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WIADOMOŚCI

25 sierpnia 2008 roku decyzją rady generalnej Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia została otwarta klauzurowa część klasztoru w Świnicach Warckich. Sam klasztor powstał już w 2005 roku na stulecie urodzin św.
Siostry Faustyny, jednak idea klauzurowego
klasztoru jest znacznie wcześniejsza. Już św. Siostra Faustyna pisała w „Dzienniczku” o swoim
pragnieniu, by taki klasztor powstał, aby w nim
realizować życzenie Pana Jezusa wypraszania
miłosierdzia Bożego dla całego świata. Podobne pragnienie zrodziło się w wielu siostrach
z jej macierzystego Zgromadzenia, dlatego XIV
Kapituła Generalna w 1998 roku podjęła decyzję o powstaniu klasztoru kontemplacyjnego
o charakterze rotacyjnym dla sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Życie sióstr reguluje statut zatwierdzony przez XV Kapitułę Generalną, w którym zapisano m.in.: Podstawowym celem klasztoru kontemplacyjnego w Zgromadzeniu Sióstr
Matki Bożej Miłosierdzia jest realizacja charyzmatu Zgromadzenia przez modlitwę, czyli wypraszanie miłosierdzia dla świata (…). Drugorzędnym
celem jest odnowienie duchowe sióstr posłanych
do realizacji charyzmatu przez słowo i czyn, czemu ma służyć intelektualne zgłębianie i kontemplacja tajemnicy miłosierdzia Bożego.
* * *
17 września 2008
roku przy Kaplicy Najświętszego Serca Jezusowego na terenie Szpitala
im. Jana Pawła II na krakowskim Prądniku odbyło się uroczyste otwarcie Szlaku św. SiosZMBM
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try Faustyny w Krakowie. Wzięły w nim udział
m.in. Władze Województwa Małopolskiego,
Miasta Krakowa i Uczelni oraz siostry ze
Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.
Szlak powstał dzięki współpracy Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia i Biura ds. Turystyki Urzędu Miasta. Na trasie tego szlaku,
który rozpoczyna się w łagiewnickim Sanktuarium, a kończy w Szpitalu im. Jana Pawła II,
znajduje się też kościół św. Józefa w Podgórzu, bazylika Mariacka, bazylika Serca Bożego przy ul. Kopernika i ulica Szewska, gdzie
były drukowane pierwsze w świecie reprodukcje obrazu Jezusa Miłosiernego. Trasa szlaku została opracowana przez s. M. Elżbietę
Siepak ZMBM. Z okazji otwarcia szlaku
Urząd Miasta Krakowa wydał folder „Śladami św. Siostry Faustyny w Krakowie”, który
pomaga w pielgrzymowaniu wielu czcicielom
świętej Sekretarki Jezusa Miłosiernego i Bożego Miłosierdzia, a także turystom poznającym najlepsze tradycje Królewskiego Grodu.
Folder dostępny jest w trzech językach: polskim, angielskim i włoskim. Otwarcie szlaku
wpisało się w obchody 70. rocznicy narodzin
dla nieba św. Siostry Faustyny.
* * *
17 września 2008
roku w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im.
Jana Pawła II na
Prądniku zainaugurowano obchody „Dnia św.
Siostry Faustyny” w tym miejscu. W uroczystościach wzięli udział licznie zebrani przedstawiciele Kościoła Krakowskiego z kard. Franciszkiem Macharskim, Władz Województwa Małopolskiego, Miasta Krakowa, Uczelni, Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia oraz środowiska lekarskiego. Data „Dnia św. Siostry Faustyny” nie jest przypadkowa. To właśnie 17 września 1937 roku Siostra Faustyna została ostatecznie wypisana z Miejskich Zakładów Sanitarnych,
gdzie przez ponad osiem miesięcy leczyła się
www.faustyna.pl
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z gruźlicy płuc i przewodu pokarmowego. Centralnym punktem uroczystości była Msza Święta, którą w szpitalnej kaplicy odprawił kard.
Franciszek Macharski. W programie obchodów
Dnia św. Siostry Faustyny znalazła się nie tylko
modlitwa w intencji służby zdrowia i chorych,
ale też świadectwa cudownych uzdrowień oraz
sesja popularnonaukowa. Referaty na temat Krakowskich Zakładów Sanitarnych przed II wojną
światową i planów rozwoju szpitala przedstawili dr med. Anna Prokop-Staszecka – ordynator
II Oddziału Chorób Płuc, dr Henryk Olechnowicz – Ordynator Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej oraz dr hab. Mieczysław Pasowicz – Dyrektor Szpitala. O pobycie Siostry Faustyny na
Prądniku mówiła s. M. Elżbieta Siepak ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Warto zaznaczyć, że Szpital był świadkiem nie tylko cierpienia Siostry Faustyny, ale także niezwykle
owocnej posługi miłosierdzia wobec chorych
i konających oraz wielu wydarzeń mistycznych,
o czym świadczą zapisy pozostawione przez nią
w „Dzienniczku”.
* * *

W Łodzi, której patronuje św. Siostra Faustyna, w sposób szczególny obchodzono 70. rocznicę jej narodzin dla nieba. 5 października 2008
roku abp Władysław Ziółek w obecności przedstawicieli Władz Miejskich, Wojewódzkich, Samorządowych Miasta Łodzi, duchowieństwa oraz
licznie zgromadzonych wiernych dokonał uroczystego odsłonięcia i poświęcenia pomnika św.
Siostry Faustyny na Placu Niepodległości. Pomnik
– fontanna, autorstwa Kamila i Mariusza Drapikowskich z Gdańska, przedstawia dwu metrowej
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wysokości postać św. Siostry Faustyny z białego
marmuru, która przyklękając czerpie wodę ze źródła Miłosierdzia, z krzyża, a drugą dłonią wskazuje na przechodniów i jakby ich zapraszała do
czerpania wody z tego źródła. W pobliżu pomnika znajduje się pamiątkowy kamień z tekstem
przypominającym o powstaniu postumentu: Dnia
14 czerwca 2008 roku ten oto kamień poświęcił
arcybiskup Władysław Ziółek Metropolita Łódzki,
jako kamień węgielny pomnika świętej Faustyny –
Patronki Łodzi. Tu wmurowano akt erekcyjny pomnika wznoszonego z ofiar mieszkańców i hojnych
sponsorów staraniem Społecznego Komitetu. Na
chwałę Bogu i pożytek ludziom. Uroczystości związane z 70. rocznicą śmierci Siostry Faustyny
i odsłonięcie pomnika poprzedziła uroczysta sesja Rady Miasta, na której perspektywy rozwoju
turystyki w Łodzi przedstawił prof. Antonii Jackowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święta
Siostra Faustyna decyzją Stolicy Apostolskiej podjętą na wniosek Rady Miejskiej jest Patronką
Łodzi od 2005 roku.
* * *
Od 5 października 2008 roku na stronie
internetowej Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej
Miłosierdzia www.faustyna.pl dostępny jest cały
„Dzienniczek” św. Siostry Faustyny wraz z przypisami. Na 70. rocznicę narodzin dla nieba św.
Siostry Faustyny udało się ukończyć wszystkie
prace związane z nową szatą graficzną strony
internetowej Zgromadzenia oraz udostępnieniem
w Internecie pełnego i autentycznego tekstu
„Dzienniczka” Apostołki Bożego Miłosierdzia.
Wcześniejsze publikacje „Dzienniczka” w Internecie miały charakter piracki, gdyż kopiowane
były bez zgody Zgromadzenia, które posiada
prawa autorskie do tego dzieła. Publikacja tego
dzieła w Internecie niewątpliwie odpowiada na
pragnienia Apostołów
Bożego Miłosierdzia
i przyczynia się do
upowszechnienia bogactwa jego treści
wśród internautów.
www.faustyna.pl

