24

Orędzie Miłosierdzia 87

WIADOMOŚCI
Od 15 lutego br., czyli od dnia imienin św. Siostry Faustyny, z kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny
w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach prowadzona jest transmisja on-line. Umożliwia ona
duchową pielgrzymkę do tego świętego miejsca,
do stolicy kultu Miłosierdzia Bożego, wielu ludziom, którzy fizycznie tutaj przybyć nie mogą,
oraz częste nawiedzanie tego miejsca przez
wszystkich, którzy tu pragną się modlić. Wejście
na transmisję on-line na stronie głównej: www.faustyna.pl , zakładka: on-line jest umieszczona pod
obrazem Jezusa Miłosiernego.
* * *

22 lutego br.
w Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach,
w kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego
i przy grobie św. Siostry Faustyny odbyły się ceremonie składania przyrzeczeń oddania się i służby Bożemu Miłosierdziu. Przed Mszą św., której przewodniczył ks. Artur Ciepielski, przyrzeczenia na rok złożyło piętnaście osób, członków
Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia
„Faustinum” z Polski, Czech, Niemiec i Francji,
natomiast przyrzeczenia wieczyste, po okresie
przyrzeczeń składanych na rok przez pięć lat, złożyły cztery osoby z Polski i Szwecji.
* * *
6 kwietnia br. na Węgrzech w mieście Eger odbył
się kolejny Kongres Miłosierdzia Bożego pod
hasłem: Bądźcie miłosierni jak Ojciec wasz jest
miłosierny – uczynki miłosierdzia co do duszy. Na
zaproszenie bp. Istvana Katony w tym Kongresie wzięły udział także siostry ze Zgromadzenia
Matki Bożej Miłosierdzia z klasztoru w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach. Siostra Koleta
Fronckowak i s. Hedvig Ulicna (Węgierka) wy-

głosiły konferencję na temat: Uczynki miłosierdzia
co do duszy w życiu św. Siostry Faustyny i pokazały
prezentację: 150 lat miłosierdzia Boskiego i ludzkiego w Zgromadzeniu Matki Bożej Miłosierdzia.
* * *
Święta Faustyna – nauczycielką wiary. Pod takim
hasłem 6 kwietnia br. odbył się w Łodzi VIII Festyn Miłosierdzia, który był nie tylko czasem
modlitwy za miasto, ale także okazją do przypomnienia wydarzeń z życia św. Siostry Faustyny –
Patronki Miasta. Po koncercie zespołu muzycznego „Pokój i Dobro” oraz „Duval” tradycyjnie
ulicami miasta przeszedł marsz do łódzkiej katedry, w której abp Marek Jędraszewski zawierzył mieszkańców miasta Miłosierdziu Bożemu.
Na zakończenie uczestnicy festynu zostali obdarowani małymi chlebami na znak wezwania do
kształtowania swego życia w duchu miłosierdzia.
Festyn corocznie organizuje parafia św. Siostry
Faustyny w Łodzi wraz z jej proboszczem ks. prał.
Wiesławem Potakowskim pod patronatem metropolity łódzkiego abp Marka Jędraszewskiego
i prezydenta miasta Hanny Zdanowskiej. O stronę artystyczną wydarzenia dbał prof. Jerzy Woźniak, były rektor PWSTiF w Łodzi.
* * *
8 kwietnia br. w Łodzi ogłoszono ogólnopolski konkurs na scenariusz filmowy poświęcony łódzkiemu
okresowi życia Heleny Kowalskiej – św. Siostry Faustyny. Jego celem jest popularyzacja postaci Apostołki Bożego Miłosierdzia, w sposób szczególny
przedstawienie jej związków z Miastem, któremu
patronuje od 2005 roku, oraz z regionem. W konkursie mogli wziąć udział młodzi w wieku 18-30 lat,
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co miało na celu także zainspirowanie ich do rozważań nad wyborem własnej drogi życia. Młodzi ludzie stają przed wyborem, jaką drogą pójść, jakie wartości są istotne – mówiła na konferencji prasowej
wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska, która objęła
honorowy patronat nad konkursem. Konkurs wpisuje się w obchody przypadającej w 2016 roku rocznicy 1050-lecia Chrztu Polski. Organizuje go Narodowe Centrum Kultury (NCK), a współorganizują
Archidiecezja Łódzka, władze miasta, Uniwersytet
Łódzki oraz oddział TVP w Łodzi. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 1 października br.
* * *

Centralne
uroczystości święta
Miłosierdzia odbywają się tradycyjnie
w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach, gdzie
wraz ze śmiercią św. Siostry Faustyny zostało złożone orędzie Miłosierdzia przekazane jej przez
Jezusa, a w nim także żądanie ustanowienia i obchodzenia tego święta. W tym roku obchody Niedzieli Miłosierdzia odbywały się w nietypowej,
trochę zimowej scenerii. Mimo niesprzyjającej
aury do Łagiewnik przybyli pątnicy z różnych
stron Polski i ponad dwudziestu krajów świata,
nawet tak odległych i ezgotycznych jak Tajlandia, Australia, Burundi, Wenezuela, Kolumbia,
Ekwador czy Meksyk. Msze święte celebrowali
biskupi diecezji krakowskiej i rzeszowskiej. Uroczystej sumie przewodniczył metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz. W homilii mówił
o darze pokoju i radości, którą przynosi zmartwychwstały Chrystus uczniom w Wieczerniku
i nam przez fundamentalną posługę Kościoła,
jaką jest jednanie człowieka z Bogiem, ludźmi
i samym sobą. Przesłanie, jakie płynie z łagiewnickiego Sanktuarium w tę Niedzielę Miłosierdzia brzmi: Przestań się lękać, Polsko. Zaufaj Bogu,
który jest bogaty w miłosierdzie. Dzięki transmisji
TVP, katolickich rozgłośni radiowych, transmisji

on-line z klasztornej kaplicy i transmisji telewizji internetowej, z łagiewnickim Sanktuarium
mogli się łączyć w modlitwie wszyscy, którzy nie
mogli tu przybyć.
Od 13 lat pierwsza niedziela po Wielkanocy
już w całym Kościele obchodzona jest jako święto
Bożego Miłosierdzia. Do klasztoru w Łagiewnikach
napłynęły relacje o obchodach tego święta w różnych częściach świata. Z Libanu Rosy Chaanine
napisała: Uroczystej Mszy w katedrze św. Jerzego
w centrum stolicy w Bejrucie przewodniczył bp Georges Scandar, przewodniczący Wspólnot Bożego Miłosierdzia w Libanie, w koncelebrze z abp. Paulem
Matar. Uczestniczyli w niej licznie wierni, a wśród nich
ambasador Polski Tomasz Niegodzisz. Mszę transmitowała Tele-Lumiere Nour Sat przez satelitę.
Wszyscy relacjonując obchody święta Miłosierdzia podkreślali wspaniałą duchową atmosferę tego dnia, radość i pokój, które niesie doświadczanie miłosiernej miłości Boga.
* * *
Moja Miłość – dialog z Miłością Miłosierną – taki
tytuł nosi nowa płyta Zespołu Muzyki Sakralnej
„Lumen”, która w całości oparta jest na tekstach
z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny. Muzykę do
nich napisał Zbigniew Małkowicz, scenariusz
opracowała – s. M. Elżbieta Siepak ZMBM, słowa Jezusa czyta Aleksander Machalica, a wykonawcami tego pięknego koncertu obok zespołu „Lumen” są soliści: Jacek Kotlarski, Aleksandra Małkowicz-Figaj i Marzena Małkowicz,
Chór Państwowej Szkoły Muzycznej w Zamościu,
Zespół Wokalny „Signum Spei” oraz Okiestra Symfoniczna im. K. Namysłowskiego w Zamościu.
O tym koncercie napisano: Duchowa uczta, ale
i czas przyjemności – bo i odpocząć można było,
i zamyślić się, i nabrać ducha. Do płyty CD dołączona jest książeczka z tekstami całego koncertu oraz
biografiami autorów i wykonawców w pięknej oprawie graficznej Aleksandry
Małkowicz-Figaj.
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