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W I A D O M O Ś C I
W wydarzeniu „Noc sakralna w Krakowie”

w ub. roku po raz pierwszy uczestniczyło Sank-
tuarium w Łagiewnikach. 15 sierpnia po modli-
twie w Godzinie Miłosierdzia i Koronce do Mi-
łosierdzia Bożego odbył się „Spacer po Łagiew-
nikach”, w czasie którego siostry oprowadziły
gości po całym Sanktuarium, opowiadając o je-
go historii, architekturze i bogactwie duchowym.
Trasa tego spaceru prowadziła także przez klasz-
tor, w którym można było zobaczyć kilka obra-
zów artysty malarza Adolfa Hyły, autora łaskami
słynącego obrazu Jezusa Miłosiernego. W kap-
licy z cudownym obrazem Jezusa Miłosiernego
i grobem św. Faustyny odbyło się misterium za-
tytułowane „Piękno Miłosierdzia” z udziałem so-
listów: Ewy Warta-Śmietana, Agnieszki Kruk, Ber-
nadety Grembowiec, Dariusza Pietrzykowskiego,
aktorów: Anny Pirog-Karaszkiewicz i Tadeusza
Malaka oraz prowadzących: s. M. Elżbiety Sie-
pak ZMBM i Jacka Chodorowskiego.

*  *  *
13 września 2010
roku Sanktuarium
Bożego Miłosier-
dzia w Krakowie-
Łagiewnikach na-

wiedził łaciński patriarcha Jerozolimy abp
Fouad Twal, który celebrował Mszę świętą przed
łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego
i przy grobie św. Siostry Faustyny. Modlił się
i prosił o modlitwę w intencji pokoju w Ziemi
Świętej oraz w intencji Synodu Biskupów Bliskie-
go Wschodu. Patriarcha Jerozolimy spotkał się
także z siostrami ze Zgromadzenia Matki Bożej
Miłosierdzia, które posługuje w Jerozolimie, gło-
sząc miłosierną miłość Boga czynem, słowem
i modlitwą.

*  *  *
Od 17-19 września 2010 roku w Paryżu odbył

się XII Kongres Miłosierdzia Bożego, zorganizo-
wany przez księży pallotynów, którego hasłem było
„Kapłaństwo w służbie Miłosierdzia Bożego”. Ob-

rady odbywały w domu księży Lazarystów, gdzie
uczestnicy Kongresu spotykali się na modlitwie
i słuchaniu konferencji, które głosili biskupi z Fran-
cji. W Kongresie brała udział również s. Maria
Magdalena Glumińska ze Zgromadzenia Matki
Bożej Miłosierdzia. Wygłosiła ona referat na te-
mat „Kapłaństwo w służbie Miłosierdzia Bożego
w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny”.

*  *  *
24-26 września 2010 roku w stanie Iowa,

USA, odbyła się Konferencja o Miłosierdziu
Bożym poświęcona Maryi jako Królowej Pokoju
i Pośredniczce miłosierdzia Bożego. W Konferen-
cji wzięły udział także siostry ze Zgromadzenia
Matki Bożej Miłosierdzia, z klasztoru w Bosto-
nie. Siostra Caterina Esselen mówiła na temat
„Rola Maryi w życiu wewnętrznym św. Faustyny”,
a siostra Confida Gilera o tym darze Bożego mi-
łosierdzia, jakim jest powołanie.

*  *  *
W ramach XII Regionalnych

Dni Kultury Chrześcijańskiej w Ko-
chanowicach Organizatorzy (Wójt
Gminy Kochanowice, Ksiądz Pro-
boszcz oraz Gminne Centrum Kul-
tury) jeden dzień poświęcili św.
Siostrze Faustynie. 26 września w kap-
licy Miłosierdzia Bożego w miej-
scowości Lubockie odbyło się nabożeństwo ku
czci Miłosierdzia Bożego i uczczenie relikwii Apos-
tołki Bożego Miłosierdzia. Siostra Gregoria Bur-
likowska z łagiewnickiego klasztoru Zgromadze-
nia Matki Bożej Miłosierdzia przekazała wiernym
orędzie o Bożym Miłosierdziu zapisane w „Dzien-
niczku” św. Siostry Faustyny i wraz z Małgorzatą
Derkowską, dyrektorką Gminnego Centrum Kul-
tury, wręczyła nagrody laureatom Regionalnego
Konkursu Recytatorskiego Poezji Siostry Faustyny.
W konkursie wzięło udział ponad 60 uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów. Jury najwyżej
oceniło Sylwię Gajowską i Agnieszkę Jonczyk ze
Szkoły Podstawowej w Koszęcinie w kategorii
dzieci 10-12 lat oraz Natalię Drab i Joannę Ko-
złowską z Zespołu Szkół im. św. E. Stein w Lu-
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blińcu w kategorii młodzieży 13-15 lat. Ponadto
przyznano kilka wyróżnień dla uczniów szkół
w Kochcicach, Koszęcinie, Gwoździanych, Bo-
ronowie, Ciasnej, Olszynie i Lublińcu.

*  *  *
5 października 2010
roku, w liturgiczne
wspomnienie św. Sios-
try Faustyny, odbyła

się uroczystość nadania imienia Szkole Podsta-
wowej w Milówce, której od tego dnia patronuje
Apostołka Bożego Miłosierdzia. Za jej wyborem
opowiedziała się nie tylko dyrekcja szkoły, gro-
no pedagogiczne, ale także uczniowie, ich rodzi-
ce oraz cała społeczność Milówki, pragnąc, aby
św. Siostra Faustyna jednoczyła ich we wspólnych
działaniach, modlitwie i wychowaniu młodego po-
kolenia. Uroczystej Eucharystii w Kaplicy Boże-
go Miłosierdzia, przewodniczył bp Wiesław Le-
chowicz, który w czasie uroczystości Ksiądz Bis-
kup poświęcił sztandar szkoły oraz dokonał od-
słonięcia tablicy pamiątkowej. Tę uroczystość,
o historycznym znaczeniu  dla Milówki, poprze-
dziło roczne przygotowanie uczniów i całej para-
fii. W szkole zorganizowano kilka konkursów do-
tyczących życia i misji św. Siostry Faustyny, do
kaplicy Bożego Miłosierdzia w Milówce zostały
wprowadzone relikwie Apostołki Bożego Miłosier-
dzia, a siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Mi-
łosierdzia podzieliły się darem orędzia Miłosier-
dzia, które przekazała św. Siostra Faustyna.

*  *  *
5 października 2010 roku w Sanktuarium

Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach
oraz w klasztorach Zgromadzenia Matki Bożej
Miłosierdzia obchodzono liturgiczną uroczystość
św. Faustyny, dziewicy. Tego dnia we wszystkich
wspólnotach Zgromadzenia siostry ponowiły akt
uznania św. Siostry Faustyny za duchową współ-
założycielę Zgromadzenia, a w łagiewnickim
Sanktuarium tradycyjnie odbyły się ceremonie
stowarzyszenia „Faustinum”. W czasie tegorocz-
nych ceremonii (po przynajmniej rocznym wo-
lontariacie) zostało przyjętych 9 nowych człon-

ków, którzy z rąk bpa Jana Zająca otrzymali spe-
cjalne błogosławieństwo i „Regułę członków Faus-
tinum”, a przełożona generalna Zgromadzenia
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia m. Petra Kowal-
czyk na znak więzi ze Zgromadzeniem wręczyła
im legitymacje członkowskie. Dwie osoby otrzy-
mały odznakę „Faustinum”, która jest przyzna-
wana po 4 latach formacji podstawowej i pozy-
tywnym zdaniu testu, a 21 członków złożyło przy-
rzeczenia oddania się i służby Bożemu Miłosier-
dziu. Aktualnie „Faustinum” zrzesza blisko 15 000
kapłanów, osób konsekrowanych i wiernych świec-
kich z ponad 80 krajów świata oraz prowadzi pro-
gramową formację w kilku językach.

*  *  *
10 października 2010 roku o godzinie 8:00

TVP Kraków rozpoczęła emisję cotygodniowych
programów, zatytułowanych „Rozmowy o Miło-
sierdziu”, które powstają w koprodukcji ze Zgro-
madzeniem Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Pro-
gramy prowadzone są w formie wywiadów ilustro-
wanych zdjęciami i materiałami filmowymi na te-
mat tego „daru Boga dla naszych czasów”, jakim
jest życie św. Siostry Faustyny i jej prorocka mi-
sja przypomnienia światu biblijnej prawdy o mi-
łości miłosiernej Boga do każdego człowieka. Wy-
wiady według scenariusza s. M. Elżbiety Siepak
prowadzi o. Jan Maria Szewek OFMConv, a jego
rozmówcami są: siostry ze Zgromadzenia Matki
Bożej Miłosierdzia oraz inne osoby kompetentne
w danym temacie. Po emisji telewizyjnej program
można oglądać na stronie internetowej TVP Kra-
ków oraz na stronie: www.milosierdzie.tvp.pl. In-
formacje o poszczególnych odcinkach także na
stronie: www.faustyna.pl
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