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WIADOMOŚCI

6 września 2009 roku w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach rozpoczął się trwający kilka dni Międzynarodowy
Kongres dla Pokoju, który jest kontynuacją zapoczątkowanych w Asyżu przez Ojca Świętego
Jana Pawła II spotkań religii i kultur. Uroczystej
Eucharystii przewodniczył metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz w obecności przedstawicieli różnych Kościołów chrześcijańskich. Po
Mszy świętej uczestnicy Eucharystii wysłuchali
przesłania Ojca Świętego Benedykta XVI wygłoszonego w czasie modlitwy „Anioł Pański”. Kongres dla Pokoju, organizowany przez Wspólnotę
św. Idziego w tym roku w Krakowie na zaproszenie kard. Stanisława Dziwisza, wpisał się
w obchody 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej i 20. rocznicy upadku komunizmu, a rozpoczął się w miejscu, w którym Bóg złożył dar
dla całego świata – orędzie o Bożym miłosierdziu. Nie znajdzie ludzkość uspokojenia dopóki,
nie zwróci się z ufnością do Miłosierdzia Bożego
– powiedział Jezus do Siostry Faustyny.
* * *
17 września 2009 roku po raz drugi obchodzony był „Dzień św. Siostry Faustyny w szpita-

lu im. Jana Pawła II w Krakowie”. W zachowanej kaplicy Serca Jezusowego, która jest niemym
świadkiem obecności, modlitwy i cierpienia św.
Siostry Faustyny oraz nadzwyczajnych wydarzeń
w jej życiu, po modlitwie w Godzinie Miłosierdzia, Koronce do Miłosierdzia Bożego i świadectwach łask została odprawiona Msza święta,
której przewodniczył ks. prałat Franciszek Ślusarczyk wicerektor Sanktuarium w KrakowieŁagiewnikach. Dzień św. Siostry Faustyny organizowała Dyrekcja Szpitala im. Jana Pawła II
i Zgromadzenie sióstr Matki Bożej Miłosierdzia,
a uczestniczyła w nim nie tylko służba medyczna i pacjenci szpitala, ale także czciciele Miłosierdzia Bożego i św. Siostry Faustyny.
* * *

Od 4 września 2009 roku, w każdy piątek
TV Lux na Słowacji emituje modlitwę w Godzinie Miłosierdzia i Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Transmisja powstaje przy współpracy TV
Lux z klasztorem Zgromadzenia Sióstr Matki
Bożej Miłosierdzia w Bratysławie i Nižnym
Hrušowie. Program zatytułowany „Miłosierdzie
Boże„ (modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego) transmitowany jest
z Uniwersyteckiego Ośrodka Duszpasterskiego
pw. św. Józefa Freinademetza w Bratysławie.
Natomiast od października 2009 roku TV Puls,
po prawie 5 latach emisji, zrezygnowała z transmisji cotygodniowego programu religijnego z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego: modlitwy w Godzinie Miłosierdzia, Koronki do Miłosierdzia Bożego
oraz rozmów o miłosierdziu Boskim i ludzkim.
* * *
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Faustyny jest pierwszą świątynią zbudowaną
w tej miejscowości.

25-29 września 2009 roku w Białymstoku odbył
się III Archidiecezjalny Kongres Miłosierdzia Bożego, na który złożyły się nabożeństwa, sesja popularno-naukowa pt. „Miłosierdzie Boże w życiu
Kościoła”, prezentacja dzieł miłosierdzia, wydarzenia kulturalne i otwarcie szlaku bł. ks. Michała Sopoćki w Białymstoku. W rocznicę beatyfikacji ks.
Michała Sopoćki 28 września w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego uroczystej Eucharystii przewodniczył metropolita białostocki abp Edward Ozorowski, a homilię wygłosił bp polowy WP Tadeusz Płoski. W tym dniu w wielu miastach Polski i świata
na skrzyżowaniach ulic i placach odmawiano Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
* * *
W wigilię liturgicznej
uroczystości św. Siostry Faustyny, 4 października
2009 roku,
pasterz diecezji grodzieńskiej bp Aleksander Kaszkiewicz poświęcił pierwszy na Białorusi kościół pw. św. Siostry Faustyny we wsi Subaczy należącej do parafii w Szydłowicach, w której od 17 lat posługują księża michalici i siostry ze Zgromadzenia
Matki Bożej Miłosierdzia. W uroczystości poświęcenia kościoła i pierwszej uroczystości odpustowej wzięli udział kapłani posługujący na
Białorusi, księża michalici z Polski i siostry ze
Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia z przeł.
gen. m. Gracjaną Szewc, darczyńcy z Włoch,
władze lokalne i bardzo licznie zgromadzeni
wierni z Subaczy i okolic. Kościół św. Siostry

* * *
5 października w kalendarzu liturgicznym
Kościoła obchodzone jest wspomnienie św. Siostry
Faustyny, a we wszystkich domach Zgromadzenia
– obchodzona jest uroczystość, co przysługuje świętym i założycielom (Siostra Faustyna została uznana za duchową współzałożycielkę Zgromadzenia
w 1995 roku). Centralne uroczystości tradycyjnie odbyły się w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach. Towarzyszyły im ceremonie
stowarzyszenia „Faustinum”, którym przewodniczył
bp Jan Zając. Legitymacje członkowskie z rąk wikarii generalnej Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia s. Agnieszki Piechnik odebrało 10 wolontariuszy (z Polski i Kanady), 12 członków (z Polski, Niemiec i Czech), którzy ukończyli 4-letnią formację otrzymało odznaki członkowskie, a 24 osoby (w tym 2 z Czech) złożyły przyrzeczenia oddania i służby Bożemu Miłosierdziu.
Uroczystości poprzedziło triduum (2-4 października) oraz rekolekcje „Drogi zaufania i miłosierdzia Apostoła Narodów”, które dla „Faustinum:” poprowadził ks. Jan Koclęga. Kilka dni
później, 10 października ceremonie „Faustinum”
odbyły się na Słowacji w miejscowości Dobroč,
w której od kilku lat formuje się i apostołuje oficjalnie erygowana wspólnota „Faustinum”.
* * *
W 2009 roku ukazało się kolejne tłumaczenie „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, tym razem w języku indonezyjskim. „Buku Harian” – tak
brzmi w tym języku tytuł dzieła Apostołki Bożego Miłosierdzia, które opublikowało Wydawnictwo „Kanisius”. Trwają prace nad następnymi przekładami „Dzienniczka” m. in.
na język chiński, wietnamski,
swahili, szwedzki, duński, filipiński i estoński oraz przygotowywania do druku ukończonego już tłumaczenia
w języku japońskim.
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