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W I A D O M O Ś C I
Głoszenie orędzia Boże-
go Miłosierdzia na kon-
tynencie afrykańskim
– pod tym hasłem od
8 do 13 sierpnia 2013
roku w Ozubulu w Ni-

gerii odbył się drugi kontynentalny Kongres o Bo-
żym miłosierdziu, obejmujący kraje Afryki i Ma-
dagaskar. Na zaproszenie bp. Martina Uzoukwu,
który jest krajowym promotorem kultu Bożego Mi-
łosierdzia w Nigerii, w Kongresie uczestniczyły
również siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Mi-
łosierdzia. Siostra M. Caterina Esselen wygłosiła
konferencję pt.: Ufność i miłosierdzie jako zasad-
nicze rysy orędzia o Bożym miłosierdziu, natomiast
s. M. Diana Kuczek podzieliła się refleksją na te-
mat: Bóg pociesza nas, abyśmy mogli pocieszać in-
nych (pocieszenie jako uczynek miłosierdzia).

*  *  *

tu i czuwajcie ze Mną. Kapłani, bracia i klerycy
Pocieszyciele z Getsemani wyjechali z łagiewnic-
kiego Sanktuarium z relikwiami św. Siostry Faus-
tyny, która jako Patronka będzie nie tylko wsta-
wiała się u tronu Bożego Miłosierdzia, ale także
zapraszała, by pocieszać Jezusa poprzez głosze-
nie światu miłosiernej miłości Boga świadectwem
życia, czynem, słowem i modlitwą.

*  *  *
Od 13 do 15 września 2013 roku na Florydzie w Sta-
nach Zjednoczonych odbył się Kongres Miłosierdzia
Bożego pod hasłem: Wiara jako nasza odpowiedź Bo-
żemu Miłosierdziu. Kongres zainaugurowała Msza św.,
połączona z ceremoniami przyjęcia 19 członków do
stowarzyszenia „Faustinum”, której przewodniczył
arcybiskup Miami Thomas G. Wenski. Konferencje
głosili kapłani, siostry zakonne i osoby świeckie m.in.
dyrektor krajowego apostolatu Bożego Miłosierdzia
na Kubie dr Ivan Rodriguez, wykładowcy uniwersy-
tetów i seminariów duchownych oraz przełożona ge-
neralna Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosier-
dzia m. Petra Kowalczyk i s. M. Salwatricze Musiał
z klasztoru w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Krakowie-Łagiewnikach.

*  *  *
Po zakończeniu peregrynacji wiernej kopii łaska-
mi słynącego obrazu Jezusa Miłosiernego z Sank-
tuarium w Krakowie-Łagiewnikach oraz relikwii św.
Siostry Faustyny i bł. Jana Pawła II w diecezji kra-
kowskiej, 14 września 2013 roku rozpoczęła się pe-
regrynacja w diecezji tarnowskiej. Przy ołtarzu pa-
pieskim w Starym Sączu w uroczystości powita-
nia i rozpoczęcia peregrynacji wzięło udział kil-
kanaście tysięcy wiernych. Nabożeństwo koncele-
browali bp Jan Zając z Sanktuarium Miłosierdzia
Bożego w Krakowie Łagiewnikach i ordynariusz
tarnowski Andrzej Jeż. Byli tak-
że przewodniczący Papieskiej
Rady Duszpasterstwa Służby
Zdrowia abp Zygmunt Zimow-
ski, ordynariusz bielsko-żywiec-
ki bp Tadeusz Rakoczy, tarnow-
ski biskup pomocniczy Wiesław
Lechowicz oraz biskup senior

31 sierpnia 2013 roku w kaplicy z łaskami słyną-
cym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św.
Faustyny w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach
Zgromadzenie Braci Pocieszycieli z Getsemani
uroczystym aktem obrało św. Siostrę Faustynę za
patronkę Zgromadzenia. Generał zawierzył Boże-
mu Miłosierdziu całe Zgromadzenie, które tworzą
kapłani, bracia i klerycy w Polsce, na Słowacji,
w Czechach, Rosji i Austrii. Instytut założył w 1922
roku w Czechach ks. Józef Litomiski, a jego szcze-
gólnym charyzmatem jest wynagradzanie za grze-
chy swoje, Kościoła i całego świata. Swoim życiem
Pocieszyciele z Getsemani chcą odpowiadać na
prośbę Zbawiciela z Ogrodu Oliwnego: Zostańcie
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Władysław Bobowski. Z tej okazji papież Franci-
szek napisał list, w którym życzy, by nawiedzenie
obrazu Jezusa Miłosiernego było dla całej diece-
zji czasem szczególnej łaski, pomnożyło wiarę,
obudziło w wielu sercach nadzieję i radość, zro-
dziło odwagę, by nieść innym, zwłaszcza zagubio-
nym życiowo braciom, ogień miłosierdzia. Do 10
czerwca 2015 roku Jezus Miłosierny i jego Apos-
tołowie: św. Faustyna i bł. Jan Paweł II nawiedzą
parafie w 43 dekanatach diecezji tarnowskiej.

*  *  *
14 września 2013 roku w Žiari nad Hronom na
Słowacji odbyły się ceremonie przyjęcia 17 człon-
ków do Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miło-
sierdzia „Faustinum”. Uroczystej Eucharystii prze-
wodniczył ks. Artur Ciepielski, odpowiadający na
Słowacji za szerzenie orędzia Miłosierdzia. Zarząd
stowarzyszenia „Faustinum” reprezentowała s. Ko-
leta Fronckowiak ZMBM z Sanktuarium w Kra-
kowie-Łagiewnikach, gdzie „Faustinum” ma swoją
centralną siedzibę. Na Słowacji jest już 20 wspól-
not formacyjnych, które tworzy ponad 1600 wo-
lontariuszy i ponad 150 członków.

*  *  *
4-6 października
2013 roku w Indo-
nezji odbył się I
Krajowy Kongres
Miłosierdzia Bo-

żego. Wzięło w nim udział  przeszło 50 kapłanów,
25 sióstr zakonnych i około 380 delegatów świec-
kich (poleconych przez księży proboszczów) z ca-
łej Indonezji. Obecny był bp Turang z Kupang oraz
delegaci z Filipin i z Timor Leste. Kongres odbył
się pod hasłem: Jedna wizja, jedna misja, te same
środki. W programie wśród wielu wystąpień był także
referat s. M. Elżbiety Siepak ze Zgromadzenia Matki
Bożej Miłosierdzia rozwijający hasło Kongresu. Jego
celem było jednoczenie  wspólnot i wiernych wokół
jednej misji i duchowości, jaką dał Jezus w posłan-
nictwie św. Siostry Faustyny.

*  *  *
Z okazji jubileuszu 20-lecia sanktuarium Miłosier-
dzia Bożego w Myśliborzu, w dniach 4-6 paździer-

nika 2013 roku odbył
się Kongres Miłosier-
dzia Bożego pod has-
łem: Miłosierdzie zasadą
życia społecznego. Kon-
gres dedykowany był
św. Faustynie Kowalskiej z okazji 75. rocznicy jej
śmierci. Prelegenci z Polski, Litwy i Niemiec,
a wśród nich  siostry ze Zgromadzenia Matki Bo-
żej Miłosierdzia: s. Gaudia Skass i s. Diana Ku-
czek, ukazywali chrześcijańskie miłosierdzie w wy-
miarze teologicznym i społecznym. Eucharystii na
rozpoczęcie Kongresu przewodniczył arcybiskup
metropolita Andrzej Dzięga.

*  *  *
W liturgiczną uro-
czystość św. Siostry
Faustyny, 5 paź-
dziernika 2013 roku,
w kaplicy z łaskami
słynącym obrazem
Jezusa Miłosiernego i grobem św. Siostry Fausty-
ny w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach, od-
były się ceremonie przyjęcia nowych członków do
Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia
„Faustinum.” Ceremoniom i Eucharystii przewod-
niczył bp Jan Zając, a legitymacje członkowskie
dziewięciu osobom: z Polski (5), Anglii (2), Ir-
landii (1) i Puerto Rico (1) wręczyła s. Gracjana
Szewc, wikaria generalna Zgromadzenia Sióstr
Matki Bożej Miłosierdzia. Członkowie „Fausti-
num”, po roku wolontariatu w Stowarzyszeniu,
pełniej włączają się w duchowość i misję św. Sios-
try Faustyny głoszenia światu orędzia Miłosierdzia
przez świadectwo życia, czyny, słowa i modlitwę,
i zarazem pełniej uczestniczą w charyzmatycznej
misji Zgromadzenia, stając się jego współpracow-
nikami. Aktualnie do stowarzyszenia „Faustinum”
należą wolontariusze i członkowie (kapłani, oso-
by konsekrowane i wierni świeccy) z ponad 90 kra-
jów świata i korzystają z programowej formacji
w duchu Miłosierdzia, prowadzonej w trzech cy-
klach: biblijnym, życia wewnętrznego oraz szkoły
św. Siostry Faustyny.
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