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W I A D O M O Ś C I
1-3 lipca 2011 roku w nowo powstałym sank-

tuarium Bożego Miłosierdzia w Gerghenzano
k/Bolonii we Włoszech odbył się Kongres o Bo-
żym Miłosierdziu pod hasłem: Śladami błogo-
sławionego Jana Pawła II ku Miłosierdziu Boże-
mu. W Kongresie wzięła udział m. in. s. M. An-
cilla Miąsik z klasztoru Zgromadzenia Matki
Bożej Miłosierdzia w Sanktuarium w Krakowie-
Łagiewnikach oraz ks. Sławomir Czajka.

*  *  *
31 lipca br. w Sank-
tuarium Bożego
Miłosierdzia w Kra-
kowie-Łagiewni-
kach, w dolnej częś-
ci bazyliki odbyło
się poświęcenie

kaplicy pod wezwaniem Krzyża Świętego. Uro-
czystościom przewodniczył kard. Joachim Meis-
ner z Kolonii, który w homilii odniósł się do
znaczenia krzyża w życiu człowieka i świata. Po-
wiedział: Czymże jest krzyż? Krzyż jest plusem zro-
bionym przez dzieło Boga z tego, co jest w świe-
cie minusem. My, ludzie żyjący w świecie, jesteś-
my zdolni tylko do jednego: zrobienia tej hory-
zontalnej linii, na której są wojny, bieda, śmierć.
Z tej horyzontalnej linii nie ma możliwości przejś-
cia w górę. Dopiero, gdy przyszedł Chrystus, po-
łączył tę horyzontalną linię z wertykalną. I teraz
jest tylko jeden punkt, z którego możemy pójść
w górę – właśnie krzyż. W koncelebrze Mszy św.
uczestniczyli kard. Franciszek Macharski i bp
Jan Zając (z Krakowa) oraz bp Wiesław Lecho-
wicz z Tarnowa, a wzięli w niej udział pielgrzymi
z Niemiec, Szwajcarii i Księstwa Liechtenstein.
W wystroju kaplicy (dar diecezji kolońskiej),
według projektu prof. Berta Gerresheim, domi-
nuje wielki krzyż opleciony cierniową koroną,
rzeźba patronki Europy – św. Teresy Benedyk-
ty od Krzyża (Edyty Stein) oraz pełna symboli-
ki droga krzyżowa wykonana z brązu. To ostat-
nia kaplica w dolnej części bazyliki, która zos-

tała oddana do użytku pielgrzymów po kaplicy
Communio Sanctorum, kaplicy św. Siostry Faus-
tyny, Matki Bożej Siedmiobolesnej i św. An-
drzeja Apostoła.

*  *  *
1 sierpnia 2011 roku, czyli w rocznicę wstą-

pienia św. Siostry Faustyny do Zgromadzenia
Matki Bożej Miłosierdzia, na polskiej stronie:
www.faustyna.pl oraz 25 sierpnia br., czyli
w rocznicę urodzin Apostołki Bożego Miłosier-
dzia, na wersjach językowych tej strony inter-
netowej została zapoczątkowana nieustanna
modlitwa słowami Koronki do Miłosierdzia Bo-
żego. Może w nią się włączyć każdy, by wypra-
szać miłosierdzie w swoich intencjach i dla świa-
ta. Wystarczy kliknąć na hasło: NIEUSTANNA
KORONKA i wypełnić formularz z wybraniem
określonego dnia i godziny. Z ufnym odmawia-
niem tej modlitwy Jezus związał wielkie obiet-
nice, dlatego zapraszamy do niej wszystkich, aby
rozlewało się na świat Boże miłosierdzie.

*  *  *
15 sierpnia 2011
roku w Sanktu-
arium Bożego Mi-
łosierdzia w Kra-
kowie-Łagiewni-
kach odbyła się
pierwsza publicz-

na prezentacja rękopisu „Dzienniczka” św. Sios-
try Faustyny. Była to wyjątkowa okazja, by zo-
baczyć największe dzieło współczesnej mistyki
chrześcijańskiej, w którym zostało zapisane orę-
dzie Miłosierdzia, jakie Chrystus przekazał przez
św. Siostrę Faustynę. Rękopis „Dzienniczka” ma
też wartość relikwii, jest największym skarbem
pozostawionym przez Apostołkę Bożego Miło-
sierdzia. Wystawę w ramach „Nocy sakralnych
w Krakowie” zorganizowało Zgromadzenie
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, Wydział Kul-
tury Miasta Krakowa oraz Muzeum Historii Fo-
tografii. W programie „Nocy sakralnych”
w łagiewnickim Sanktuarium odbyły się także
koncerty: „Sacra Musica, Sacro Loco” w wyko-
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naniu Octava ensemble w kaplicy klasztornej
oraz koncert „Stabat Mater Dolorosa” w wyko-
naniu chóru Camerata Jagiellonica w bazylice.

*  *  *
25 sierpnia 2011
roku w dniu 106.
rocznicy urodzin
św. Siostry Faus-
tyny, przełożona
generalna Zgro-
madzenia Sióstr

Matki Bożej Miłosierdzia m. M. Petra Kowal-
czyk erygowała nową placówkę w Toruniu, przy
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i św. Siostry
Faustyny, gdzie siostry będą pełnić posługę apos-
tolską. Pierwszą przełożoną wspólnoty zakon-
nej została s. M. Benedetta Flak. W uroczystość
Matki Bożej Częstochowskiej, 26 sierpnia br.,
ordynariusz diecezji toruńskiej bp Andrzej Sus-
ki poświęcił w tym domu kaplicę pw. Błogosła-
wionego Jana Pawła II.

*  *  *
8 września

2011 roku, w świę-
to narodzenia Naj-
świętszej Maryi
Panny, na terenie
parafii pw. Królo-
wej Pokoju w Ko-
szycach został otworzony kolejny dom Zgroma-
dzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Jest to
już trzeci dom Zgromadzenia na Słowacji po
Nižnym Hrušowie i Bratysławie, gdzie mieści się
postulat dla Słowaczek i Czeszek. Erekcji domu
dokonała przełożona generalna m. M. Petra
Kowalczyk, a pierwszą przełożoną nowej wspól-
noty została Słowaczka s. Benediktina Fečova.
Na zaproszenie abp. Bernarda Bobera, metro-
polity Archidiecezji Koszyckiej, siostry podję-
ły charyzmatyczną misję głoszenia orędzia Mi-
łosierdzia głównie świadectwem życia i słowem,
zajmując się m. in. formacją apostołów Boże-
go Miłosierdzia zrzeszonych w stowarzyszeniu
„Faustinum”.

*  *  *
17 września 2011 roku w szpitalu im. Jana

Pawła II w Krakowie obchodzono „Dzień św. Sios-
try Faustyny”. W zachowanej kaplicy Serca Jezu-
sowego, która jest niemym świadkiem obecności,
modlitwy i cierpienia św. Siostry Faustyny oraz
nadzwyczajnych wydarzeń w jej życiu, Eucharys-
tii przewodniczył ks. prałat Jan Dziasek. Mszę
świętą poprzedziła modlitwa w Godzinie Miłosier-
dzia, Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz świa-
dectwa otrzymanych łask. Dzień św. Siostry Faus-
tyny organizuje Dyrekcja Szpitala im. Jana Paw-
ła II i Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosier-
dzia, a uczestniczy w nim nie tylko służba me-
dyczna i pacjenci szpitala, ale także czciciele Mi-
łosierdzia Bożego i św. Siostry Faustyny.

*  *  *
W Wydawnictwie „Misericordia” na płytach

DVD ukazała się czwarta seria „Rozmów o Miło-
sierdziu” poświęcona Sanktuarium Bożego Miło-
sierdzia w Krakowie-Łagiewnikach (11 odcinków).
Po stolicy kultu Miłosierdzia Bożego, w której wraz
ze śmiercią św. Siostry Faustyny został złożony
„dar Boga dla naszych czasów”, jakim jest orę-
dzie o Jego miłosiernej miłości do człowieka, po
miejscu, które jest świadkiem wielu objawień, cu-
dów, po tym miejscu, które wybrał Bóg, aby lu-
dzie doświadczali w nim Jego obecności i Jego
łaski – oprowadzają s. M. Elżbieta Siepak i s. Gau-
dia Skass ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosier-
dzia. Rozmowy prowadzi o. Jan Maria Szewek
OFMConv. W ramach „Rozmów o Miłosierdziu”
Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
we współpracy z TVP Kraków przygotowało także
cykle: Życie św. Siostry Faustyny (16 odcinków),
Misja św. Siostry Faustyny
(11 odcinków), Szkoła du-
chowości św. Faustyny (8
odcinków). Wszystkie cykle
są do nabycia w sklepie
„Misericordia” w łagiew-
nickim Sanktuarium lub
w sklepie: www.misericor-
dia.faustyna.pl

www.faustyna.pl


