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W I A D O M O Ś C I
O dynamicznym upowszechnianiu się orę-

dzia o Bożym Miłosierdziu w Kościele świadczą
między innymi organizowane kongresy i sym-
pozja, które organizowane są już nie tylko
w stolicy kultu Miłosierdzia Bożego w Krako-
wie-Łagiewnikach, gdzie się odbywają od ponad
20 lat, ale także na całym świecie. W 2009 roku
zorganizowano kilka kongresów kontynental-
nych: od 23-25 maja w Argentynie odbył się Kon-
tynentalny Kongres Ameryki Łacińskiej (z udzia-
łem sióstr ze Zgromadzenia Matki Bożej Miło-
sierdzia i przedstawiciela Kościoła Krakowskie-
go ks. prof. Jana Machniaka). W lipcu (15-20)
w Samoa – Apia odbył się Apostolski Kongres
Miłosierdzia Bożego Krajów Oceanii; w listo-
padzie (14-15) w Waszyngtonie – Północnoame-
rykański Kongres o Miłosierdziu oraz Azjatyc-
ki Apostolski Kongres o Miłosierdziu (20-22).
Ponadto odbyło się kilka narodowych kongre-
sów poświęconych Bożemu Miłosierdziu, m. in.
w Irlandii (21-22 lutego), na Węgrzech (18 kwiet-
nia), w Kolumbii (10-12 października) i na Sło-
wacji (5-6 grudnia).

W 2010 roku planowane są kontynental-
ne kongresy w Afryce (w Nigerii, 1-2 lutego
i w Rwandzie, 7-24 października) oraz narodo-
we kongresy m. in. we Francji (19-21 lutego),
w Niemczech (10-11 kwietnia), na Słowacji
(9-11 września), w Hiszpanii, Australii, Tajlan-
dii i Nowej Zelandii. W Sanktuarium Miłosier-
dzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach 30 kwiet-
nia 2010 roku z okazji 10. rocznicy kanonizacji
Siostry Faustyny odbędzie się sympozjum zaty-
tułowane „Promieniowanie orędzia Miłosier-
dzia”. Szczegółowy program na stronie:
www.faustyna.pl link: Stowarzyszenie „Fausti-
num” – Działalność – Sympozja i Kongresy.

II Światowy Apostolski Kongres Miłosier-
dzia odbędzie się w Sanktuarium Miłosierdzia
Bożego w Krakowie-Łagiewnikach 1-5 paździer-
nika 2011 roku. Międzynarodowy Komitet Or-
ganizacyjny pracuje nad szczegółowym progra-
mem i logistyką tego wydarzenia. Pierwszy tego
typu Kongres odbył się w Rzymie w 2008 roku.
Rozpoczął się 2 kwietnia Mszą świętą na Placu

Św. Piotra, którą celebrował Ojciec Święty Be-
nedykt XVI z okazji rocznicy śmierci Jana Paw-
ła II, a spotkania kongresowe zakończyła mod-
litwa „Regina caeli” i błogosławieństwo Papie-
ża po Mszy św., której w bazylice św. Piotra
przewwodniczył inicjator i główny organizator
tego Kongresu kard. Christofer Schönborn.

*   *   *

Od 5 października br. w parafii św. Ur-
szuli Ledóchowskiej w Chyliczkach k/Warszawy
peregrynuje obraz Jezusa Miłosiernego wraz re-
likwiami św. Siostry Faustyny. Celem tej pracy
duszpasterskiej, podjętej przez ks. proboszcza
Ireneusza Pasiaka, sióstr ze Zgromadzenia Matki
Bożej Miłosierdzia i wiernych, jest wzrost życia
religijnego dzięki głębszemu poznaniu tajemnicy
miłosierdzia Bożego, orędzia, jakie przekazała
św. Siostra Faustyna, a także wyproszenie da-
rów i łask potrzebnych rodzinom, parafii, Oj-
czyźnie i światu.

Miłosierny Panie! Witaj w progach nasze-
go domu. Witamy Cię z radością i nadzieją; pra-
gniemy ugościć jak Marta i Łazarz z Betanii,
jak Zacheusz i Lewi, jak Piotr w Kafarnaum, jak
tylu innych mieszkańców Palestyny, którzy mieli
szczęście przebywać z Tobą u siebie w domu.
Obraz, który przyjmujemy, jest znakiem Two-
jej miłującej, żywej obecności… – tymi słowa-
mi każda rodzina wita poświęcony obraz Jezu-
sa Miłosiernego, a następnie relikwie św. Sios-
try Faustyny, przyjmując je do swego domu na
jedną dobę. W przeżywaniu spotkania z Jezu-
sem Miłosiernym w domu ma pomagać załączo-
ny program modlitw podczas nawiedzenia, a tak-
że zestaw książek (m. in. „Dzienniczek”) oraz
płyt CD i DVD związanych z tajemnicą Miło-
sierdzia i św. Siostrą Faustyną. Parafianie są za-
praszani na Eucharystię rozpoczynającą i koń-
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czącą czas nawiedzenia rodzin mieszkających
przy danej ulicy. W przygotowaniu i przebiegu
peregrynacji uczestniczą kapłani z parafii i sios-
try ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia
mieszkające w Chyliczkach.

*   *   *
27 pażdziernika

2009 roku przeor klasz-
toru paulinów o. Ro-
man Majewski poświę-
cił wizerunek św. Sios-
try Faustyny wykona-
ny techniką sgrafitto.
O umieszczenie wize-
runku Apostołki Boże-
go Miłosierdzia w jas-
nogórskim Wieczerni-
ku starał się klasztor 
Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
w Częstochowie i klasztor paulinów na Jasnej
Górze. Wizerunek zaprojektowali i wykonali
artyści z Supraśla k. Białegostoku: Honorata i Bart-
łomiej Zamostny. Sgrafitto przedstawia św. Sios-
trę Faustynę z „Dzienniczkiem” w ręku, a w pod-
pisie są słowa: Święta  Siostra  Faustyna  Kowal-
ska (1905-1938), apostołka  Bożego  Miłosierdzia,
prorok  naszych  czasów, przekazujący światu
orędzie miłosierdzia, wielka  mistyczka i mi-
strzyni życia duchowego ze Zgromadzenia Mat-
ki Bożej Miłosierdzia.
W hołdzie  duchowej  współzałożyciele – sios-
try ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia

*   *   *
Od 16 listopada 2009 roku pomiędzy

Warszawą i Sanktuarium Miłosierdzia Boże-
go w Krakowie-Łagiewnikach kursuje „Express
Łagiewnicki”. W soboty wczesnym rankiem
pielgrzymi wyjeżdżają z dworca Warszawa Za-
chodnia do Krakowa. Podczas podróży mogą
zobaczyć film o historii łagiewnickiego Sank-
tuarium, przygotować się duchowo na spotka-
nie z miłosiernym Panem i Jego sekretarką św.
Siostrą Faustyną. Powrót do Warszawy tego sa-
mego dnia późnym wieczorem. Koszt podró-
ży w obydwie strony wynosi 59 złotych.
„Express Łagiewnicki” to druga po „Expres-
sie Licheńskim” trasa projektu PPKS zatytu-
łowanego „Polskie Sanktuaria”, który ma po-

łączyć Warszawę z najważniejszymi Sanktuaria-
mi w Polsce.

*   *   *
W grudniu ubiegłego roku ukazała się płyta

CD pod tytułem „Rozmowy z miłosiernym Pa-
nem”, która w całości oparta jest na „Dziennicz-
ku” św. Siostry Faustyny.  Prapremiera tego kon-
certu w języku angielskim odbyła się na Świa-
towych Dniach Młodzieży w Sydney (w lipcu
2008 roku); polska premiera miała miejsce
w Piotrkowie Trybunalskim w czasie Dni Kul-
tury Chrześcijańskiej (sierpień 2008), a na pły-
cie CD zaprezentowana jest wersja nagrana
w studio. Opracowanie całego tekstu przygoto-
wała s. M. Elżbieta Siepak ZMBM, muzykę
w stylu młodzieżowym napisali: Adam Szewczyk
i Maciej Zając, a gra i śpiewa zespół „Nazaret”
z Piotrkowa Trybunalskiego, którego głównym ce-
lem jest szerzenie kultu Miłosierdzia Bożego.
W tym dziele zespół „Nazaret” ściśle współpra-
cuje ze Zgromadzeniem Sióstr Zgromadzenia Mat-
ki Bożej Miłosierdzia. Wcześniej wspólnie przy-
gotowana została płyta
CD pt. „Koronka do Miło-
sierdzia Bożego z Sank-
tuarium Miłosierdzia Bo-
żego w Krakowie-Łagiew-
nikach” w języku pol-
skim, angielskim, nie-
mieckim i słowackim.

3 dniowe rekolekcje
z Biblią i „Dzienniczkiem”

św. Siostry Faustyny 
15-18 lipca 2010

ks. prof Edward Szymanek
22-25 lipca 2010

ks. Mieczysław Jerzak

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: 
Dom rekolekcyjny w Derdach
ul. Łączności 158
05-552 WÓLKA KOSOWSKA    
tel.: (022) 757 77 40
e-mail: domrek-derdy@faustyna.pl
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