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WIADOMOŚCI

stawy, punkt informacyjno-medyczny, bar szybkiej obsługi, kawiarnia i cukiernia, boksy handlowe z dewocjonaliami, pomieszczenia socjalne
(toalety, prysznice), pomieszczenie dla ochrony i kierowców, biura i pomieszczenia techniczne. Ofiary na rozbudowę można składać na konto klasztoru:
Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia:
PLN: 45 1500 1487 1214 8005 9158 0000
Kredyt Bank S.A II O/Kraków, ul. Kapelanka 17

Zwykle po Niedzieli Miłosierdzia w Sanktuarium
w Krakowie-Łagiewnikach rozpoczyna się sezon
pielgrzymkowy. Największa pielgrzymka każdego roku przybywa ze Słowacji, a organizuje ją
katolickie radio Lumen. W tym roku 18 maja
do łagiewnickiego Sanktuarium przybyło ponad
22 000 rzymskokatolików, a tydzień później kilka tysięcy grekokatolików. Uroczystej Eucharystii przewodniczył bp Tomasz Galis z Żyliny
w koncelebrze z wieloma kapłanami, natomiast
koncelebrowanej Mszy św. dla grekokatolików
przewodniczył abp Jan Babjak SJ. W programie pielgrzymki był także wspólny różaniec, konferencja s. Clarety Fečovej ZMBM oraz modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego. W pielgrzymce katolików
w sposób duchowy dzięki transmisji uczestniczyli także słuchacze radia Lumen.

* * *
17 i 18 maja br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbyła się
sesja poświęcona Maryi, Matce Miłosierdzia,
zatytułowana: Z Maryją ku miłosiernemu Bogu,
którą poprowadził ks. prof. Teofil Siudy, inicjator i długoletni przewodniczący Polskiego Towarzystwa Mariologicznego. Konferencje były
poświęcone Maryi, Matce Miłosierdzia, Jej
współpracy z Bożym miłosierdziem oraz roli
w życiu apostołów Bożego Miłosierdzia.

* * *

W dniu 20. rocznicy beatyfikacji Siostry Faustyny
Kowalskiej, 18 kwietnia br., w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach poświęcono plac pod dalszą jego rozbudowę, która
w pierwszym etapie została zaplanowana na tyłach bazyliki przy parkingu. W zaprojektowanym „Pasażu zielonym” będzie: punkt przyjęcia pielgrzyma, sala prelekcyjna i galeria na wy-

* * *
W maju br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Krakowie-Łagiewnikach ukończono pierwszy
etap prac związany z zabezpieczeniem łaskami
słynącego obrazu Jezusa Miłosiernego. Obraz
został włożony do odpowiedniej kapsuły z szybą
antyrefleksyjną. Kapsuła chroni obraz przez warunkami atmosferycznymi, kurzem, wilgotnością… czy innymi zniszczeniami. Nie chroni jednak przed fleszem, dlatego w kaplicy nadal będzie obowiązywał zakaz robienia zdjęć. Zabezpieczenie obrazu Jezusa Miłosiernego wykonała
niemiecka firma specjalizująca się w tego typu
pracach (wcześniej zabezpieczała m.in. obraz
Matki Bożej na Jasnej Górze). Drugi etap prac
w kaplicy z cudownym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Siostry Faustyny będzie polegał na wykonaniu odpowiedniego oświetlenia.
* * *
W niedzielę, 23 czerwca br., w obecności biskupów, arcybiskupów i kardynałów, zgromadzonych
na 362. Konferencji Episkopatu Polski, został
poświęcony kościół bł. Jana Pawła II w Centrum
www.faustyna.pl
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„Nie lękajcie się!”. Centrum położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, po drugiej
stronie rzeki Wilgi, na terenach dawnej fabryki
Solvay, w której pracował młody Karol Wojtyła.
Uroczystość poświęcenia kościoła była połączona z jubileuszem 50-lecia kapłaństwa kard. Stanisława Dziwisza, bp. Jana Zająca i bp. Tadeusza Rakoczego oraz 25. rocznicy sakry biskupiej kard. Kazimierza Nycza i bp. Jana Szkodonia. Jubileusz 25-lecia święceń kapłańskich obchodził bp Grzegorz Ryś, a 20-lecie kapłaństwa
– bp Damian Muskus OFM. Po Eucharystii w budynku „Veritas”, gdzie mieści się siedziba Instytutu Dialogu Międzykulturowego, poświęcono
także Muzeum Jana Pawła II.
* * *
Tok pidgin – tak nazywa
się język powszechnie
używany w liturgii Kościoła katolickiego w egzotycznym kraju Papua
Nowa Gwinea. Na ten język „Dzienniczek” św.
Siostry Faustyny przetłumaczył ks. prał. Paweł
Czerwiński, misjonarz „Fidei Donum”, który od 25 lat pracuje w tym kraju.
W pracy translatorskiej wspierały go miejscowe
siostry ze Zgromadzenia św. Teresy. Imprimatur dla przekładu dał abp Douglas Young,
a wydawcą jest archidiecezja Mount Hagen.
* * *
Dyplom i statuetkę Feniksa 2013 – nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Katolickich – odebrała
Ewa Czaczkowska za książkę „Siostra Faustyna.
Biografia Świętej”. Nagroda została przyznana
w kategorii publicystyki religijnej za nieustępliwość w dochodzeniu do prawdy o życiu oraz działalności Świętej oraz tajemnic rozwoju kultu Bożego Miłosierdzia. Efektem pasji dziennikarki
i historyka jest jedyna tego typu biografia największej polskiej Świętej.
* * *
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W Wydawnictwie „Misericordia” ukazała się pierwsza
pełna monografia o Matce
Bożej Miłosierdzia. Poszczególne rozdziały opowiadają o tym tytule Maryi,
Jej kulcie, ikonografii oraz
o Jej objawieniach w życiu
św. Siostry Faustyny. Końcowy rozdział stanowi
zbiór modlitw do Maryi Matki Bożej Miłosierdzia.
We wstępie mariolog ks. dr Marek Gilski napisał:
Publikacje poświęcone temu zagadnieniu są nieliczne i dlatego książka ta wypełnia lukę na naszym rynku wydawniczym. Trudno byłoby wskazać pozycję,
która próbowałaby ująć tę problematykę bardziej całościowo. (…) Nie jest to publikacja jedynie teoretyczna, lecz na wskroś duchowa. Wielką zaletą tej
pozycji jest jej zwięzłość oraz komunikatywny język.
* * *
Z okazji Jubileuszu 150-lecia
Zgromadzenia Sióstr Matki
Bożej Miłosierdzia w wydawnictwie „Misericordia” ukazała się pierwsza obszerna biografia założycielki matki Teresy Ewy z książąt Sułkowskich hrabiny Potockiej (1814-1881). Biografię w o oparciu o materiały źródłowe napisała s. Olga Abramczuk ZMBM.
* * *
Na kolejną rocznicę kanonizacji Apostołki Bożego
Miłosierdzia Wydawnictwo „Misericordia” przygotowało przewodnik „Szlakiem św. Siostry Faustyny”. Etapami wędrówki są klasztory, w których zwyczajnie żyła, pracowała i prowadziła tak niezwykłe
życie duchowe. Dotykając tych miejsc – napisała we
wstępie przełożona generalna
m. Petra Kowalczyk – możemy
zgłębiać jej niezwykle bogate
dziedzictwo, poznać historię
Zgromadzenia, poszczególnych
klasztorów, w których dojrzewała do przyjęcia prorockiej misji
i osiągnęła szczyty mistyki.
www.faustyna.pl

