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W I A D O M O Ś C I

W lutym br. z Sanktuarium w Kra-
kowie-Łagiewnikach rozpoczęły się
codzienne transmisje modlitwy
w Godzinie Miłosierdzia i Koronki
do Miłosierdzia Bożego.  Od 15
lutego br., czyli od dnia imienin
św. Siostry Faustyny, modlitwę

w Godzinie Miłosierdzia (15:00) i Koronkę do Mi-
łosierdzia Bożego codziennie z wyjątkiem niedziel
transmituje Radio Niepokalanów. Od 22 lutego
– Radio Warszawa (codziennie) i strona interne-
towa Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosier-
dzia: www.faustyna.pl, od 1 marca – Radio Faus-
tyna (codziennie), od 11 kwietnia – Radio Podla-
sie, od 30 kwietnia – radio Ain Karim.

*   *   *
W kwietniu br z misją głoszenia orędzia Mi-

łosierdzia do kilku krajów świata wyjechały sios-
try ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Do
Francji: s. M. Sangwina Kostecka i s. M. Christo-
fora Jagła (5-12 kwietnia). Misję zorganizował
Fryderyk Buttigieg, były zawodnik i medalista
w podnoszeniu ciężarów, a obecnie trener i apos-
toł Bożego Miłosierdzia należący do stowarzy-
szenia „Faustinum”. Na zaproszenie abpa Buti
Tlhagale i członków „Faustinum” od 12-28 kwiet-
nia br. w Republice Południowej Afryki prze-
bywały s. M. Salwatricze Musiał i s. M. Gaudia
Skass. Od 13-18 kwietnia w Rumunii orędzie
Miłosierdzia kapłanom, siostrom zakonnym
i wiernym (katolikom i prawosławnym) głosili:
s. M. Elżbieta Siepak, s. M. Diana Kuczek i o. Ta-
deusz Rostworowski SJ. Od 23-26 kwietnia br.
w północnych Włoszech (w mieście Meran) orę-
dzie Miłosierdzia głosiły: s. M. Koleta Fronc-
kowiak i s. M. Miriam Jońca.

*   *   *
10. rocznica kanonizacji św. Siostry Faus-

tyny – 30 kwietnia 2010 roku – stała się w wielu
miejscach w Polsce i na świecie okazją do dzięk-
czynienia za ten dar Boga dla naszych czasów,

jakim jest jej ży-
cie i prorocka mi-
sja. W Sanktua-
rium Bożego Mi-
łosierdzia w Kra-
kowie-Łagiewni-

kach uroczystej Eucharystii przewodniczył kard.
Franciszek Macharski. Liturgiczne dziękczynie-
nie poprzedziło okolicznościowe sympozjum
pod hasłem „Promieniowanie orędzia Miłosier-
dzia”, zorganizowane przez Zgromadzenie
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, rektorat Sank-
tuarium i katedrę Duchowości Uniwersytetu Pa-
pieskiego Jana Pawła II. W liście skierowanym
do jego uczestników metropolita krakowski kard.
Stanisław Dziwisz przywołał słowa Jezusa
z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny: Nie znaj-
dzie ludzkość uspokojenia, dopóki się nie zwróci
z ufnością do miłosierdzia Mojego i przypomniał
o orędziu Miłosierdzia, które ona z niezwykłą de-
likatnością przekazała Kościołowi, a Sługa Boży Jan
Paweł II ukazał je całemu światu. W referatach
omawiano rolę Ojca Świętego Jana Pawła II i Be-
nedykta XVI w ukazywaniu światu życia i misji
św. Siostry Faustyny, jej wpływ na życie Kościo-
ła, rolę jej kierowników duchowych i Zgroma-
dzenia w wypełnianiu jej posłannictwa oraz za-
sięg promieniowania orędzia Miłosierdzia we
współczesnym świecie. Wszystkie referaty ukaza-
ły się już w publikacji książkowej.

W programie ob-
chodów była także
premiera koncertu
muzycznego zatytu-
łowanego „Moja Mi-
łość” w całości opar-

tego na tekstach z „Dzienniczka” św. Siostry Faus-
tyny, z muzyką Zbigniewa Małkowicza w wyko-
naniu zespołu „Lumen” z Poznania oraz Alek-
sandra Machalicy (lektor) i solistów: Jacka Ko-
tlarskiego, Marzeny Mankowicz i Aleksandry Mał-
kowicz-Figaj.

W obchodach 10. rocznicy kanonizacji Sios-
try Faustyny w Łagiewnikach wzięli udział teolo-
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gowie, naukowcy, kapłani, osoby konsekrowane,
ludzie ze świata kultury i sztuki, apostołowie Mi-
łosierdzia Bożego z całej Polski, a także z innych
krajów Europy i świata. Przy tej okazji pamiąt-
kowe statuetki św. Siostry Faustyny i medale oko-
licznościowe według projektu Andrzeja Zarad-
kiewicza otrzymały osoby najbardziej zasłużone
w dziele szerzenia orędzia Miłosierdzia.

*   *   *
Od 5 - 21 maja
br. w Derdach
koło Warszawy
obradowała
XVI Kapituła
G e n e r a l n a
Zgromadzenia

Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, w czasie której
dokonano wyboru przełożonej generalnej i no-
wego zarządu. Na 6-letnią kadencję urząd prze-
łożonej generalnej powierzono s. M. Petrze Ko-
walczyk, mistrzyni nowicjatu, byłej radnej gene-
ralnej i przełożonej, absolwentce teologii na Uni-
wersytecie kard. Stefana Wyszyńskiego i Szkoły
Formatorek w Krakowie. Celem obrad Kapituły
było umocnienie charyzmatycznej tożsamości
Zgromadzenia w duchowości i misji. W czasie
obrad omawiana była m. in. sytuacja życia kon-
sekrowanego w Kościele i świecie ze szczegól-
nym uwzględnieniem charyzmatycznej misji Zgro-
madzenia. W Kapitule uczestniczyło 27 delega-
tek z Polski, USA, Włoch, Kazachstanu, Słowa-
cji i Ziemi Świętej.

*   *   *
Po raz pierwszy 8 maja br do Sanktuarium

Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach
w odrębnej pielgrzymce przybyło 5 000 katoli-
ków obrządku wschodniego ze Słowacji. Prze-
wodniczyli im: metropolita Preszowa abp Jan
Babiak oraz bp Koszyc Milan Chałtur. Pielgrzy-
mów witał metropolita krakowski kard. Stanisław
Dziwisz, który podkreślił, że sanktuarium w Kra-
kowie-Łagiewnikach jest dla wszystkich ufających
w Boże Miłosierdzie, niezależnie od narodowoś-
ci. Orędzie Miłosierdzia przekazane przez św.

Siostrę Faustynę oraz rolę kapłanów w jej życiu
ukazała s. Clareta Fečova ze Zgromadzenia Mat-
ki Bożej Miłosierdzia. Słowacy modlili się tak-
że w kaplicy pw. Matki Bożej Siedmiobolesnej
(ufundowanej przez Kościół na Słowacji) oraz
w kaplicy pw. św. Andrzeja Apostoła przezna-
czonej dla grekokatolików.

*   *   *
Z okazji 10. rocznicy kano-
nizacji Siostry Faustyny wy-
dawnictwo „Misericordia”
wydało nową płytę zatytuło-
waną „Jest nadzieja”. Gdy-
by ktoś zapytał nas o nadzie-
ję, powiedzielibyśmy z niezachwianą pewnością,
że jest. Gdyby zapytał nas, skąd ta pewność, za-
prosilibyśmy go do wspólnej wędrówki wiary. Gdyby
zapragnął nadać jej konkretne imię, jest jedno:
Jezus. On jest naszą pewnością wśród zmiennoś-
ci świata. On, Miłosierny Bóg, jest naszą nadzieją.
Jest Bóg – jest Nadzieja. Takie przesłanie na tej
płycie napisały siostry ze Zgromadzenia Matki
Bożej Miłosierdzia i Przyjaciele, autorzy i wy-
konawcy pieśni prezentowanych na CD.

*   *   *
Przed świętem Miłosier-
dzia w Wydawnictwie Ro-
sikon Press ukazał się
nowy, piękny album zaty-
tułowany „Ufam. Śladami
Siostry Faustyny” z tekstem
Grzegorza Górnego i zdję-
ciami Janusza Rosikona.
W słowie wstępnym kard.

José Saraiva Martins napisał: Niniejsza książka
opowiada o losach Świętej, prowadzi czytelnika
jej śladami, pokazując wszystkie miejsca, w któ-
rych przebywała, ale przede wszystkim poświęco-
na jest historii oraz istocie nabożeństwa ku czci
Miłosierdzia Bożego. Album stanie się nie tylko
okazją do spotkania z Apostołką Bożego Miło-
sierdzia, ale także inspiracją do zgłębiania ta-
jemnicy miłosierdzia Bożego i zaangażowania
się w jej posłannictwo.
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