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WIADOMOŚCI
Od 15 lutego br., czyli od dnia imienin św.
Siostry Faustyny, w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, w kaplicy
z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie Apostołki Bożego Miłosierdzia,
siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia codzienne czytają jej „Dzienniczek”. Transmisję pięciominutowych odcinków o godz. 14:50
można odbierać na stronie: www.faustyna.pl (link
z hasłem: „Dzienniczek na żywo” umieszczony
na stronie głównej), a potem przez całą dobę
w Archiwum transmisji. Można też zamawiać myśli z „Dzienniczka” na swoje skrzynki e-mailowe
oraz dzielić się doświadczeniem miłosierdzia
Bożego w swym życiu (Świadectwa).
* * *
6 marca br. minęła 15 rocznica erygowania
przez metropolitę krakowskiego kard. Franciszka Macharskiego Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”. Z tej okazji z 5
na 6 marca w kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Krakowie-Łagiewnikach odbyło się nocne czuwanie, w którym wzięli udział przedstawiciele
wspólnot „Faustinum” z Polski i siostry Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Okolicznościową
konferencję wygłosił i Eucharystii przewodniczył
o. Marek Wójtowicz SJ – opiekun duchowy Stowarzyszenia. Wiele wspólnot „Faustinum”, które
nie mogły dojechać do Sanktuarium w Łagiewnikach, zorganizowało czuwania modlitewne
w swoich parafiach. Stowarzyszenie „Faustinum”
zrzesza dziś kapłanów, osoby konsekrowane
i świeckich z 82 krajów świata. Są oni zaangażowani w misję św. Siostry Faustyny głoszenia światu
orędzia Miłosierdzia pod kierunkiem Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia i opieką duchową kapłanów z Towarzystwa Jezusowego. Więcej na stronie: www.faustinum.pl lub www.faustyna.pl link: stowarzyszenie „Faustinum”.

* * *

Pod hasłem „Trwajcie w miłości Mojej”
od 19-20 lutego 2011 roku w Dublinie odbył
się 20. Kongres o Miłosierdziu Bożym, w którym wzięło udział 4 500 osób z całej Irlandii,
a kolejne 2 500 oglądało transmisję „na żywo”
przez internet. Wśród osób głoszących konferencje byli: bp Martin Igwemezie Uzoukwu
z diecezji Minna w Nigeri, który mówił o wysiłku, jaki wkłada w szerzenie orędzia o Bożym Miłosierdziu w krajach Afryki, oraz s. Caterina Esselen ZMBM, która wygłosiła dwie konferencje na temat potrzeby i znaczenia orędzia
Miłosierdzia we współczesnym świecie, i s. Mary
Claire Kenneally (Irlandka), która dzieliła się
świadectwem wpływu miłosierdzia Bożego na jej
powołanie. Tegoroczny Kongres był przygotowaniem do uroczystości beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II oraz do 50. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego.
* * *
Dla uczczenia 80. rocznicy objawień obrazu Jezusa Miłosiernego św. Siostrze Faustynie, od 18 do 20 lutego 2011 roku w Paryżu
odbył się XIII Kongres o Miłosierdziu Bożym
pod hasłem „Zakorzenieni w Chrystusie przez
Miłosierdzie Boże” zorganizowany przez Polską
Regię Pallotynów we Francji. Okolicznościowe referaty wygłosili.: bp Eric de Moulins-Beaufort z Paryża, bp Jean-Pierre Batut z Lyonu,
bp Gérard Defois z Lille, bp Mgr Luigi Ventura (nuncjusz apostolski we Francji), bp Francesco Follo (stały obserwator Stolicy Świętej
przy UNESCO), księża pallotyni z Francji
i Polski, ks. Patrice Chocholski, o. Henri Mottin (wspólnota Emmanuel Belgia) oraz s. An-
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cilla Miąsik ZMBM z klasztoru w Sanktuarium
w Krakowie-Łagiewnikach. Kongres był ponownym szukaniem odpowiedzi – w świetle pogłębionej refleksji nad sakramentem chrztu świętego – na wciąż nurtujące Francuzów pytanie
Ojca Świętego Jana Pawła II, zadane u progu
jego pierwszej pielgrzymki do tego kraju
w 1980 roku: Francjo, najstarsza Córo Kościoła,
co uczyniłaś z obietnicami Chrztu świętego…?!
* * *

Od 11 do 21 marca 2011 br. s. M. Terezjana Klepacka i s. M. Gaudia Skass z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia
w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach głosiły orędzie Miłosierdzia
w Anglii. W mieście Liverpool i okolicach odwiedziły 14 parafii, 3 szkoły, hospicjum i więzienie, których wygłosiły 26 katechez, prelekcji
i konferencji o życiu i misji św. Siostry Faustyny. Wszędzie towarzyszyła im Apostołka Boże-

go Miłosierdzia w znaku relikwii i obraz Jezusa Miłosiernego. Misję głoszenia orędzia Miłosierdzia w Anglii zorganizowali Apostołowie
Miłosierdzia Bożego żyjący w tym kraju.
* * *
7 kwietnia br. na Słowacji odbyło się sympozjum o Bożym miłosierdziu pod hasłem „Jan
Paweł II i Miłosierdzie – zasadnicze zadanie dla
Kościoła i świata”, które zorganizował dziekan
konkatedry św. Mikołaja w Preszowie ks. Józef
Drondzek we współpracy z siostrami ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Konferencje głosili polscy teologowie (ks. prof. Henryk
Wejman i ks. dr Bogdan Zbroja) oraz ze Słowacji, a także s. Clareta Fečová ZMBM. Po Kongresie Apostołów Bożego Miłosierdzia, który na
Słowacji miał miejsce w 2010 roku, jest to kolejne wydarzenie, które pozwoli na głębsze poznanie orędzia Miłosierdzia.
* * *
Na święto Miłosierdzia Bożego ukazał się
przekład „Dzienniczka” w języku chińskim
(
), który przygotował
Apostolat Miłosierdzia Bożego w Hong-Kongu. Przekład z języka polskiego jest dziełem
jezuity o. Artura Kazimierza Wardęgi SJ
(
) oraz pracy wydawniczej ks.
Sławomira Kalisza OMI. We wstępie do I wydania „Dzienniczka” w języku chińskim ordynariusz diecezji Hong Kong bp John Tong
Hon napisał, że to dzieło, które jest najwspanialszym darem Boga ofiarowanym światu, wkracza w świat chińskiego czytelnika rozsianego
po całej kuli ziemskiej. Jest ono skarbem duchowym całego Kościoła, w którym św. Siostra
Faustyna ukazała istotę Ewangelii. Ksiądz Biskup wzywa czytelników, by ją na tej drodze
zbawienia naśladowali i podążali za nią, bo jest
to droga przetarta i uświęcona, oparta na Boskim Jezusie i praktyce Jego miłosierdzia. Oby
Bóg błogosławił obficie każdemu kto weźmie do
rąk swoich ten „Dzienniczek”.
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