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W I A D O M O Ś C I

23 maja 2009 roku z udziałem władz pań-
stwowych, wojewódzkich, powiatowych, miej-
skich oraz władz kościelnych, sióstr ze Zgroma-
dzenia Matki Bożej Miłosierdzia, służby zdro-
wia, mieszkańców Łęcznej i okolicy odbyło się
uroczyste otwarcie Szpitala Powiatowego im. św.
Siostry Faustyny. Uroczystej Eucharystii prze-
wodniczył abp Józef Życiński, który poświęcił
także miejsce dla kaplicy szpitalnej. Postać Pa-
tronki szpitala przybliżyła zebranym s. M. Elż-
bieta Siepak ZMBM. Tablicę pamiątkową przed
szpitalem z wizerunkiem św. Siostry Faustyny
i tekstem: W cierpieniu krystalizuje się miłość,
który pochodzi z jej „Dzienniczka”, odsłoniła
przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Mat-
ki Bożej Miłosierdzia m. Gracjana Szewc.
W programie uroczystości była także modlitwa
w Godzinie Miłosierdzia i Koronka do Miło-
sierdzia Bożego, której przewodniczyły siostry
ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.
Szpital im. św. Siostry Faustyny w Łęcznej, któ-
rego patronat wyłoniono w drodze konkursu, jest
nowoczesnym obiektem z fachową kadrą me-
dyczną, z nowoczesnymi salami operacyjnymi,
znakomicie wyposażonym oddziałem leczenia
oparzeń i łóżkami dla 200 pacjentów oraz lot-
niskiem. Święta Siostra Faustyna, która sama wie-
le miesięcy spędziła w szpitalu w Krakowie, te-
raz w sposób duchowy przybywa do szpitala
w Łęcznej, by spieszyć z pomocą lekarzom,
a nade wszystko ludziom chorym i cierpiącym,
którzy uciekać się będą do jej wstawiennictwa
przed tronem miłosiernego Boga.

*   *   *
Od 20 czerwca  2009 roku klasztor Zgro-

madzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
w Zakopanem (Krzeptówki 172) ma swoją stro-
nę internetową: www.zakopane.faustyna.pl
Można na nią wejść także ze strony Zgroma-
dzenia (www.faustyna.pl) przez link: Klaszto-
ry.  Na stronie znajdują się informacje doty-
czące życia klasztoru i jego misji apostolskiej,
a także opis oferty domu rekolekcyjnego i wy-
poczynkowego. Aby ułatwić dotarcie do klasz-
toru na stronie zamieszczono dokładną map-
kę dojazdu. Uwagę przyciąga też bogata gale-
ria zdjęć przedstawiających zakopiański klasz-
tor w różnych porach roku. Nowa strona to
znakomity informator zwłaszcza dla tych, któ-

rzy w Zakopanem
chcieliby zorgani-
zować rekolekcje
lub wypoczynek,
lub polecić się
modlitwom sióstr.

*   *   *
28 września 2009 roku o godz. 15:00

w pierwszą rocznicę beatyfikacji ks. Michała So-
poćki, z inicjatywy Zespołu „Iskra” działające-
go przy klasztorze jezuitów w Łodzi, na skrzy-
żowaniach w wielu miastach Polski i świata od-
mawiano Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Na
ulicach pojawili się animatorzy z tablicami
„Jezu, ufam Tobie!”, którzy wraz z grupami
ochotników rozpoczynali modlitwę, do której
mogli dołączać przechodnie. Celem akcji jest
szerzenie orędzia o Bożym Miłosierdziu, wspól-
na modlitwa o miłosierdzie dla całego świata
oraz propagowanie Koronki do Bożego Miło-
sierdzia jako modlitwy, którą można odmawiać
wszędzie, także na ulicy. Pierwsza taka akcja
odbyła się 30 września 2008 roku na 111 skrzy-
żowaniach Łodzi.

*   *   *
W każdy piątek dzięki TV Puls można być

w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krako-
wie-Łagiewnikach, by uczestniczyć w modlitwie
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Godziny Miłosierdzia, wspólnie odmówić Ko-
ronkę do Miłosierdzia Bożego i posłuchać roz-
mów o wydarzeniach i tematach związanych
z miłosierdziem Boskim i ludzkim. Programy
transmitowane przez TV Puls cieszą się coraz
większą popularnością: w każdy piątek gromadzą
przed telewizorami w Polsce ponad sześćdzie-
siąt tysięcy widzów. Badania oglądalności wska-
zują ponadto, że z tej formy apostolstwa korzysta
coraz więcej ludzi młodych, którzy w ten spo-
sób pragną zgłębiać tajemnicę Bożego miłosier-
dzia oraz wypraszać łaski dla siebie i świata. Te-
lewizja Puls jest ogólnie dostępna. Programy
z łagiewnickiego Sanktuarium odbierane są na
terenie całej Polski, a także poza jej granicami,
gdzie również przyciągają liczną widownię.
Transmisje z Łagiewnik rozpoczynają się o go-
dzinie 15:00 i trwają pół godziny.

*   *   *
W kwietniu 2009 roku, tuż przed Świętem

Miłosierdzia, nakładem krakowskiego wydawnic-
twa WAM i Studia Inigo ukazały się na płycie

CD „Perełki z Dzien-
niczka św. Faustyny
Kowalskiej”. Ponad
godzinne nagranie jest
zbiorem fragmentów
„Dzienniczka” m.in.
o tajemnicy Miłosier-
dzia, modlitwie, cier-
pieniu, ufności, wie-
rze, nadziei i walce
duchowej, które czyta

s. Koleta Fronckowiak ze Zgromadzenia Matki
Bożej Miłosierdzia, Jakub Kosiniak i tekst nar-
racji – Anna Branny. Wyboru tekstów dokona-
ła s. M. Elżbieta Siepak ZMBM, a muzykę na-
pisała Bogumiła Dunikowska.

*   *   *
„Radość miłosier-

dzia. Modlitw naszych
Tyś przyczyną, o radoś-
ci, o Faustyno” – taki
tytuł nosi najnowszy to-
mik poezji Aleksandra
Leszka Moczulskiego.
Tomik, który ukazał się
nakładem Wydawnictwa
„eSPe, zawiera zbiór
pięknych literacko i du-
chowo wierszy, z których przebija ewangelicz-
na radość z piękna i bogactwa miłosierdzia Bo-
żego i ludzkiego. Muzykę do tych wierszy napi-
sał Jan Kanty Pawluśkiewicz, tworząc wielkie dzie-
ło: kantatę pod tym samym tytułem, która po-
wstała dla uczczenia trzydziestej rocznicy wybo-
ru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Pra-
premiera tego dzieła odbyła się w Farze Poznań-
skiej 16 października 2008 roku z udziałem Or-
kiestry Filharmonii Poznańskiej, Chóru Akade-
mickiego UAM, Chór Kameralnego UAM, Po-
znańskiego Chóru Kameralnego oraz Chóru
Dziewczęcego CK Zamek „Skowronki”. Jako so-
liści wystąpili muzycy specjalizujący się w róż-
nych nurtach muzycznych: sopranistki – Elżbie-
ta Towarnicka i Marzena Michałowska, baryton
– Andrzej Biegun i Sebastian Karpiel-Bułecka,
lider zespołu „Zakopower”. Nad całością wyko-
nania kantaty czuwał dyrygent Rafał Jacek De-
lekta. Zapis światowego prawykonania kantaty
„Radość miłosierdzia” ukazał się na płytach CD
w 2009 w Wydawnictwie „Rhetos”.

Sprostowanie:
Ks. prał. Bernard Lagoutte był w koncelebrze
Mszy świętej w Lisieux w święto Miłosierdzia 2009,
a nie przewodniczył koncelebrze, jak podano w Wia-
domościach „Orędzia Miłosierdzia” nr 71.
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