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Orędzie Miłosierdzia 86

WIADOMOŚCI

Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz parafia pw. św. Faustyny w Łodzi.

Na placu przed klasztorem w Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia
w Krakowie-Łagiewnikach została umieszczona nowa wystawa poświęcona
historii, duchowości i misji Zgromadzenia Sióstr
Matki Bożej Miłosierdzia w ciągu 150 lat istnienia.
Barwne obrazy i krótkie teksty pozwalają w sposób
syntetyczny zaznajomić się ze Zgromadzeniem, które dało Kościołowi i światu Apostołkę Bożego Miłosierdzia – św. Siostrę Faustynę.

* * *
W dniach 16-18 listopada 2012 roku w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Kurytybie odbył
się XI Kongres Miłosierdzia Bożego, który zorganizowali gospodarze Sanktuarium – księża marianie, a wzięli w nim w nich udział apostołowie
Bożego Miłosierdzia z całej Brazylii. Kult Miłosierdzia Bożego jest bardzo popularny w krajach
Ameryki Południowej. W Brazylii dwa wiodące
ośrodki to: w Kurytybie (marianie) oraz w Rio
de Janeiro (pallotyni).

* * *
13-16 listopada 2012 roku w Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbył się
zjazd przełożonych wyższych (ok. 300 uczestników). W jego ramach odbyło się modlitewne czuwanie osób Bogu poświęconych, które rozpoczęło się modlitwą w Godzinie Miłosierdzia (15:00)
i Koronką do Miłosierdzia Bożego. Po niej Mszy
św. przewodniczył bp Kazimierz Gurda, przewodniczący Komisji ds. Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Konferencję na
temat: „Mistrzem moim jest Pan – świadectwo
życia konsekrowanego św. Siostry Faustyny” wygłosiła s. M. Elżbieta Siepak ZMBM. W Roku Wiary osoby konsekrowane polecały Miłosierdziu Bożemu wszystkie sprawy Kościoła, a szczególnie prosiły o światło i moc Ducha Świętego do podjęcia
z nową mocą dzieła nowej ewangelizacji.

* * *
21 grudnia 2012 roku przełożona klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej
Miłosierdzia w Jerozolimie
s. Łucja Ryż przekazała
cząstkę relikwii św. Siostry Faustyny (z klasztoru
w Krakowie-Łagiewnikach) siostrom klaryskom
w Jerozolimie. Relikwie przyjęła przełożona klasztoru św. Klary, matka Chiara Cristiana. Święta Faustyna w znaku relikwii peregrynowała najpierw po
celach sióstr, a obecnie przebywa w kaplicy za klauzurą, gdzie siostry przez jej pośrednictwo wypraszają Boże miłosierdzie dla Ziemi Świętej i całego świata. Relikwie św. Faustyny znajdują się
w ponad 4000 ośrodków kultu Miłosierdzia Bożego
w ponad stu krajach na wszystkich kontynentach.

* * *
16 listopada 2012 roku w Wyższym Seminarium
Duchownym w Łodzi odbyła się konferencja naukowa pod hasłem „Oblicza Bożego miłosierdzia”,
w której wzięli udział prelegenci z kilku ośrodków
w Polsce, m.in. z Uniwersytetu Jana Pawła II
w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Papieskiego Wydziału Teologicznego z Wrocławia, z Jasnej Góry i ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Na zakończenie obrad Eucharystii przewodniczył bp Ireneusz Pękalski. Sympozjum zorganizowało WSD w Łodzi, Instytut Duchowości

W rocznicę powstania Międzynarodowej Akademii Miłosierdzia, 8 grudnia
2012 roku, w sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Krakowie-Łagiewnikach odbyła się jej pierwsza
sesja z udziałem członków zwyczajnych powołanych przez kard. Stanisława Dziwisza. Są nimi specjaliści w dziedzinie teologii Bożego miłosierdzia,
praktycy oraz popularyzatorzy orędzia Miłosierdzia z Polski i innych krajów świata. W czasie pierwszej sesji wielki kanclerz Międzynarodowej Akademii Miłosierdzia kard. Stanisław Dziwisz nie tylko
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* * *
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* * *
W każdym tygodniu do
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach wirtualnie przybywa półtora miliona pielgrzymów dzięki niedzielnej transmisji Mszy św.
w TVP1 i piątkowej – w TVP Kraków, a także codziennej transmisji modlitwy w Godzinie Miłosierdzia i Koronki do Miłosierdzia Bożego przez stronę internetową: www.faustyna.pl i rozgłośnie radiowe: Radio Warszawa, Radio Rodzina Wrocław,
Radio Niepokalanów, Radio Nadzieja, radio Podlasie, Radio Faustyna i Radio Ain-Karim. Fizycznie łagiewnickie Sanktuarium w roku 2012 nawiedziło około 1.500.000 pielgrzymów z ponad 80 krajów świata. Msze święte celebrowało blisko 12.200
kapłanów. Rozdano 430.000 Komunii świętych.

żą do niego kapłani,
osoby konsekrowane
i wierni świeccy z 90
krajów świata. W 2012
roku wpisało się do
niego 577 wolontariuszy (184 z Polski i 393 z zagranicy). Do grona członków zostało przyjętych
49 osób z Polski, Dominikany, Ekwadoru, Kanady, Kolumbii, Kuby, Nikaragui, Peru, Senegalu, Słowacji, Szwecji i USA. Przyrzeczenia oddania się służbie Miłosierdziu Bożemu złożyło
54 członków: 19 z Polski i 35 z zagranicy.
* * *
W roku 2012 w Wydawnictwie Zgromadzenia Sióstr
Matki Bożej Miłosierdzia „Misericordia” po raz
pierwszy został wydany „Dzienniczek” św. Siostry
Faustyny w języku polskim na telefony komórkowe i elektroniczne czytniki plików, który jest dostępny w ponad trzydziestu krajach świata. Fundacja Divine Mercy przy współpracy ze Zgromadzeniem Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wydała
audiobooki: „Dzienniczek” i „Listy” św. Siostry
Faustyny w formie plików mp3, które można nabyć za pośrednictwem księgarni internetowej działającej również na IPadach, telefonach komórkowych oraz innych urządzeniach mobilnych.

* * *
Stronę internetową www.faustyna.pl roku 2012 odwiedziło ponad 750 000 internautów (średnio dziennie – ponad 2000 osób).
Po języku polskim najczęściej
odwiedzana była strona w wersji angielskiej, dalej
– strona w wersji niemieckiej, hiszpańskiej, włoskiej,
francuskiej i rosyjskiej. Na stronie internetowej
umieszczono pierwszą w Polsce gigapikselową prezentację, którą jest łaskami słynący obraz Jezusa
Miłosiernego pędzla A. Hyły. W fomie e-booka jest
już na stronie nie tylko cały „Dzienniczek” w języku polskim, ale także w języku angielskim, hiszpańskim, rosyjskim i niemieckim.
* * *
Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia
„Faustinum”, które ma swą główną siedzibę
w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w KrakowieŁagiewnikach, zrzesza ponad 16 000 osób. Nale-

* * *
WAM opublikowało dwie bardzo interesujące pozycje związane z miłosierdziem Bożym. Autorem
pierwszej z nich jest bp Grzegorz Ryś. Jego książka „Skandal miłosierdzia” powstała na podstawie
konferencji głoszonych w czasie peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego oraz relikwii św. Siostry
Faustyny i bł. Jana Pawła II. Druga pozycja to książka zatytułowana „Miłosierdzie ostatnim słowem
Boga” o. Marka Wójtowicza SJ, asystenta kościelnego stowarzyszenia „Faustinum”. Autor opisuje
w niej losy bohaterów biblijnych (m.in. Abrahama, Mojżesza, Hioba, św. Pawła) i świętych (m.in. św. Jadwigi
Królowej, św. Brata Alberta i św.
Siostry Faustyny), którzy w swym
życiu, także w sytuacjach wielkich i małych prób zaufali Bogu,
a przez to stali się wrażliwymi
świadkami Dobrej Nowiny.

przypomniał okoliczności powołania Akademii,
ale także nakreślił program jej działania. Wśród
zadań badawczych i popularyzujących orędzie Miłosierdzia, jakie ma podjąć Akademia, Metropolita Krakowski podkreślił prowadzenie prac nad
przyznaniem św. Siostrze Faustynie tytułu doktora Kościoła. Obrady prowadził ks. prof. Jan Machniak, pierwszy rektor Akademii.
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