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W I A D O M O Ś C I

3 maja 2008 roku w uroczystość Matki Bo-
żej Królowej Polski metropolita krakowski kard.
Stanisław Dziwisz konsekrował kolejny w archi-
diecezji krakowskiej kościół pod wezwaniem Mi-
łosierdzia Bożego w Kornatce koło Dobczyc.
Starania o budowę tego kościoła rozpoczęto już
w 1989 roku, a w roku 1994 kard. Franciszek Ma-
charski erygował tam parafię pw. Miłosierdzia
Bożego. Uroczystość poświęcenia kościoła była
ważnym wydarzeniem dla mieszkańców Kornat-
ki, którzy już od wielu lat są czcicielami Boże-
go Miłosierdzia i św. Siostry Faustyny. Kościół
w Kornatce to kolejna z ponad dwustu w Pols-
ce i tysiąca na świecie świątyń pod wezwaniem
Miłosierdzia Bożego.

*  *  *
31 maja 2008 roku z Sanktuarium Bożego

Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach wyru-
szyła I Piesza Pielgrzymka do Kalwarii Zebrzy-
dowskiej. Inicjatorem pielgrzymki był ks. Piotr
Waligóra z krakowskiej parafii Matki Bożej Kró-
lowej Polski w Kobierzynie. Z Łagiewnik wyru-
szyło ok. 250 pątników, głównie ludzi młodych,
ale także całe rodziny, siostry zakonne i klery-
cy kalwaryjskiego seminarium, którzy w ciągu
dnia pokonali trasę ok. 33 kilometrów. Trasa
pielgrzymki wiodła ulicami Krakowa, przez Ska-
winę i Przytkowice. Po dotarciu na plac Rajski
w Sanktuarium Matki Bożej Kalwaryjskiej, piel-
grzymi wypuścili w powietrze baloniki, do któ-
rych dołączyli karteczki z modlitewnymi inten-
cjami. Zwieńczeniem pielgrzymki była uroczys-
ta Msza Święta.

*  *  *
6 – 7 czerwca 2008 roku po raz pierwszy

w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie
– Łagiewnikach odbył się VII Krajowy Kongres
Misyjny Dzieci pod hasłem: Od Bałtyku po gór
szczyty jesteśmy misjonarzami Jezusa, w którym
wzięło udział ok. 10 tysięcy małych misjonarzy
z całego kraju. Był to jubileuszowy Kongres, or-

ganizowany z okazji 150 lat Papieskiego Dzieła
Misyjnego Dzieci w Polsce. W piątek 6 czerwca
dzieci wzięły udział we wspólnej modlitwie
i w koncercie zatytułowanym „Polskie dzieci, dzie-
ciom świata”. Następnego dnia odbyły się spot-
kania w tzw. grupach kontynentalnych. Dzieci
mogły poznać kulturę i życie mieszkańców po-
szczególnych kontynentów, a także zaprezento-
wać się w charakterystycznych dla nich strojach.
Była to też okazja do spotkania z misjonarzami
i wolontariuszami misyjnymi. Centralnym punk-
tem Kongresu była uroczysta Masza Święta, którą
odprawił metropolita krakowski kard. Stanisław
Dziwisz. Dzieci w sposób szczególny modliły się,
aby ich rówieśnicy na całym świecie mogły żyć
w warunkach godnych osoby ludzkiej, a nade
wszystko, aby poznały Dobrą Nowinę dzięki po-
słudze misjonarzy. W Kongresie wzięły też udział
dzieci z Zambii, które przybyły do Polski pod
opieką sióstr salezjanek. Ofiary zebrane w czasie
tegorocznego Kongresu zostaną przeznaczone dla
dzieci z Mongolii.

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci powstało
w XIX wieku z inicjatywy francuskiego biskupa
Karola de Forbin-Jansona, a jego pierwotna naz-
wa brzmiała Stowarzyszenie Świętego Dziecięctwa
Pana Jezusa. Stowarzyszenie skupiało dzieci, które
w duchu wdzięczności za dar wiary odmawiały
codziennie jedno Zdrowaś Maryjo i co miesiąc
składały jedną monetę dla swoich rówieśników
w Chinach. Dzieło bardzo szybko objęło pomocą
nie tylko dzieci w Chinach, ale także w innych
krajach misyjnych. W 1858 roku Dzieło dotarło
do Polski, gdzie w Krakowie rozwijało się pod
opieką Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo
i sióstr szarytek. W 1922 roku papież Pius XI

www.faustyna.pl



25październik, listopad, grudzień 2008

nadał Dziełu tytuł „Papieskie”, przez co uczynił
je Dziełem Stolicy Apostolskiej. Dziś Papieskie
Dzieło Misyjne Dzieci istnieje w 120 krajach świa-
ta i wspiera swoich rówieśników z krajów misyj-
nych codzienną modlitwą, ofiarą i wyrzeczenia-
mi. Aby zwrócić uwagę najmłodszych chrześci-
jan na potrzeby ich braci nie znających Chrys-
tusa, Dzieło wydaje czasopismo „Świat Misyjny”
oraz różne broszury mające na celu informację
i formację misyjną katolickich dzieci. Na pierw-
szym miejscu jest pomoc duchowa poprzez mo-
dlitwę, wyrzeczenia, świadectwo życia i dobre
uczynki. Mali misjonarze wspierają też dzieci
z terenów misyjnych zbierając ofiary materialne
podczas różnorodnych akcji w ciągu roku. Dzięki
ich ofiarności wybudowano wiele szkół i siero-
cińców, zapewniono opiekę medyczną i doży-
wianie oraz pomoc w wykształceniu i formacji
chrześcijańskiej dla prawie pół miliona dzieci
z krajów misyjnych.

*  *  *

wzięli udział we Mszy świętej, mieli też możli-
wość uczczenia relikwii św. Ojca Pio. Czuwanie
miało wyjątkowy charakter, gdyż w tym roku przy-
pada 40. rocznica śmierci Ojca Pio, dlatego ak-
cent położono na dziękczynienie za dar jego życia
i charyzmatycznej misji w Kościele.

*  *  *
14 czerwca w Sanktuarium Bożego Miło-

sierdzia w Krakowie – Łagiewnikach odbyło się
pierwsze spotkanie z cyklu „Świadkowie miłosier-
dzia”. Cykl ma na celu ukazanie różnych aspek-
tów miłosierdzia poprzez spotkania z ludźmi, któ-
rzy doświadczają miłosierdzia i czynią je. Tema-
tem pierwszego spotkania było miłosierdzie
w umacnianiu relacji małżeńskich. Po modlitwie
w Godzinie Miłosierdzia (1500) i Mszy św. w ba-
zylice Bożego Miłosierdzia, ok. czterdziestu uczest-
ników spotkania wysłuchało świadectw i wzięło
udział w dyskusji na temat małżeńskiej modlitwy,
dialogu małżeńskiego, wspólnego spędzania cza-
su i kierowania emocjami. Z uczestnikami spotka-
nia swoimi doświadczeniami dzielili się członko-
wie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, Domowe-
go Kościoła i pracownicy Poradni Miłosierdzia
z Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach.

*  *  *
Wydawnictwo A-Z we współpracy ze Zgro-

madzeniem Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
i Sióstr Jezusa Miłosiernego zrealizowało repor-
tażowy film pt. Miłosierdzie Boże nadzieją dla
świata. Film był rozprowadzany z czwartym nu-
merem Naszej Arki, kilkakrotnie emitowany w Te-
lewizji TRWAM. Obecnie publikacja dostępna jest
w internetowym sklepie
Wydawnictwa Miseri-
cordia oraz w Sanktu-
arium Bożego Miłosier-
dzia w Krakowie – Ła-
giewnikach w wersji pol-
skiej, angielskiej i hisz-
pańskiej. W przygoto-
waniu są też wersje wło-
ska, francuska, niemiec-
ka, słowacka i rosyjska.

Z 14 na 15 czerwca 2008 roku  w Sanktua-
rium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiew-
nikach po raz szósty odbyło się całonocne czu-
wanie ze św. Ojcem Pio pod hasłem: Ojciec Pio
– wierny uczeń Chrystusa. Do Krakowa przybyło
ok. czterech tysięcy czcicieli Świętego z całej Pol-
ski. Szczególnymi gośćmi tegorocznego czuwa-
nia był br. Carlo Laborde – aktualny gwardian
klasztoru z San Giovanni Rotondo, który opo-
wiedział o ekshumacji św. o. Pio, a także br. Gu-
glielmo Alimenty – duchowy syn i świadek życia
o. Pio, który podzielił się swoim świadectwem.
Czuwanie rozpoczęło się w bazylice Bożego Mi-
łosierdzia Apelem Jasnogórskim o 2100 i trwało
do godziny 600. O północy uczestnicy czuwania
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