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W I A D O M O Ś C I
W okresie Wielkiego Postu siostry ze Zgro-

madzenia Matki Bożej Miłosierdzia głosiły kon-
ferencje i uczestniczyły w rekolekcjach o Bożym
miłosierdziu w wielu parafiach w Polsce i poza
granicami kraju. Tuż przed Wielkim Postem,
12-15 lutego 2009 roku w Polskiej Misji Katolic-
kiej w Kilonii, Flensburgu, Schleswig i Husum
prawdę o Bogu bogatym w miłosierdzie na różne
sposoby przekazywały s. Elżbieta Siepak i s. Sara
Jabłońska. Od 3-6 marca br. s. Koleta Froncko-
wiak i s. Klara Domańska gościły w kościele Pol-
skiej Misji Katolickiej w Wiedniu, gdzie uroczyś-
cie wprowadzono relikwie św. Siostry Faustyny.
Mszy świętej przewodniczył kard. Christopher
Schönborn. Przyjęcie relikwii poprzedziło tridu-
um, w czasie którego siostry głosiły konferencje
oraz włączały się w program wspólnotowej mod-
litwy i posługi miłosierdzia. Siostry ze wspólno-
ty w Bostonie prawie w każdą niedzielę wyjeżdżały
do innego stanu w USA, by poprzez głoszenie
orędzia Miłosierdzia przygotowywać wiernych do
radosnego przeżycia Świąt Wielkanocnych i Nie-
dzieli Miłosierdzia Bożego. Podobnie pracowity
był okres Wielkiego Postu dla sióstr z innych
wspólnot Zgromadzenia w Polsce i poza grani-
cami kraju.

*   *   *
25 marca 2009
w uroczystość
Zwiastowania
Pańskiego, któ-
re obchodzone
jest jako Dzień
Świętości Ży-

cia, w płockim klasztorze Sióstr Matki Bożej Mi-
łosierdzia odbyło się poświęcenie i otwarcie
„Okna życia”, które jest wmontowane w ścianę
kamienicy przy Starym Rynku 14. Dzieło płoc-
kiej „Caritas” oraz Zgromadzenia Sióstr Matki
Bożej Miłosierdzia poświęcił bp Piotr Libera po
uroczystej Eucharystii, w której wzięli udział licz-
nie zgromadzeni kapłani, siostry Matki Bożej Mi-
łosierdzia z przełożoną generalną m. Gracjaną

Szewc, parlamentarzyści, przedstawiciele władz
Miasta i Starostwa Powiatowego, fundatorzy i wy-
konawcy „Okna” oraz mieszkańcy Płocka. Płoc-
kie „Okno życia” jest czwartym w Polsce po Kra-
kowie, Warszawie i Częstochowie. Ma ono słu-
żyć matkom, które nie są w stanie zaopiekować
się swoimi nowo narodzonymi dziećmi: mogą
zostawić je w bezpiecznym, ciepłym miejscu, za-
miast porzucić bez szans na przeżycie.

*   *   *
Centralne obcho-
dy Niedzieli Miło-
sierdzia tradycyjnie
odbyły się w kra-
kowskich Łagiewni-
kach. Na Święto
Miłosierdzia do

Sanktuarium przybyło ponad 200 000 pielgrzymów
z całej Polski i 27 krajów świata, nawet tak odle-
głych jak: Argentyna, Brazylia, USA, Kanada, Taj-
landia, Indie czy Uganda. Obchody tego święta
przebiegały pod hasłem: „Otoczmy troską życie”,
które w tym roku przyświeca pracy duszpasterskiej
Kościoła w Polsce. Pątnicy modlili się o poszano-
wanie życia i jego godności od poczęcia do natu-
ralnej śmierci, ale także o rozwój życia duchowe-
go. Msze św. celebrowało ponad 240 kapłanów pod
przewodnictwem m. in. kard. Fr. Macharskiego,
bpa G. Kaszaka ordynariusza diecezji sosnowiec-
kiej i bpa W. Depo ordynariusza diecezji zamoj-
sko-lubaczowskiej. Sumie pontyfikalnej przewod-
niczył metropolita krakowski kard. Stanisław Dzi-
wisz, który przed Eucharystią przesłał życzenia
i dar modlitwy z Łagiewnik Ojcu Świętemu Bene-
dyktowi XVI z okazji urodzin i 4 rocznicy wybo-
ru na Stolicę Piotrową. W homilii podkreślił wagę
opanowania sztuki miłości przebaczającej, która
jest nieodzownym warunkiem budowania życia
małżeńskiego, rodzinnego i społecznego. Po Mszy
św. poświęcił 9 dzwonów carillonów, które w ła-
giewnickim sanktuarium, wygrywanymi melodia-
mi, przypominać będą o miłosierdziu Boga. Na
dzwonach wypisane są imiona: Jezusa, św. Sios-
try Faustyny, Jana Pawła II i świętych Krakowa:
św. Stanisława, św. Jacka, św. Jadwigi, św. Jana
Kantego, św. Rafała i św. Brata Alberta.
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*   *   * ły uczczone relikwie św. Siostry Faustyny. Ra-
dosną celebrację w kościele patriarchalnym
w Jerozolimie zakończyła braterska agapa przy-
gotowana przez polskie siostry i wolontariuszki.

W radosnej atmosferze Niedzielę Miłosier-
dzia przeżywali wierni w Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia w Atoku w Kamerunie, dokąd na
ten dzień licznie przybyli w pieszych pielgrzym-
kach z czterech stron kraju, a rozpoczęcie Świę-
ta afrykańskim zwyczajem ogłosił „wieszcz” bi-
jący w bębenek.

*   *   *
1 maja br. do San-
ktuarium Miłosier-
dzia Bożego w Kra-
kowie-Łagiewni-
kach przybyła V
pielgrzymka Radia
Lumen ze Słowa-

cji, w której wzięło udział dwadzieścia pięć ty-
sięcy Słowaków. Uroczystej sumie koncelebro-
wanej przez 120 kapłanów przewodniczył grec-
kokatolicki abp Ján Babiak z Prešova, a homilię
głosił abp František Tondra, przewodniczący Kon-
ferencji Biskupów Słowacji. Hasłem tegorocznej
pielgrzymki były słowa: Głosić Miłosierdzie (wed-
ług św. Pawła).

*   *   *
10 maja br. w Derdach koło Łaz (20 km

od Warszawy) Siostry Zgromadzenia Matki Bo-
żej Miłosierdzia, władze lokalne i mieszkańcy
Łaz, Magdalenki, Walendowa oraz apostołowie
Bożego Miłosierdzia dziękowali za dar obecno-
ści św. Siostry Faustyny w tym miejscu. Uroczy-
stej Eucharystii w ogrodzie przewodniczył bp
Tadeusz Pikus. Po niej zespół muzyki sakralnej
„Lumen” pod dyrekcją Zbigniewa Małkowicza,
kompozytora wszystkich utworów, wraz z solistą
Jackiem Kot-
larskim wystą-
pił w koncercie
pod tytułem:
„O miłosier-
dziu Bożym bę-
dę śpiewał na
wieki”.

Święto Miłosierdzia było obchodzone uro-
czyście nie tylko w Polsce, ale także w wielu miejs-
cach świata, gdzie obecni są czciciele Bożego
Miłosierdzia. W Niemczech w Wiesbaden Pol-
ska Misja Katolicka przygotowywała się do Nie-
dzieli Miłosierdzia wraz z niemiecką parafią św.
Bonifacego. Dzięki staraniom ks. kan. Adama
Proroka, proboszcza Polskiej Misji Katolickiej
w Wiesbaden, oraz ofiarności parafian ufundo-
wano obraz Jezusa Miłosiernego (pędzla Lesz-
ka Ojaka), który w Święto Miłosierdzia poświę-
cił bp Władysław Blin, ordynariusz diecezji Wi-
tebsk na Białorusi. W tym dniu polskiej parafii
przekazano także relikwie św. Siostry Faustyny.
Eucharystia zakończyła się aktem oddania Boże-
mu Miłosierdziu Polskiej Misji Katolickiej
w Wiesbaden. Równie uroczyście obchodzono
święto Miłosierdzia w dwóch innych niemieckich
miastach: Weiterdingen i Nürnberg, gdzie rów-
nież poświęcono obraz Jezusa Miłosiernego, któ-
ry już na stałe zawisł w parafialnym kościele. Wier-
ni przygotowywali się do Święta przez nowennę
i konferencje o Bożym miłosierdziu.

Również we Francji, w bazylice św. Teresy
w Lisieux,  w święto Miłosierdzia odbyło się uro-
czyste poświęcenie obrazu Jezusa Miłosiernego.
Mszy Świętej przewodniczył ks. prał. Bernard
Lagoutte w towarzystwie licznie przybyłych kap-
łanów. Wierni uczcili też relikwie św. Siostry Faus-
tyny przywiezione przez s. Sangwinę Kostecką
ZMBM z Sanktuarium w Łagiewnikach.

W Jerozolimie Święto Miłosierdzia obcho-
dzono w kościele konkatedralnym, blisko bazy-
liki Kalwarii i Bożego Grobu. Eucharystii prze-
wodniczył abp Fouad Twal, patriarcha wspólno-
ty łacińskiej w Ziemi Świętej. Po Mszy świętej,
którą koncelebrowało około 25 kapłanów, zosta-

ZMBM                                                                                                                          www.faustyna.pl


