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W I A D O M O Ś C I

30 listopada 2008 roku w seminarium gre-
kokatolickim im. bł. Pavla Petra Gojdiča na Sło-
wacji abp Jan Babiak dokonał uroczystego po-
święcenia obrazu Jezusa Miłosiernego, które po-
przedziła modlitwa w Godzinie Miłosierdzia
i konferencja s. Clarety Fečowej ZMBM na te-
mat orędzia Miłosierdzia, które Jezus przeka-
zał przez św. Siostrę Faustynę. W uroczystości
wzięli udział księża grekokatoliccy z Preszowa
i okolic, ich rodziny oraz czciciele Bożego Mi-
łosierdzia z Koszyc, którzy od roku modlili się
w intencji, by obraz Jezusa Miłosiernego zo-
stał umieszczony w seminarium. Uczestnicy
uczcili też relikwie św. Siostry Faustyny. Kopia
łaskami słynącego obrazu z sanktuarium w Kra-
kowie-Łagiewnikach jest dziełem i darem arty-
sty malarza Jana Zająca.

*   *   *
W 2008 roku Sanktuarium Bożego Miłosier-

dzia w Krakowie-Łagiewnikach nawiedziło ponad
półtora miliona pielgrzymów z 84 krajów świata.
Posługiwało im ponad 11 tysięcy kapłanów, któ-
rzy rozdali 480 tysięcy Komunii świętych. Wiel-
kim wydarzeniem na skalę międzynarodową był
zorganizowany od 2 do 4 października III Mię-
dzynarodowy Kongres Apostołów Bożego Miło-
sierdzia pod hasłem: „W szkole miłosierdzia św.
Faustyny i Sługi Bożego Jana Pawła II”, w któ-
rym wzięli udział apostołowie Bożego Miłosier-
dzia z ponad 40 krajów świata. Rok 2008 upłynął
przede wszystkim pod znakiem 70. rocznicy na-
rodzin dla nieba św. Siostry Faustyny (5 paździer-
nika). Dzień ten poprzedziło wiele inicjatyw mają-

cych na celu pogłębienie duchowej więzi z Apos-
tołką Miłosierdzia i dziękczynienie Bogu za dar
jej życia i misji w Kościele. We współpracy Zgro-
madzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z wła-
dzami Miasta Krakowa we wrześniu otwarto szlak
św. Siostry Faustyny oraz we współpracy z Dy-
rekcją Szpitala im. Jana Pawła II zainicjowano
tradycję obchodzenia co roku „Dni św. Fausty-
ny w szpitalu na Prądniku”. Centralne uroczys-
tości rocznicy narodzin dla nieba św. Siostry Faus-
tyny odbyły się w Sanktuarium Bożego Miłosier-
dzia w Krakowie-Łagiewnikach. Mszy świętej
dziękczynnej przewodniczył abp Edward Nowak
z Rzymu, były sekretarz watykańskiej Kongrega-
cji ds. Świętych.

W ubiegłym roku w łagiewnickim Sanktua-
rium w dolnej części bazyliki oddano do użyt-
ku pielgrzymów kolejną kaplicę pw. Matki Bo-
żej Siedmiobolesnej, której wystrój jest dziełem
i darem Kościoła na Słowacji.

Orędzie Miłosierdzia z Łagiewnik dociera-
ło do 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.

*   *   *

W grudniu 2008 w Kaplicy Wieczystej Ado-
racji w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Ła-
giewnikach zainstalowano „Tryptyk Jerozolim-
ski” – ołtarz do adoracji Najświętszego Sakra-
mentu z monstrancją. Dzieło nawiązujące do
Ikony Jasnogórskiej wykonane zostało w pracow-
ni gdańskiego artysty Mariusza Drapikowskiego.
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Powstanie ołtarza związane jest z inicjatywą po-
wołania w Jerozolimie Centrum Modlitwy o Po-
kój, w którym będzie trwać nieustanna adora-
cja Jezusa Eucharystycznego w intencji pokoju
dla Ziemi Świętej i całego świata. Tryptyk Jero-
zolimski, peregrynując przez wiele miejsc
w Europie (m.in. Altötting, Kolonia, Warsza-
wa, Częstochowa, Rzym), na stałe zostanie
umieszczony w kaplicy IV stacji Drogi Krzyżo-
wej w Świętym Mieście, która historycznie jest
związana z Polakami.

*   *   *
Do końca stycz-
nia 2009 roku
w łagiewnickim
s a n k t u a r i u m
można było oglą-
dać wystawę włos-
kich szopek z re-
gionu Trentino.
Wystawa pod ty-
tułem „Trentino
w hołdzie miastu
Jana Pawła II”

jest wyrazem wdzięczności mieszkańców tego
regionu za to, co dla nich robił Papież Polak.
Zwiedzający ekspozycję mogli podziwiać kilka-
dziesiąt pięknych, misternie wykonanych szopek
pochodzących z różnych epok, prezentujących
odmienne style rzeźbiarskiej sztuki, których wspól-
nym elementem jest wykorzystanie drewna
i umieszczanie scen Bożego Narodzenia w gór-
skim krajobrazie. Wystawa cieszyła się dużym za-
interesowaniem nie tylko wśród mieszkańców Kra-
kowa, ale też licznych pielgrzymów z Polski i świa-
ta. Inicjatywa ta została przygotowana przez wła-
dze autonomicznej prowincji Trentino – Pro-
vincia autonoma di Trento – we współpracy
z Archidiecezją Trydentu, władzami gmin i pa-
rafii w Trentino oraz z członkami Stowarzysze-
nia przyjaciół szopki z Tesero i Przedsiębior-
stwem promocji turystyki w Dolinie Fiemme oraz
Rektorat Sanktuarium w Łagiewnikach.

*   *   *

Pod koniec 2008 roku w Wy-
dawnictwie Arhiepiscopie
i Romano – catolice w Bu-
kareszcie ukazał „Dzienni-
czek” św. Siostry Faustyny
w przekładzie na język ru-
muński. Grupą tłumaczy kie-
rował polski jezuita o. Tade-
usz Rostworowski. W tym

czasie w języku rumuńskim ukazały się również
dwie książki s. M. Elżbiety Siepak ZMBM: „Du-
chowość świętej Faustyny” i „Dar Boga dla na-
szych czasów”, które pomogą czcicielom Bo-
żego Miłosierdzia z Rumunii zapoznać się bli-
żej z życiem i posłannictwem Apostołki Boże-
go Miłosierdzia.

*   *   *
W grudniu 2008 nakładem Wy-
dawnictwa Misericordia ukaza-
ła się niewielka książka pt.
„Pragnę przemienić się w mi-
łosierdzie” autorstwa s. M. El-
żbiety Siepak ZMBM. Pozycja
ta jest rozszerzonym referatem
prezentowanym na III Między-
narodowym Kongresie Apos-

tołów Bożego Miłosierdzia, który odbył się na po-
czątku października 2008 w sanktuarium Bożego Mi-
łosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach. Książeczka
w bardzo przejrzysty sposób ukazuje drogę wzra-
stania w postawie miłosierdzia w życiu św. Siostry
Faustyny. Jest dostępna w języku polskim, angiel-
skim, niemieckim, francuskim i hiszpańskim.

*   *   *
Od 15 do 18 stycznia 2009 roku w Rzymie

trwały I Targi Religijne mające na celu promo-
cję miejsc pielgrzymkowych z całego świata. Pol-
skę reprezentowało sześciu wystawców, w tym
Urząd Miasta Krakowa i Urząd Marszałkowski.
Największą popularnością odwiedzających Targi
cieszyło się krakowskie stoisko prezentujące przede
wszystkim sanktuarium Miłosierdzia Bożego
w Łagiewnikach i szlak św. Siostry Faustyny
w Krakowie oraz Szlak Papieski i Szlak Świętych.
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