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W I A D O M O Ś C I
Już po raz trzeci Sanktuarium Bożego Miłosier-
dzia w Krakowie-Łagiewnikach uczestniczyło
w wydarzeniu „Cracovia sacra”, które tradycyj-
nie organizowane jest od 14 do 15 sierpnia przez
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Miasta
Krakowa. W tym roku hasłem przewodnim były
sanktuaria, w których odbyły się pokazy unika-
towych eksponatów i koncerty religijne. W łagiew-
nickim Sanktuarium krakowianie i pielgrzymi
mogli zobaczyć pamiątki po św. Siostrze Fausty-
nie: wyjętą ze skarbca srebrną obrączkę, którą
otrzymała w dniu wieczystych zaślubin z Jezu-
sem, pasyjkę i fajansowe figurki z jej rodzinnego
domu w Głogowcu, lampkę z Wilna, przy której
pisała swój „Dzienniczek”, letnią pelerynę, ku-
bek z refektarza w krakowskim klasztorze, dzwo-
nek od furty, za który pociągnął Jezus, gdy przy-
szedł do Siostry Faustyny w postaci ubogiego mło-
dzieńca oraz inne przedmioty używane przez sios-
try. Z racji 150. rocznicy powstania Zgromadze-
nia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia dla ograni-
czonej liczby gości, za wejściówkami udostępnio-
no także pomieszczenie za klauzurą: oratorium,
czyli dawną infirmerię, w której ostatnie tygodnie
życia spędziła Siostra Faustyna i skąd przeszła
do domu Ojca Niebieskiego.

*  *  *
12 maja br. do
Sanktuarium Bo-
żego Miłosier-
dzia w Krakowie-

Łagiewnikach przybyła największa liczebnie piel-
grzymka organizowana już po raz ósmy przez
Radio Lumen. Przybyło w niej 25�000 pątników
z całej Słowacji. Uroczystą Eucharystię celebro-
wał przewodniczący Konferencji Episkopatu,
metropolita archidiecezji bratysławskiej abp Sta-
nisław Zvolensky w koncelebrze z bp. Stanisła-
wem Stolarikiem z Koszyc oraz bardzo wielu
kapłanami z całej Słowacji, którzy przybyli
z pielgrzymami. W programie pielgrzymki była
także konferencja s. Clarety Fečovej ZMBM na

temat: Fascynująca tajemnica miłosiernej miłoś-
ci Boga w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny.
Dwa tygodnie później, 26 maja br., do łagiew-
nickiego Sanktuarium przybyła siedmiotysięcz-
na trzecia metropolitalna pielgrzymka grekoka-
tolików ze Słowacji. Uroczystej Liturgii w ob-
rządku wschodnim przewodniczył abp Jan Ba-
bjak, a kazanie wygłosił bp Peter Rusnák. Kon-
ferencję o tajemnicy miłosierdzia Bożego w pis-
mach św. Faustyny i Patronów Europy powie-
działa s. Inga Kvassayova ze Zgromadzenia Mat-
ki Bożej Miłosierdzia. Pielgrzymki katolików
i grekokatolików ze Słowacji kończyła modlitwa
w Godzinie Miłosierdzia (15:00), Koronka do
Miłosierdzia Bożego oraz błogosławieństwo pa-
sterskie dla wszystkich pielgrzymów, którego
udzielali biskupi Słowacji.

*  *  *
7 czerwca br. w Sanktuarium w Krakowie-
Łagiewnikach obchodzono 15. rocznicę pierwszej
papieskiej pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II
do Łagiewnik. Uroczystej Eucharystii po procesji
Bożego Ciała w kaplicy z łaskami słynącym obra-
zem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Sios-
try Faustyny przewodniczył bp Jan Zając, rektor
Sanktuarium. Po niej m. in. odtworzono przemó-
wienie Jana Pawła II, które wygłosił w tej kaplicy
w 1997 roku. Papież mówił wtedy o tym, że nic
tak nie jest potrzebne człowiekowi, jak miłosier-
dzie Boże, że orędzie Miłosierdzia zabrał z tego
miejsca na Stolicę Piotrową i ono kształtuje ob-
raz jego pontyfikatu, dziękował, że mógł spełnić
życzenie Jezusa i wprowadzić w Polsce święto Mi-
łosierdzia. Specjalne przesłanie skierował do sióstr
ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia umac-
niając je w charyzmatycznej posłudze apostolskiej,
którą powierzył mu Bóg przez Siostrę Faustynę.
Natomiast 17 sierpnia br. w łagiewnickim Sanktu-
arium obchodzono 10. rocznicę drugiej pielgrzym-
ki Jana Pawła II, w czasie której poświęcił bazyli-
kę i cały świat zawierzył Miłosierdziu Bożemu.

*  *  *
Wydawnictwo „Misericordia” Zgromadzenia
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przygotowało
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„Dzienniczek”
św. Siostry Fau-
styny dla coraz
bardziej popu-
larnych w Pols-
ce czytników
iPada oraz iPho-
na. W tym wy-

daniu „Dzienniczek” udostępniony w formie e-
booka na stronie www.faustyna.pl został uzu-
pełniony o fotografie z miejsc życia Świętej od
Głogowca i Świnic Warckich po Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.
Wersja dla iPada pozwala wygodnie przeglądać
całość tekstu, a wbudowane narzędzia – takie
jak wyszukiwanie, zaznaczanie fragmentów i no-
tatki – ułatwiają pracę z dziełem Apostołki Bo-
żego Miłosierdzia. Książka jest również dostępna
dla popularnego iPhone’a w wersjach od 3 GS.
Wspomnieć należy, że wersja dla iPada przy-
stosowana jest do wyższej rozdzielczości ekra-
nu Retina w nowym iPadzie. „Dzienniczek” św.
Siostry Faustyny na iPada oraz iPhona dostęp-
ny jest w internetowym sklepie iTunes.

*  *  *
Wydawnictwo „Mi-
sericordia” wy-
dało także ksią-
żeczkę dla dzie-
ci pod tytułem
„Helenka, która
chciała zostać

wielką świętą” pióra Anny Bergman z piękny-
mi ilustracjami s. M. Rafaeli Jedynak ZMBM
oraz „Rekolekcje św. Siostry Faustyny” – książkę
i audiobook z tekstami rekolekcji, które odpra-
wiała Siostra Faustyna pod kierunkiem samego
Jezusa. Zapiski z tych medytacji, konferencji
i lektury Pisma Świętego pozostawiła w swym
„Dzienniczku” (nr 1752–1779). Ilustracje do książ-
ki wykonała s. M. Rafaela Jedynak ZMBM. W au-
diobooku teksty czytają znakomici aktorzy: Anna
Dymna i Krzysztof Globisz, a do ilustracji wy-
korzystano muzykę: Ennio Morricone, Wojcie-

cha Kilara,�Johna Williamsa, Petera Gabriela.
Czas nagrania: 63 min. Książki można nabyć
w sklepie „Misericordia” w Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach lub w skle-
pie internetowym: www.misericordia.faustyna.pl

*  *  *
Dzięki ofiarnej pracy tłumaczy oraz informaty-
ków zostały ukończone kolejne wersje językowe
strony: www.faustyna.pl. Po wersji angielskiej
i hiszpańskiej, w całości została wykonana także
wersja rosyjska i niemiecka, które umożliwiają
w tych obszarach językowych korzystanie z bar-
dzo bogatych i źródłowych materiałów dotyczą-
cych życia, duchowości i misji św. Siostry Fau-
styny, tajemnicy miłosierdzia Bożego, Matki Bo-
żej Miłosierdzia, Sanktuariów Miłosierdzia Bo-
żego oraz apostolatu i historii Zgromadzenia
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Na stronie
www.faustyna.pl w wersji niemieckiej i rosyjskiej
został udostępniony pełny tekst „Dzienniczka” św.
Siostry Faustyny w formie e-booka.

*  *  *
Orędzie o Bożym miłosierdziu przekazane przez
św. Siostrę Faustynę rozchodzi się po całym świe-
cie. Przekazywane jest na różne sposoby w zależ-
ności od miejsca, kultury, możliwości apostołów
Bożego Miłosierdzia, a także adresatów. Tutaj spe-
cjalne wymagania, ze względu na wiek, mają naj-
młodsi. Do nich życie i misja św. Siostry Fausty-
ny dociera głównie w formie opowieści, komik-
sów i zabaw. Gra „Ufam Tobie”, która powstała
we współpracy z klasztorem Zgromadzenia Sióstr
Matki Bożej Miłosierdzia w Sanktuarium w Kra-
kowie-Łagiewnikach, ma charakter edukacyjny.
Można w niej poprzez ciekawą grę rodzinną prze-
kazać dzieciom najważniejsze informacje związa-
ne z życiem Siostry Faustyny
i orędziem Miłosierdzia, któ-
re przekazał jej Jezus, a także
uczyć zasad wiary i moralnoś-
ci chrześcijańskiej. Grę plan-
szową w języku polskim i an-
gielskim wydała firma „Polskie
Gry Planszowe”.
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