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W I A D O M O Ś C I

W roku 2009 odeszli do domu Ojca ostat-
ni świadkowie życia św. Siostry Faustyny. 18
kwietnia w domu Zgromadzenia Sióstr Matki
Bożej Miłosierdzia w Warszawie na Grocho-
wie zmarła s. M. Romana Szulecka, która jako
pielęgniarka posługiwała w Warszawie na Żyt-
niej, w Krakowie, Płocku, we Lwowie, w Wa-
lendowie, Zakopanym, Częstochowie, Kaliszu,
a od 1969 roku w Warszawie na Grochowie.
W klasztorze przeżyła 77 lat. Gdy rozeznawała
drogę swojego powołania, w Białej k/Płocka
poznała Siostrę Faustynę. Zapamiętała nie-
dzielne spacery i rozmowy na tematy religij-
ne. Na zawsze pozostało w jej pamięci zda-
nie mówiące o wielkości powołania zakonne-
go. Siostra Faustyna powiedziała do niej: Gdy-
by ludzie wiedzieli, czym w istocie jest życie
zakonne, to by się po murach wdrapywali do
klasztorów. Po wstąpieniu do Zgromadzenia
s. Romana nie miała wielu okazji, by prze-
bywać z Siostrą Faustyną. Spotykały się rzad-
ko i okazjonalnie, a mimo to w sercu s. Ro-
many pozostał jej obraz jako osoby prowa-
dzącej bardzo głębokie życie duchowe. Po
śmierci Siostry Faustyny wiele razy doświad-
czała jej pomocy, gdyż stale modliła się do
niej prosząc o wstawiennictwo u Boga miło-
sierdzia. Siostra Romana zmarła w dniu 17.
rocznicy beatyfikacji Siostry Faustyny. Wcześ-
niej zapowiadała: Faustynka po mnie przyjdzie.

W wieku prawie 100 lat, 20 maja 2010
roku, odeszła do Pana s. M. Kajetana Bart-
kowiak ze Zgromadzenia Matki Bożej Miło-
sierdzia, ostatni świadek życia św. Siostry Faus-
tyny. 78 lat spędziła w klasztorze w Krakowie
i we Wrocławiu posługując w gospodarstwie
i pralni. Gdy Siostra Faustyna składała śluby
wieczyste – 1 maja 1933 roku, s. Kajetana mia-
ła obłóczyny, w czasie których otrzymała imię
zakonne i habit. Razem z Siostrą Faustyną
przebywała w klasztorze w Krakowie ponad

2 lata. Była więc świadkiem nie tylko jej życia,
pracy, modlitwy, relacji z siostrami i wycho-
wankami, ale także świadkiem nadzwyczajnych
łask, m. innymi ekstazy w szpitalu na Prądni-
ku. W pamięci sióstr s. Kajetana pozostała jako
osoba zatroskana o zbawienie dusz, zwłasz-
cza dziewcząt i kobiet, które były pod opieką
Zgromadzenia. Swą modlitwą i ofiarą wspie-
rała realizację misji głoszenia światu orędzia
Miłosierdzia, które Jezus przekazał przez Sios-
trę Faustynę. W uroczystościach pogrzebowych
24 maja br., którym przewodniczył proboszcz
parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa ks.
Paweł Bujak, udział wzięli kapłani, siostry
wraz z przełożoną generalną m. Petrą Kowal-
czyk, rodzina s. Kajetany oraz osoby, które
ją znały i doświadczyły dobroci jej miłosier-
nego serca.

*   *   *
20 czerwca br. Sanktuarium Bożego Mi-

łosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach nawiedzi-
ła młodzież z kilkudziesięciu krajów Europy,
biorąca udział w Dniach Młodych w Rybni-
ku. „W marszu dla Jezusa” młodzi byli także
w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu
i u Matki Bożej na Jasnej Górze w Często-
chowie. W łagiewnickim Sanktuarium po oko-
licznościowym nabożeństwie ku czci Miłosier-
dzia Bożego, młodzi zapoznali się z życiem
św. Siostry Faustyny i jej prorocką misją gło-
szenia światu orędzia Miłosierdzia.

*   *   *
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W ramach kampanii „Pakistan potrzebuje
chusty św. Weroniki” organizowanej przez
Pomoc Kościołowi w Potrzebie z wizytą dusz-
pasterską w Polsce przebywał bp Joseph Coutts,
ordynariusz Faisalabad (Pakistan wschodni, pro-
wincja Pundżab), który jest aktywnym obrońcą
praw człowieka i działaczem międzyreligijnego
porozumienia między chrześcijanami a muzuł-
manami, obrońcą mniejszości religijnych,
przede wszystkim prześladowanych chrześcijan.
W czasie pobytu w Polsce odwiedził Wrocław,
Świdnicę, Licheń i Kraków. W Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach 28 czerw-
ca br. spotkał się z młodzieżą.

*   *   *
W tym roku staraniem
księży marianów w Fati-
mie ukazały „Listy św.
Siostry Faustyny” w języ-
ku portugalskim w prze-
kładzie: Carlos H. do C.
Silva, da Univ. Católica
Portuguesa, e P. Estani-
slau Szamański. M.I.C.
Pierwsze wydanie listów
Apostołki Bożego Miło-

sierdzia w języku polskim ukazało się w setną
rocznicę jej urodzin. W 2005 roku „Listy św.
Siostry Faustyny” ukazały się także w przekła-
dzie na język angielski, niemiecki, hiszpański,
francuski oraz włoski.

*   *   *
Jak podała Agencja GN, film o św. Sios-

trze Faustynie Kowalskiej zatytułowany „The
Last Appeal” (Ostania prośba) zdobywa ko-
lejne nagrody na międzynarodowych festiwa-
lach filmowych. Autorem filmu jest ks. Bala
Shoury Udumala, który dwa lata temu ukoń-
czył studia filmowe i telewizyjne w Los An-
geles. Fabuła 35-minutowego filmu opowiada
historię życia i misji Apostołki Bożego Miło-
sierdzia. Tytułową rolę zagrała Andrea Syglow-
ski, młoda aktorka o polskich korzeniach. Film
otrzymał już nagrodę Oficjalnego Finalisty na

prestiżowym festiwalu Las Vegas Internatio-
nal, a także Srebrną Palmę w kategorii stu-
denckiej na międzynarodowym festiwalu
w Meksyku. W każdym z tych dwóch konkur-
sów oceniano około 2 tys. filmów z ponad 50
krajów. Film ks. Bala Shoury Udumala emi-
towała już największa telewizja katolicka na
świecie – amerykańska sieć EWTN. Film do-
stępny jest w wersji angielskiej, hiszpańskiej
i kilku dialektach indyjskich. Prawa do dys-
trybucji filmu ma protestancka firma Vision
Video, która zajmowała się rozpowszechnia-
niem takich obrazów filmowych jak „Bella”
czy „Narodzenie”.

*   *   *
W Wydawnictwie św. Stanisława ukazała

się książka ks. Franciszka Ślusarczyka „W blas-
ku Bożego Miłosierdzia. Rozważania na trze-
cie piątki miesiąca”, w której Autor podejmuje
różne aspekty tajemnicy miłosierdzia Bożego
i ludzkiego do wykorzystania w ramach nabo-
żeństw ku czci Miłosierdzia Bożego, które już
od 30 lat uroczyście przeżywane są w Sanktua-
rium w Krakowie-Łagiewnikach, a w ostatnich
latach praktykowane także w innych parafiach
naszej Ojczyzny.

Natomiast w Wydawnictwie WAM na pły-
tach CD ukazały się konferencje o. Tadeusza
Hajduka SJ na temat pełnienia woli Bożej, po-
kory, zaufania walki duchowej i kierownictwa
duchowego pod tytułem: „Święta Faustyna na-
uczycielką życia duchowego” oraz konferencje
o. Jana Koniora SJ pod tytułem: „Uzdrowie-

nie miłosierdziem Bo-
żym”. Autor odwołu-
je się do biblijnej wi-
zji Bożego miłosier-
dzia w Starym i No-
wym testamencie oraz
w „Dzienniczku” św.
Siostry Faustyny i en-
cykliki Jana Pawła II
„Dives in misericor-
dia”.
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