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W I A D O M O Ś C I
Od Wielkiego Czwartku 2011 roku
bazylika w Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia w Krakowie-Łagiew-
nikach ma nowy dzwon, który nosi
imię św. Jana Chrzciciela. Dzwon
z okazji beatyfikacji Ojca Święte-

go Jana Pawła II ufundował i poświęcił rektor
Sanktuarium bp Jan Zając. Dzwon waży 1200 kg,
ma głos w tonacji E1, odzywa się z okazji więk-
szych uroczystości, a wykonała go ludwisarnia
Zbigniewa Felczyńskiego z Taciszowa.

*  *  *
14 maja br. w ós-
mej pielgrzymce
organizowanej
przez Radio Lu-
men do Sanktua-
rium Bożego Mi-
łosierdzia przy-
było 25 000 katolików ze Słowacji. Wraz z pąt-
nikami do Łagiewnik przybyły także relikwie św.
Cyryla – patrona Europy, gdyż hasłem pielgrzym-
ki w tym roku było: Błogosławiony Jan Paweł II
– Apostoł Bożego Miłosierdzia oraz czciciel św.
Cyryla i Metodego. Uroczystej Eucharystii prze-
wodniczył kard. Josef Tomko z Watykanu.

Dwa tygodnie później (28 maja br.) przyby-
ła druga pielgrzymka metropolitalna grekokatoli-
ków ze Słowacji, by podziękować za dar beatyfi-
kacji Jana Pawła II i błagać o miłosierdzie dla sie-
bie i świata. Uroczystej liturgii w obrządku grec-
kokatolickim przewodniczył arcybiskup-metropo-
lita Jan Babjak SJ. W programie słowackich piel-
grzymek poza Eucharystią, nawiedzeniem kaplicy
klasztornej z cudownym obrazem Jezusa Miłosier-
nego i grobem św. Siostry Faustyny, było m. in.
spotkanie z kard. Stanisławem Dziwiszem i błogo-
sławieństwo relikwiami bł. Jana Pawła II, konferen-
cja s. M. Ingi Kvassayovej ze Zgromadzenia Matki
Bożej Miłosierdzia o Janie Pawle II jako Papieżu
Miłosierdzia oraz uczestnictwo w modlitwie Godziny
Miłosierdzia i Koronki do Miłosierdzia Bożego.

*  *  *
27 maja br., w piątą rocz-
nicę pielgrzymki Ojca Świę-
tego Benedykta XVI do
Sanktuarium Bożego Miło-
sierdzia w Krakowie-Ła-
giewnikach bp Jan Zając
odsłonił tablicę pamiątkową
przy wejściu do bazyliki.
Tablicę upamiętniającą tamto wydarzenie zapro-
jektowaną przez Andrzeja Zaradkiewicza umiesz-
czono nad tablicą upamiętniającą pielgrzymkę
Ojca Świętego Jana Pawła II w 2002 roku.
W 2007 roku, a więc w pierwszą rocznicę po-
bytu Benedykta XVI w łagiewnickim Sanktu-
arium, umieszczono tablicę upamiętniającą to
wydarzenie przy wejściu do klasztornej kaplicy
z cudownym obrazem Jezusa Miłosiernego i gro-
bem św. Siostry Faustyny.

*  *  *
W dniu 14. roczni-
cy pielgrzymki Ojca
Świętego Jana Paw-
ła II do Sanktua-
rium w Łagiewni-
kach, 7 czerwca 2011
roku, na placu przed
bazyliką siostry i kapelani z krakowskiego klasztoru
Matki Bożej Miłosierdzia wkopali drzewo platanu
na znak wdzięczności za życie Jana Pawła II, jego
nauczanie i głoszenie światu orędzia Miłosierdzia,
które Chrystus przekazał św. Siostrze Faustynie.

*  *  *
Nowe wydanie „Dziennicz-
ka” św. Siostry Faustyny
w atrakcyjnej oprawie gra-
ficznej przygotowało Wy-
dawnictwo „Misericordia”
Zgromadzenia Sióstr Mat-
ki Bożej Miłosierdzia. Pierw-
sze krytyczne opracowanie
tego dzieła ukazało się
w 1981 roku. W najnow-
szym jego wydaniu, dla

www.faustyna.pl



25październik, listopad, grudzień 2011

lepszego czytania tekstu, słowa Pana Jezusa zo-
stały oznaczone tłustym drukiem, rozwiązane skró-
ty i przypisy umieszczono pod tekstem. „Dzien-
niczek” pisany na polecenie Jezusa należy do pereł
literatury mistycznej, stanowi zapis życia ducho-
wego św. Siostry Faustyny i orędzia Miłosierdzia,
które przekazała światu. Poprzez pryzmat doświad-
czeń mistycznych Apostołki Bożego Miłosierdzia
odsłania miłosierną miłość Boga do człowieka. Sło-
wa w nim zapisane jawią się jako szczególna Ewan-
gelia miłosierdzia Bożego – jak o tym dziele po-
wiedział Ojciec Święty Jan Paweł II.

*  *  *
Po raz pierwszy w ję-
zyku polskim „Dzien-
niczek” św. Siostry
Faustyny wyszedł w for-
mie audiobooka, by
także w tej postaci do
ludzkich serc dociera-
ła miłosierna miłość
Boga, rodząc i rozwi-

jając zaufanie  do Niego i pragnienie przemienie-
nia swego życia w duchu miłosierdzia. Wydanie
przygotowała Fundacja Divine Mercy. Lektorzy:
Anna Majewska-Owczarek i Rafał Porzeziński.

*  *  *
Wydawnictwo „Mi-
sericordia” opubli-
kowało na płytach
DVD pierwszą i dru-
gą serię „Rozmów
o Miłosierdziu”. Pro-
gramy powstały we
współpracy Zgroma-
dzenia Sióstr Mat-
ki Bożej Miłosier-
dzia z TVP Kraków.
W pierwszej serii za-
tytułowanej: „Życie św. Faustyny” (16 odc.) w ży-
wych dialogach o. Jana Marii Szewka OFMConv
z s. M. Elżbietą Siepak ZMBM i s. M. Gaudią
Skass ZMBM oraz Włodzimierzem Dudką, ubo-
gaconych materiałami archiwalnymi i współczesny-

mi, została opowiedziana historia życia najsłyn-
niejszej polskiej mistyczki i Apostołki Bożego Mi-
łosierdzia. Druga seria (11 odcinków) nosi tytuł
„Prorocka misja św. Faustyny” i opowiada o mi-
sji Miłosierdzia, z którą Jezus wysłał ją do całe-
go świata. Kolejne serie „Rozmów o Miłosier-
dziu” na płytach DVD, to „Szkoła duchowości
św. Siostry Faustyny” i „Spacery po Łagiewni-
kach”, które ukażą się po emisji telewizyjnej.

*  *  *
Godna polecenia jest także książka biblistki

Danuty Piekarz zatytułowana „Paweł zdobyty
przez Miłosierdzie”, która ukazała się w Wy-
dawnictwie „Misericordia”. Książka jest zapisem
konferencji wygłoszonych w Roku św. Pawła
(2008/2009) dla członków stowarzyszenia „Faus-
tinum”. Klimat lectio divina, połączenie głębi
i prostoty, stosowanie zasady wyjaśniania Biblii
przez Biblię, czytanie z wiarą i troską o współ-
czesnego czytelnika, dochodzenie od sensu do-
słownego do sensu duchowego, który zaprasza do
osobistej medytacji – tak w słowie wstępnym cha-
rakteryzuje tę książkę ks. Tomasz Jaklewicz.

Natomiast w Wydawnic-
twie Apostolstwa Modlitwy uka-
zała się książka ks. Marka Wój-
towicza SJ „Święci z charakte-
rem na każdy dzień roku”.
Wśród świętych z całej historii
Kościoła jest także św. Siostra
Faustyna. Książka napisana języ-
kiem przystępnym, ładnie wydana, ilustrowana
zdjęciami i grafiką, zachęca do czytania biografii
świętych, którzy pokazują wiele dróg do zjedno-
czenia z Bogiem. Nie nadzwyczajne zdolności czy
silna wola, lecz przyjęcie Bożej łaski doprowadzi-
ło ich do chwały ołtarzy. Proponują teraz, by
pójść w ich ślady i odpowiedzieć na zaproszenie
Boga: świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.

Wszystkie polecane pozycje są do nabycia w skle-
pie „Misericordia” w Sanktuarium w Krakowie-
Łagiewnikach i w sklepie internetowym:
www.misericordia.faustyna.pl
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