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Orędzie Miłosierdzia

WIADOMOŚCI
21 października 2007
roku w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej
Miłosierdzia w KrakowieŁagiewnikach, w setnym
roku życia, zmarła s. M.
Beata Janina Piekut, wicepostulator w procesie kanonizacyjnym św. Siostry Faustyny, żywy świadek jej życia i promotorka kultu Miłosierdzia
Bożego. Ceremoniom pogrzebowym w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach 25 października przewodniczył kard.
Franciszek Macharski w koncelebrze z biskupem
Janem Zającem i wieloma kapłanami. W długim zakonnym życiu s. Beata przebywała w wielu
klasztorach Zgromadzenia i pełniła różne obowiązki: była wychowawczynią, księgową, zakrystianką, dyrektorką zakładów w Walendowie
i Płocku. Przez 18 lat pełniła funkcję ekonomki
generalnej Zgromadzenia, a od 1964 roku została oddelegowana do pracy związanej z wyniesieniem Siostry Faustyny do chwały ołtarzy i promocją kultu Miłosierdzia Bożego. Przygotowywała do druku pierwsze wydanie „Dzienniczka”,
troszczyła się o rozwój kultu Miłosierdzia Bożego w formach przekazanych przez św. Siostrę
Faustynę w Polsce i poza granicami kraju.
***
Od 27 do 30 listopada 2007 roku w Indonezji odbywał się III Azjatycki Zjazd poświęcony Bożemu miłosierdziu pod hasłem: „Duchowość miłosierdzia – drogą życia”. W spotkaniu wzięło udział 375 delegatów z Indonezji,
Malezji, Singapuru, Filipin i Korei Południowej,
a także delegacje z Francji i Stanów Zjednoczonych. Azjatyckim czcicielom Bożego Miłosierdzia
towarzyszyło 6 biskupów z 4 krajów oraz kilkudziesięciu księży. Wspólnie pochylali się nad tajemnicą sakramentów, które są ziemskimi naczyniami Bożego miłosierdzia. Szczególnie podkreś-

lano rolę kapłanów jako ich szafarzy. W przesłaniu końcowym, które odczytał gospodarz spotkania, bp Hilarius Moa Nuraka SVD, uczestnicy zjazdu zadeklarowali wolę stawania się coraz bardziej ludźmi miłosierdzia.
***
9 grudnia 2007 roku w katedrze Polowej
Wojska Polskiego w Warszawie zakończyły się
misje o miłosierdziu Bożym. W czasie uroczystej Mszy świętej biskup polowy Tadeusz Płoski
zawierzył Bożemu Miłosierdziu całe Wojsko
Polskie, Policję, Służby Celne, Straż Ochrony
Kolei, kombatantów i weteranów oraz harcerzy.
Na zakończenie uroczystości, w asyście pocztów sztandarowych i kompanii honorowej, ulicami stolicy przeszła procesja z obrazem Jezusa Miłosiernego i relikwiami św. Siostry Faustyny. Uroczystości w katedrze były zwieńczeniem
misji o miłosierdziu Bożym, które odbywały się
w parafiach wojskowych w całej Polsce od 4
czerwca 2006 roku. Peregrynujący w tym czasie
obraz Jezusa Miłosiernego poświęcił Ojciec Święty Benedykt XVI podczas pielgrzymki do Polski
w maju 2006. Wraz z Miłosiernym Jezusem w znaku obrazu, wojskowe parafie nawiedzała również
św. Siostra Faustyna w znaku relikwii.
***
17 grudnia 2007 papież Benedykt XVI podpisał dekret zatwierdzający cud przypisywany
wstawiennictwu Sługi Bożego ks. Michała Sopoćki. Akt ten zakończył prace w jego procesie
beatyfikacyjnym i otworzył drogę do wyniesienia do chwały ołtarzy spowiednika św. Siostry
Faustyny. Ksiądz Michał Sopoćko urodził się
1 listopada 1888 roku w Nowosadach w archidiecezji wileńskiej. W 1910 roku wstąpił do Seminarium Duchownego w Wilnie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1914 roku i przez 4 lata pracował jako wikary w Taboryszkach. Następnie
odbył studia specjalistyczne na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Warszawskiego i uzyskał tam tytuł doktora teologii, oraz w Wyższym
Instytucie Pedagogicznym. W 1924 roku został
przeniesiony do Wilna, gdzie nadal pełnił funkcję
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kapelana wojskowego, a następnie profesora na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Stefana Batorego
i ojca duchownego w Seminarium Wileńskim. W 1947
roku przybył do Białegostoku i podjął wykłady w Seminarium Duchownym z pedagogiki, katechetyki, homiletyki, teologii pastoralnej i teologii
ascetycznej. Jako spowiednik i kierownik duchowy św. Siostry Faustyny z czasów wileńskich, zainspirowany jej objawieniami, oddał się całkowicie szerzeniu kultu Miłosierdzia Bożego.
Opublikował wiele prac o miłosierdziu Bożym,
zabiegał o ustanowienie Święta Miłosierdzia,
przyczynił się do namalowania pierwszego obrazu Jezusa Miłosiernego oraz współtworzył
Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego
i świecki Instytut Miłosierdzia Bożego. Zmarł
15 lutego 1975 roku w Białymstoku. 12 lat po
jego śmierci bp Edward Kisiel rozpoczął proces beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym,
który w drugim etapie prowadzony był w Rzymie. W 2004 roku Ojciec Święty Jan Paweł II
ogłosił dekret o heroiczności cnót Sługi Bożego, a 3 lata później Ojciec Święty Benedykt XVI
podpisał dekret o cudzie.
***
W 2007 roku Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach nawiedziło około 2 miliony pielgrzymów z 84 krajów
świata. Posługiwało im ponad 12 100 kapłanów,
którzy rozdali 540 000 Komunii świętych. Na terenie Sanktuarium odbywały się ważne spotkania i kongresy: XXXIV Kongres Pueri Cantores, II Światowy Kongres Modlitewny dla Życia,
ogólnopolskie spotkanie modlitewne Odnowy
w Duchu Świętym oraz sympozjum Współczesne
oblicza miłosierdzia. Pielgrzymi złożyli w Sanktuarium blisko 110 tysięcy próśb i około 5 tysięcy podziękowań, ponadto zapisali prośbami
i podziękowaniami 42 zeszyty formatu A4. Siostry Matki Bożej Miłosierdzia spotykały się z piel-

grzymami ponad 2000 razy, by dzielić się darem orędzia o Bożym miłosierdziu w kilku językach. Orędzie Miłosierdzia z Łagiewnik docierało do kilkudziesięciu milionów telewidzów
uczestniczących we Mszy św. transmitowanej co
tydzień przez TVP1, TVP3 oraz w modlitwie
Godziny Miłosierdzia, Koronce do Miłosierdzia
Bożego i programach TV Puls, emitowanych
w każdy piątek. Siostry spotykały się również
z dziennikarzami z wielu krajów świata, udzieliły blisko 100 różnego rodzaju wypowiedzi do prasy, radia i telewizji. Z orędziem Miłosierdzia docierały też do licznych osób przez kwartalnik Orędzie Miłosierdzia, który ukazał się w łącznym nakładzie 190 tysięcy egzemplarzy. Z sanktuarium
wysłano w 2007 roku blisko 91 tysięcy listów
i przesyłek. Do grona stowarzyszenia Faustinum
wpisało się 518 osób z Polski i zagranicy.
***
W styczniu 2008 w Wydawnictwie Misericordia ukazała się płyta mp3 „Współczesne oblicza miłosierdzia”. Jest ona dźwiękowym zapisem sympozjum, które odbyło się 9 – 10 listopada 2007 w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
w Krakowie – Łagiewnikach. Na płycie znajdują
się konferencje znanych teologów, którzy ukazywali relację chrześcijańskiego miłosierdzia do
prawdy, sprawiedliwości, filantropii, tolerancji
i solidarności oraz wypowiedzi praktyków, którzy ukazywali sposoby świadczenia miłosierdzia
wobec alkoholików, narkomanów, żebraków.
Obszernie mówi
o tym panel oraz interesująca dyskusja. Płyta na pewno pomoże w formacji nie tylko apostołom Bożego Miłosierdzia, ale każdemu, kto pragnie
poznawać prawdziwe oblicza chrześcijańskiego miłosierdzia.
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