięli udział przedstawiciele 25 krajów ze
wszystkich kontynentów. Referaty wygłosili m.in.
kard. Stanisław Nagy, Laura Panutti (córka św.
Gianny Beretty Molla), dr Wanda Półtawska oraz
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przedstawiciele ruchów obrony życia z całego
świata. O modlitwie w życiu i misji apostolskiej
św. Siostry Faustyny mówiła s. M. Elżbieta Siepak. 12 października tego roku podjęto decyzję
o rozpoczęciu Światowej Krucjaty Modlitwy
w intencji obrony życia. Uczestnicy Kongresu
codziennie brali udział we Mszy Świętej i Godzinie Miłosierdzia w łagiewnickim sanktuarium,
modląc się o wybaczenie zła, jakim jest zniszczenie milionów istnień ludzkich przez aborcję i eutanazję, prosząc o wzrost szacunku dla
życia ludzkiego i wprowadzenie na całym świecie prawnej ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Kongres zakończył sobotni Różaniec fatimski. Następnego dnia obrońcy życia
udali się z pielgrzymką do Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowic i Auschwitz.
* * *
13 i 14 października 2007 w siedzibie Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się XV seminarium „Sacrum i przyroda” na temat Przyroda, geografia, turystyka w nauczaniu Jana Pawła II. Uczestnicy seminarium mogli wysłuchać
ciekawych wykładów zaproszonych gości, m.in.
prof. dr hab. Antoniego Jackowskiego (UJ),
i ks. dr hab. Macieja Ostrowskiego (PAT). Referaty wygłosili też przedstawiciele sanktuariów,
do których pielgrzymował Jan Paweł II. O Janie Pawle II jako pielgrzymie łagiewnickim i słudze Miłosierdzia mówiła s. M. Elżbieta Siepak
ZMBM z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Krakowie – Łagiewnikach. Zakończeniem seminarium była piesza pielgrzymka szlakiem Jana
Pawła II z Dębnik do Łagiewnik w niedzielę 14
października. Pielgrzymi wyruszyli spod kościoła

św. Stanisława Kostki na Dębnikach i po około
dwóch godzinach dotarli do łagiewnickiego sanktuarium, by uczestniczyć we Mszy Świętej. Dzień
wcześniej tę samą trasę pokonało ok. 2 tysięcy
osób nie tylko z Krakowa i okolic, ale też z innych diecezji. Była to pielgrzymka zorganizowana przez parafię na Dębnikach. Taką trasę
pokonywał Jan Paweł II jako robotnik Solvay’u
w czasie II wojny światowej.
* * *
We wrześniu 2007 nakładem Apostolat tal-Hniena
Divina ukazał się „Dzienniczek” św. Siostry Faustyny Kowalskiej przetłumaczony na język maltański.
To kolejna pozycja w dość
dużym już zbiorze różnojęzycznych wydań „Dzienniczka”, a przygotowywane są kolejne tłumaczenia, m.in. na język szwedzki i duński.
* * *
W listopadzie 2007 roku nakładem Wydawnictwa Misericordia ukazała się nowa książka ks.
prof. Henryka Wejmana pt. Biblijne oblicza ufności. Książka jest skierowana nie tylko do apostołów Bożego Miłosierdzia, ale do każdego, kto
pragnie w oparciu o dane biblijne poznać naturę ufności i jej wartość w procesie duchowego wzrostu człowieka. To nie jedyna nowość
w Wydawnictwie Misericordia. Wydane zostały
również Dar Boga
dla naszych czasów.
Życie i misja św. Siostry Faustyny oraz Nowe Zgromadzenie
Siostry Faustyny w
języku niemieckim,
Ufność w praktyce
życia w języku angielskim, a także
modlitewnik Jezu,
ufam Tobie po portugalsku.
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