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Orędzie Miłosierdzia 82

WIADOMOŚCI
16 października 2011 roku
z Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach na peregrynację po parafiach Archidiecezji Krakowskiej wyruszył obraz Jezusa Miłosiernego wraz
z relikwiami św. Siostry Faustyny i bł. Jana Pawła II. Wierną kopię łaskami słynącego obrazu
z klasztornej kaplicy łagiewnickiego Sanktuarium
namalował Janusz Antosz, a poświęcił w uroczystość Krzyża Świętego Ojciec Święty Benedykt XVI. Nawiedzenie obrazu w parafii poprzedzają rekolekcje lub misje, które mają być
przygotowaniem do przyjęcia darów Bożego
miłosierdzia związanych z tym wydarzeniem.
Obraz wraz relikwiami przebywa w każdej parafii jedną dobę: od godz. 17:00 w dniu przyjazdu, do ok. godz. 16:30 w dniu pożegnania. Nawiedzenie rozpoczyna się uroczystym powitaniem
Obrazu i Relikwii, procesjonalnym wprowadzeniem do kościoła i Mszą świętą. W programie
jest nabożeństwo Drogi Krzyżowej, Msza święta
o 24:00, a także adoracja w nocy i w dzień dla
różnych grup parafialnych. O 15:00 modlitwa
w Godzinie Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego, a po niej Msza święta dziękczynna
kończy czas nawiedzenia w parafii. Głównym
przesłaniem peregrynacji są słowa: „Miłosierdzie
źródłem nadziei”. Stąd czas przygotowania i nawiedzenia jest okazją do pogłębienia życia religijnego przez poznawanie tajemnicy miłosierdzia
Bożego, orędzia, które Jezus przekazał przez św.
Siostrę Faustynę, a bł. Jan Paweł II przekazał
Kościołowi i światu na trzecie tysiąclecie wiary,
oraz kształtowania postawy zaufania wobec Boga
i „wyobraźni miłosierdzia”.
* * *
Na zaproszenie ks. Jerzego Wieczorka, prowincjała Księży Chrystusowców, od 11 do 14 grudnia 2011 roku s. M. Koleta Fronckowiak i s. M. Gau-

dia Skass głosiły rekolekcje adwentowe dla Polonii
w Niemczech, w miastach: Bochum, Bottrop i Gelsenkirchen. Spotykały się z rodakami, którymi na
co dzień opiekują się księża Chrystusowcy i siostry Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej. Z tej okazji Msze św. roratnie przeżywane były ze św. Siostrą Faustyną, ukazał się też biuletyn parafialny poświęcony w dużej mierze życiu
i misji Apostołki Bożego Miłosierdzia, a kościół
w Bochum ozdobiony był dużymi banerami z obrazem Jezusa Miłosiernego, bł. Jana Pawła II i Świętej z Łagiewnik.
Misji sióstr towarzyszyła szczególna obecność
św. Siostry Faustyny w znaku jej
relikwii.
* * *
Beatyfikacja Ojca Świętego Jana Pawła II
w Święto Miłosierdzia, w której wzięło udział ok.
200 000 pielgrzymów z 44 krajów świata, pierwsza publiczna prezentacja rękopisu „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, pielgrzymki ze Słowacji (ponad 32 000 osób) oraz II Światowy Kongres Bożego Miłosierdzia, w którym uczestniczyło
ponad 2 000 osób z 69 krajów świata – to największe wydarzenia 2011 roku w Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.
W roku 2011 łagiewnickie Sanktuarium nawiedziło
ok. 2 000 000 pielgrzymów z ponad 90 krajów świata. Do sanktuarium przybywały liczne pielgrzymki
piesze m.in.: IX piesza pielgrzymka pallotyńska
z Ołtarzewa, z Ostrowa Wielkopolskiego, z Trzemeśni, VI pielgrzymka franciszkańska z Torunia
oraz pielgrzymki stanowe, autokarowe, parafialne, apostolskie, m. in.: Rodziny Katolickie zrzeszone w Ekipach Notre-Dame, Pielgrzymka Osób
Niepełnosprawnych i Chorych, Solidarności, Kolejarzy, Bankowców, Przedsiębiorców i Pracodawców, Sportowców, Strażaków, Wspólnoty Neokatechumenalne, Oazy Ruch Światło-Życie, pielgrzymki rodzin, osób uzależnionych, Związku
Harcerstwa Rzeczpospolitej, Duchowej Adopcji,
Apostolstwo Modlitwy, pielgrzymka kapłanów
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cym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św.
Siostry Faustyny.

z Archidiecezji Katowickiej i pielgrzymki zakonne,
powołaniowe, misyjne, seminaryjne, maturzystów,
bierzmowanych, młodzieży szkolnej i dzieci,
a nawet przedszkolaków.
Za pośrednictwem mediów – duchowo do
tego Sanktuarium pielgrzymowało w każdym tygodniu średnio ok. 1 500 000 ludzi, którzy korzystali z Mszy św. transmitowanej przez TVP1, TVP
Kraków i codziennej transmisji modlitwy w Godzinie Miłosierdzia i Koronki przez rozgłośnie radiowe: Radio Warszawa, Radio Rodzina Wrocław,
Radio Niepokalanów, Radio Ain Karim, Radio
Faustyna, stronę internetową: www.faustyna.pl,
a raz w tygodniu: Radio Podlasie i Radio Nadzieja. Pielgrzymom posługiwało przy ołtarzu: 14 216
kapłanów i tygodniowo 30 kapłanów w konfesjonale. Siostry wygłosiły 1 364 prelekcje dla pielgrzymów z Polski i z ponad 80 krajów świata.
Na adres sanktuarium wpłynęło blisko 250
tysięcy intencji, w tym około 239 000 próśb i niecałe 11 000 podziękowań. Ponadto w kruchcie
kaplicy klasztornej pielgrzymi zapisali prośbami i podziękowaniami 22 zeszyty formatu A4.
Korespondencja z czcicielami i apostołami Bożego Miłosierdzia to prawie 30 000 listów, e-maili
i przesyłek. Oznacza to, że średnio w ciągu miesiąca z klasztoru w Sanktuarium wysłano około
2 500 listów i przesyłek.
W Sanktuarium w Łagiewnikach poświęcono i oddano do użytku pielgrzymów nową kaplicę pw. Krzyża Świętego w dolnej części bazyliki, ufundowano nowy dzwon „Jan Chrzciciel”
i witraże w bazylice oraz została odnowiona fasada nad wejściem do kaplicy z łaskami słyną-

* * *
W 2011 roku do Stowarzyszenia Apostołów
Bożego Miłosierdzia „Faustinum” wpisało się 87
osób z Polski i 822 z innych krajów. Do grona
członków zostało przyjętych 51 osób: 12 z Polski,
1 z Hiszpanii, 2 z Kamerunu, 2 z Niemiec, 29 ze
Słowacji, 3 z USA, 1 z Węgier, 1 z Wielkiej Brytanii. Przyrzeczenia oddania się na służbę Bożemu Miłosierdziu na całe życie złożyło 5 osób
z Polski. Aktualnie „Faustinum” zrzesza ponad
16 000 członków i wolontariuszy z 83 krajów świata, dla których prowadzi formację w 11 językach.
Kwartalnik „Orędzie Miłosierdzia” ukazał się w nakładzie 150 000 egzemplarzy (4 numery).
* * *
Stronę internetową Zgromadzenia www.faustyna.pl, w 2011 roku odwiedziło 334 000 internautów, w tym po raz pierwszy 157 000. Obecnie każdego dnia ze strony korzysta do 2 500 osób
(w tym po raz pierwszy ponad 1000 użytkowników). Dzięki pracy Sióstr, Informatyków, Tłumaczy, Sponsorów, Współpracowników oraz Internautów w 2011 roku polska strona została wzbogacona o: Konkordancję do „Dzienniczka” św.
Siostry Faustyny, transmisję codziennego czytania „Dzienniczka” w Sanktuarium w Łagiewnikach z dobowym archiwum (od 15 lutego 2011),
możliwość zamawiania tekstów z „Dzienniczka”
w języku polskim, angielskim, włoskim i niemieckim) na skrzynki e-mailowe, Nieustanną Koronkę do Miłosierdzia Bożego, Świadectwa, które
zgłaszają internauci. Całkowicie została ukończona angielska wersja strony internetowej oraz
w mniejszym lub większym stopniu wypełnione
strony w języku: hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim, włoskim
i francuskim. Nową stronę w tej
sieci otworzył klasztor ZMBM i
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku.
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