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Orędzie Miłosierdzia 78

WIADOMOŚCI

Do Stowarzyszenia Apostołów Bożego
Miłosierdzia „Faustinum”, które ma swą główną
siedzibę w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach, w roku 2010 wpisały się 552 osoby (127
z Polski i 425 z zagranicy). Po przynajmniej rocznym wolontariacie do grona członków zostały
przyjęte 23 osoby: z Polski (8), z Senegalu (1),
ze Słowacji (13), ze Stanów Zjednoczonych (1).
Czasowe przyrzeczenia oddania się i służby Bożemu Miłosierdziu złożyło 39 członków: z Polski (18), ze Słowacji (18), z Czech (2), ze Szwecji
(1). Odznaki członkowskie po odbyciu czteroletniej formacji podstawowej odebrały 33 osoby: z Polski 3, ze Słowacji 25, z Francji 1,
z Kanady 1 i z Niemiec 3. Stowarzyszenie aktualnie zrzesza ponad 15 000 wolontariuszy
i członków (kapłanów, osoby konsekrowane
i świeckich wiernych) z 81 krajów świata. Prowadzi programową formację w 11 językach.
* * *
Zgromadzenie
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
przygotowało
Konkordancję
do „Dzienniczka” św. Siostry
Faustyny Kowalskiej na stronę internetową:
www.faustyna.pl . Jest ona uzupełnionym zbiorem haseł zawartych w wydaniu książkowym, które ukazało się w 2001 roku. Hasła w Konkordancji ułożone są w porządku alfabetycznym
z podaniem kontekstu w zdaniu. Wyszukiwanie

ułatwia zaznaczenie tłustą czcionką i kursywą
słów Pana Jezusa. Konkordancja na stronie internetowej nie tylko bardzo szybko pomaga odszukać dany cytat (wystarczy wpisać słowo lub
frazę) czy wszystkie wypowiedzi na podany temat, ale także po kliknięciu na numer podaje
pełny tekst danego numeru.
15. lutego 2011 roku na stronie internetowej Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia: www.faustyna.pl została otwarta wersja rosyjska. Podobnie jak wersja angielska, hiszpańska, niemiecka, włoska i francuska będzie ona
systematycznie wypełniana tekstami tłumaczonymi ze strony polskiej. Oglądalność strony:
www.faustyna.pl nieustannie wzrasta w miarę
wypełniania jej treściami. Średnio dziennie
wchodzi na nią po raz pierwszy 700 osób, a tysiące korzysta z niej wiele razy. Coraz częściej
odwiedzane są strony w językach obcych, a wśród
korzystających z niej są osoby ze wszystkich
kontynentów. Najczęściej używany jest link do
codziennej transmisji modlitwy w Godzinie Miłosierdzia i Koronki z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach (24%) i do
pełnego tekstu „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny (13 %). Strona ma także kanał na Youtube (www.faustyna.pl), gdzie został umieszczony film pt. „Miłosierdzie nadzieją dla świata”
w 8 wersjach językowych.
* * *
Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom czcicieli i apostołów Bożego Miłosierdzia, a także wielu wspólnot modlitewnych,
Wydawnictwo „Misericordia” Zgromadzenia
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wydało zbiór
adoracji pt. „Adoracje Miłosierdzia Bożego”.
Obejmuje on teksty do adoracji Miłosierdzia
Bożego, które mają nie tylko charakter modlitewny, ale i formacyjny. Pisane były w Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia na różne okoliczności, a przede wszystkim dla potrzeb
formacji apostołów Bożego Miłosierdzia w stowarzyszeniu „Faustinum”. Teksty adoracji w tym
zbiorze zostały ułożone w trzech grupach. Pierw-
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sza z nich zatytułowana:
„Tajemnica miłosierdzia
Bożego” – stanowi zbiór
adoracji, które między innymi służą poznawaniu
miłosiernej miłości Boga
w całej historii stworzenia
i zbawienia świata. Adoracje w grupie zatytułowanej: „Ufność” – mają przede wszystkim ukazać
tę postawę wobec Boga na przykładzie postaci
biblijnych, św. Siostry Faustyny i współczesnych
apostołów Bożego Miłosierdzia. Trzecia grupa
adoracji zatytułowana „Miłosierdzie” ma ukazywać piękno i bogactwo chrześcijańskiego miłosierdzia, świadczonego na różne sposoby: przez
czyny, słowa i modlitwę, a także służy wypraszaniu miłosierdzia Bożego. Książkę „Adoracje do
Miłosierdzia Bożego” można nabyć w sklepie „Misericordia” w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Krakowie-Łagiewnikach lub w sklepie internetowym: www.misericordia.faustyna.pl
* * *
Co tydzień na antenie TVP Kraków (w niedziele o godz. 8:00) emitowane są „Rozmowy o
Miłosierdziu”, które w
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w KrakowieŁagiewnikach prowadzi o. Jan Maria Szewek
OFMConv z s. M. Elżbietą Siepak i s. M. Gaudią Skass ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Po emisji programy można oglądać na
stronie: www.milosierdzie.tvp.pl Pierwsza seria rozmów (16) dotyczyła życia św. Siostry Faustyny, apostołki i sekretarki Bożego miłosierdzia,
a zarazem najsłynniejszej Polki, która ściąga do
Krakowa miliony pielgrzymów. Kolejny cykl
„Rozmów o Miłosierdziu” tematycznie związany jest z prorocką misją św. Siostry Faustyny
i jej szkołą duchowości. W planach są także spacery po łagiewnickim Sanktuarium. Wszystkie
serie „Rozmów o Miłosierdziu” będą wydane
na płytkach DVD.

* * *
Pod hasłem „Miłosierdzie źródłem nadziei”
od 1-5 października w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędzie się
II Światowy Kongres Miłosierdzia Bożego WACOM
2011. W programie 1 października o 16:30 oficjalne otwarcie Kongresu przez metropolitę krakowskiego kard. Stanisława Dziwisza, konferencja kard. Christopha Schönborna z Wiednia – inicjatora Kongresów WACOM, a o 18.00 – Eucharystia. W niedzielę, 2 października uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem kard. Stanisława Dziwisza (transmitowana przez TVP 1) i Anioł
Pański z Ojcem Świętym Benedyktem XVI. Po
południu ewangelizacja na ulicach miasta Krakowa i program na Rynku Głównym. 3 i 4 października do południa: Eucharystia, konferencje
i świadectwa, a po południu – wyjazd do Oświęcimia i Wadowic (I grupa) oraz zwiedzanie Krakowa (II grupa). Wieczorami spotkania w parafiach w grupach językowych. Codziennie o 15:00
modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka do
Miłosierdzia Bożego. 5 października w liturgiczne wspomnienie św. Faustyny – konferencja, celebracja Miłosierdzia z aktem zawierzenia świata Miłosierdziu Bożemu i Eucharystia z rozesłaniem apostołów Miłosierdzia Bożego.
Rekolekcje pod hasłem: Szukam, o Panie, Twojego Oblicza, prowadzone w oparciu o teksty
Ewangelii według św. Jana i „Dzienniczka” św.
Siostry Faustyny odbędą się w domu rekolekcyjnym w Derdach k. Warszawy w dwóch turnusach:
14-17 lipca oraz 21-24 lipca 2011 roku. Konferencje pomogą uczestnikom rozpoznać oblicze
miłosiernego Jezusa, który objawia się nieustannie w historii ludzkiego życia i w Kościele jako
Chleb Życia, Światłość świata i Dobry Pasterz;
wprowadzą na drogę pogłębienia życia wewnętrznego i podjęcia życia w duchu miłosierdzia. Zgłoszenia należy kierować na adres:
Dom rekolekcyjny Miłosierdzie, ul. Łączności 158,
05-552 Wólka Kosowska; tel.: (022) 757 77 40;
e-mail: domrek-derdy@faustyna.pl
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