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WIADOMOŚCI
Pod koniec czerwca
2012 roku Zgromadzenie Sióstr Matki
Bożej Miłosierdzia
przyjęło projekt rozbudowy Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w Płocku. Przygotował go
Jacek Jaśkowiec, architekt z Ciechanowa. Obecnie wierni z Płocka i okolic oraz pielgrzymi przybywający na miejsce objawień Pana Jezusa, które rozpoczęły prorocką misję św. Siostry Faustyny, przy Starym Rynku 14/18 modlą się w ciasnej, tymczasowo urządzonej kaplicy w klasztorze. Pomoc w rozbudowie można nieść modlitwą,
przez cierpienie ofiarowane w tej intencji i pieniężne ofiary. Więcej informacji na stronie:
www.plock.faustyna.pl
* * *
Z okazji 10. rocznicy pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, w czasie
której poświęcił nową świątynię i zawierzył w niej
świat Miłosierdziu Bożemu, uroczystej Eucharystii 17 sierpnia 2012 roku przewodniczył kard.
Franciszek Macharski. W programie obchodów
były także m.in. pokazy filmów, koncerty ewangelizacyjne, wystawy, gry i zabawy dla dzieci.
* * *
25 sierpnia 2012 roku
(w rocznicę urodzin
św. Siostry Faustyny),
Matka Boża w kopii Jasnogórskiej Ikony w ramach peregrynacji, jaką odbywa po świecie
w intencji obrony życia, nawiedziła Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.
Peregrynacja „Od Oceanu do Oceanu” rozpoczęła się 8 maja 2012 roku. Matka Boża po peregrynacji w Rosji, Kazachstanie, na Ukrainie, Białorusi, Łotwie i Litwie, w sierpniu nawiedzała także
sanktuaria w Polsce, by w tych świętych miejscach
wraz z wiernymi błagać o ochronę ludzkiego życia
od poczęcia aż do naturalnej śmierci.

* * *
26 sierpnia 2012 roku w Tawrijsku został otwarty pierwszy
na Ukrainie dom Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Trzy siostry podjęły tam posługę apostolską
w duchu charyzmatycznej misji uobecniania miłosiernej miłości Boga wśród dzieci i młodzieży. Uroczystej Eucharystii w kościele Niepokalanego Serca
Najświętszej Maryi Panny przewodniczył bp Bronisław Biernacki, ordynariusz diecezji odesko-symferopolskiej. W erekcji domu oraz instalacji przełożonej wzięła udział przełożona generalna
m. Petra Kowalczyk wraz z siostrami z Polski. Siostry poza Polską żyją i pracują we Włoszech, Stanach Zjednoczonych, na Białorusi, w Czechach,
Kazachstanie, w Ziemi Świętej i na Słowacji.
* * *
Przez cały wrzesień we wszystkich kaplicach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, a także w niektórych parafiach odprawiane były wieczorne nabożeństwa z Koronką do Miłosierdzia
Bożego. Zostały one wprowadzone w Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach
w 1993 roku (po beatyfikacji Siostry Faustyny) na
wzór nabożeństw majowych, czerwcowych czy październikowych. W nabożeństwach wrześniowych
odmawiana lub śpiewana jest Koronka do Miłosierdzia Bożego jako prośba o miłosierdzie dla Ojczyzny i całego świata. Jest to bowiem miesiąc objawienia przez Pana Jezusa Koronki do Miłosierdzia Bożego i wybuchu II wojny światowej. Te okoliczności szczególnie przynaglają do wołania o miłosierdzie Boga dla nas i całego świata.
* * *
18 września 2012 roku,
z chwilą rozpoczęcia
transmisji modlitwy
w Godzinie Miłosierdzia
(15:00) i Koronki do
Miłosierdzia Bożego
z Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach,

www.faustyna.pl
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rozpoczął się atak hakerów na stronę: www.faustyna.pl. Po dwóch godzinach (o 17:23) strona
Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
została całkowicie zablokowana. Pod atakiem podpisali się islamscy ektremiści, którzy korzystali
z serwera zarejestrowanego w Belgii. Stronę codziennie odwiedza kilka tysięcy internautów w siedmiu obszarach językowych, by m.in. korzystać
z „Dzienniczka”, Konkordancji oraz bogatych
w treści opracowań dotyczących życia, duchowości i misji św. Siostry Faustyny, a także aktualnych
wiadomości, codziennie transmitowanej modlitwy
do Miłosierdzia Bożego czy Nieustannej Koronki. Po ataku hakerów siostry otrzymały bardzo dużo
słów solidarności i wdzięczności za posługę w Internecie oraz zapewnienie o modlitwie. Przyszedł
także e-mail tej treści: Jako muzułmanin pochodzenia niepolskiego chciałbym stanowczo potępić atak
hakerów na Waszą stronę internetową. Takie czyny
w żaden sposób nie poprawiają współegzystencji ludzi w dzisiejszym świecie i stanowią tylko pretekst
do pogłębiania się różnic między grupami religijnymi i etnicznymi. Jestem pewien, że większość muzułmanów podziela moje zdanie, mam nadzieję, że
już nic takiego się nie powtórzy.

tornej z łaskami
słynącym obrazem
Jezusa Miłosiernego i grobem św.
Siostry Faustyny
w Sanktuarium
w Krakowie-Łagiewnikach odbyła się ceremonia przyjęcia nowych
członków Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” z Polski, Niemiec, Szwecji i Togo. Biskup Jan Zając wręczył im regułę,
a wikaria generalna s. Gracjana Szewc – legitymacje członkowskie na znak ich ścisłej łączności ze
Zgromadzeniem Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
i wspólnego niesienia światu orędzia Miłosierdzia
przekazanego przez św. Faustynę. Stowarzyszenie
„Faustinum” zrzesza aktualnie ponad 16 000 osób
z 85 krajów świata (wolontariuszy) oraz 450 członków z 26 krajów. Są nimi kapłani, osoby konsekrowane i wierni świeccy, którzy pełniej angażują
się w misję św. Siostry Faustyny głoszenia orędzia
o miłosiernej miłości Boga do człowieka poprzez
świadectwo życia, czyny, słowa i modlitwę. W tym
duchu Stowarzyszenie prowadzi dla nich programową formację w kilku językach.

* * *

* * *
Staraniem Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Jerozolimie ukazało się nowe wydanie „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny w języku arabskim w tłumaczeniu ks. Antoine Gemayel. Pierwsze wydanie tego dzieła miało miejsce
w Libanie 1999 roku. Dzięki tej inicjatywie sióstr
„Dzienniczek”, świadectwo życia jednej z największych mistyczek w historii Kościoła z zapisem
orędzia Miłosierdzia, które Chrystus przez nią
przekazał światu, znów dostępne będzie w obszarze języka arabskiego.
To już kolejna pozycja
w języku arabskim wydana przez siostry w Jerozolimie po modlitewniku: „Jezu, ufam Tobie”
i biografii Apostołki Bożego Miłosierdzia zatytułowanej „Dar Boga dla
naszych czasów”.

W wielu sanktuariach, kościołach
i kaplicach w Polsce i poza granicami kraju 5 października 2012 roku odbywały się liturgiczne uroczystości ku czci św. Siostry Faustyny, często z udziałem biskupów. Przygotowaniem do nich
była nowenna lub triduum Mszy św. z okolicznościowymi kazaniami, a czasem rekolekcje. W tym
dniu w sposób szczególny wierni dziękowali za ten
„dar Boga dla naszych czasów”, jakim jest życie
Apostołki Bożego Miłosierdzia i Jezusowe orędzie,
które przekazała, a także mogli uczcić ją w znaku
relikwii, w których jest obecna w ponad 4200 świątyniach w 105 krajach, na wszystkich kontynentach.
* * *
5 października 2012 roku, w liturgiczne wspomnienie św. Siostry Faustyny Kowalskiej w kaplicy klasz-
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