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WIADOMOŚCI
Od 14 lutego br. w Muzeum Diecezjalnym w Płocku czynna jest wystawa zatytułowana „U źródeł kultu Bożego Miłosierdzia”,
która na tle historii Zgromadzenia Sióstr Matki
Bożej Miłosierdzia ukazuje wydarzenia rozpoczynające prorocką misję św. Siostry Faustyny. Fotografie i eksponaty pochodzą ze zbiorów Zgromadzenia w Płocku. Wśród nich jest obrazek
z odręczną dedykacją św. Siostry Faustyny przesłany s. Antoninie Grejwul. Natomiast w dolnej
części bazyliki w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach od 22 lutego czynna
jest wystawa zatytułowania „Święta Siostra Faustyna, sekretarka i apostołka Bożego Miłosierdzia”.
Na sześciu planszach w sposób bardzo syntetyczny zostało ukazane jej dziedzictwo duchowe i prorocka misja. Wystawę przygotowała Akademia-Art.
* * *
Od 17-19 lutego br. w Paryżu odbył się XIV Kongres o Miłosierdziu Bożym pod hasłem „Miłosierdzie Boże w różnych religiach”. Prelegenci,
a wśród nich kard. Philippe Barbarin, mówili
o Bogu miłosierdzia w judaizmie, o pojęciu miłosierdzia w buddyzmie, o miłosierdziu w islamie i w chrześcijaństwie. Uniwersalny wymiar miłosierdzia Bożego w „Dzienniczku” św. Siostry
Faustyny przedstawiła s. M. Sangwina Kostecka
z klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.
* * *
W okresie Wielkiego Postu
– częściej niż zwykle – z klasztoru w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach i z innych klasztorów Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia siostry wyjeżdżały do parafii, by w czasie rekolekcji, misji czy niedzielnych Mszy świętych dzielić się darem orędzia Miłosierdzia, które
Jezus przekazał św. Siostrze Faustynie. Na zaproszenie ks. Tadeusza Kozieńskiego TChr, od 11 do

14 marca 2012 roku, rekolekcje wielkopostne dla
polskiej parafii NMP Częstochowskiej w Holandii głosiły s. M. Christofora Jagła i s. M. Ignacja Bazan. Spotkania z rodakami odbywały się
w Arnhem, Utrecht, Enschede i Putten. Rekolekcjom towarzyszył obraz Jezusa Miłosiernego i szczególna obecność św. Siostry Faustyny
w znaku jej relikwii.
* * *
14 kwietnia br., w sobotę poprzedzającą Święto Miłosierdzia, w Łodzi odbył się tradycyjny już Festyn
Miłosierdzia „Szlakiem św. Faustyny”, Patronki Miasta. Po zabawie w parku Słowackiego (dawniej – Wenecja), w czasie której koncertował zespół muzyczny „Duval” z Gdańska oraz Akademicki Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Łódzkiego „Kujon” oraz
po modlitwie w Godzinie Miłosierdzia i Koronce,
przeszedł tradycyjny marsz ulicami miasta „drogą
Faustyny” do Archikatedry Łódzkiej. Uczestnikom
Festynu rozdano „chleby miłosierdzia” przygotowane przez łódzkich piekarzy. Tegoroczny Festyn
był dziękczynieniem za bł. Jana Pawła II, Apostoła Miłosierdzia i Honorowego Obywatela Łodzi oraz
włączeniem się w obchody Jubileuszu 25. rocznicy jego wizyty w tym mieście. Patronat nad tym wydarzeniem objęli: abp Władysław Ziółek metropolita łódzki i prezydent Hanna Zdanowska.
* * *

Centralne obchody święta Bożego
Miłosierdzia odbywają się wstolicy kultu Miłosierdzia Bożego, wSanktuarium wKrakowie-Łagiewnikach, gdzie wraz
ze śmiercią św. Siostry Faustyny został złożony
dar orędzia Miłosierdzia. Na te uroczystości
w bieżącym roku przybyło 100000pielgrzymów
z28 krajów świata, ze wszystkich kontynentów.
Wtym roku przyjechali pielgrzymi ztak odległych
krajów jak Australia, USA, Wenezuela, Meksykczy Argentyna itak egzotycznych jak: Wietnam, Korea,Madagaskar, Sri Lanka, Uganda, Filipinyczy Tajlandia. Najliczniej przybyli pielgrzymi zkrajów europejskich iz Polski.
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* * *
W święto Miłosierdzia Bożego, 15 kwietnia br.,
rozpoczęła działalność Międzynarodowa Akademia Bożego Miłosierdzia, którą jako owoc
II Światowego Kongresu Miłosierdzia Bożego powołał metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz. Celem Akademii jest gromadzenie wokół
Sanktuarium w krakowskich Łagiewnikach teologów oraz ludzi zaangażowanych w głoszenie orędzia Miłosierdzia, rozwijanie badań naukowych,
troska o poprawność teologiczną kultu Bożego
Miłosierdzia oraz wydawanie publikacji służących
propagowaniu i pogłębianiu nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego. Pierwszym rektorem Akademii jest ks. prof. Jan Machniak z Uniwersytetu
Papieskiego Jana Pawła II.
* * *

Spotkanie Młodych na Polach
Lednickich w tym
roku 2 czerwca
przebiegało pod
znakiem orędzia
Miłosierdzia i św.
Siostry Faustyny. Z tej okazji Zgromadzenie Sióstr
Matki Bożej Miłosierdzia ofiarowało Młodym
związanym z Lednicą cząstkę relikwii pierwszego stopnia, dla której przygotowano specjalny relikwiarz. Spotkaniu młodych towarzyszyły także
inne pamiątki po Świętej: obrączka ze ślubów wieczystych (też w specjalnym relikwiarzu) oraz konfesjonał, przy którym się spowiadała, gdy przebywała w klasztorze w Krakowie-Łagiewnikach.
Dla wszystkich uczestników tego spotkania wydrukowano w nakładzie 100000 egzemplarzy specjalny wybór tekstów z „Dzienniczka”, do którego młodzi będą mogli zawsze sięgać, by odkrywać miłosierną miłość Boga oraz uczyć się zaufania wobec Niego i pięknej miłości ludzi. Spotkanie na Polach Lednickich współorganizowały
i licznie w nim uczestniczyły siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, które nie tylko
witały Młodych i rozdawały im książeczki z fragmentami „Dzienniczka” św. Faustyny, ale także
w atrakcyjnej dla młodzieży formie przekazały

bogactwo jej życia duchowego i misję. Przywiozły też z sobą 40 relikwiarzy Świętej, aby młodzi
w sektorach mogli się z Nią spotkać w czasie
uczczenia relikwii. Na Polach Lednickich zapłonął
„ogień Miłosierdzia” (zapalony przez Jana Pawła II w 2003 roku), który nieustannie pali się
w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach. Jest on
znakiem rozchodzącego się z tego miejsca orędzia Miłosierdzia, które Jezus przekazał przez
św. Siostrę Faustynę. Przyniesiony na Lednicę stał
się wyzwaniem dla Młodych, by stawali się apostołami Miłosierdzia, o co tak wiele razy prosił
bł. Jan Paweł II. Lednica 2012 wpisała się w obchody 150. rocznicy działalności apostolskiej
Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.
* * *
Przed świętem Miłosierdzia
Bożego w Indiach ukazał się
„Dzienniczek” św. Siostry Faustyny w języku malayalam.
Jest to kolejne tłumaczenie
dzieła Apostołki Bożego Miłosierdzia na język azjatycki,
po przekładach na język koreański, wietnamski, chiński,
japoński i indonezyjski. Święta Siostra Faustyna jest
obecna w tym kraju w znaku swoich relikwii i cieszy się wielką czcią. Teraz orędzie Miłosierdzia
i niezwykle bogate jej życie duchowe zapisane na
kartach „Dzienniczka” dostępne będzie dla Hindusów znających malayalam.
* * *
Po albumie „Ufam”, który opowiadał o życiu i misji św. Siostry Faustyny, w Wydawnictwie
Rosikon-Press ukazał się nowy
album pt. „Ufający”, który jest
poświęcony wileńskiemu spowiednikowi i kierownikowi duchowemu św. Siostry Faustyny bł. ks. Michałowi Sopoćce. Tekst
i tym razem napisał Grzegorz Górny, a zdjęcia
przygotował Janusz Rosikoń. Autorzy słowa
i obrazu ukazują niełatwe życie i działalność kapłana, który przeszedł do historii Kościoła jako
apostoł Bożego Miłosierdzia.
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