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W I A D O M O Ś C I
17 listopada 2013 ro-
ku Ojciec Święty Fran-
ciszek polecił wier-
nym jako lek na ser-
ce, duszę i całe życie
– Koronkę do Miło-

sierdzia Bożego. W czasie modlitwy „Anioł Pań-
ski” powiedział: Chodzi o «duchowe lekarstwo»
zwane miserikordyną. Pudełeczko zawiera 59 gra-
nulek dosercowych. Pudełeczka z tym lekiem wo-
lontariusze rozdadzą wam przy wychodzeniu z pla-
cu. Weźcie je. Znajdziecie tam różaniec, na któ-
rym można także odmówić Koronkę do Bożego Mi-
łosierdzia. Jest to duchowa pomoc dla naszej du-
szy oraz dla szerzenia wszędzie miłości, przebaczenia
i braterstwa. Nie zapomnijcie zabrać tego leku,
ponieważ dobrze robi na serce, duszę i na całe
życie! Odtąd miserikordyna, którą wymyślił stu-
diujący w gdańskim seminarium duchownym
diakon Błażej Kwiatkowski, cieszy się jeszcze
większą popularnością. W Rzymie jej rozpro-
wadzaniem zajmuje się Centrum Duchowości
Miłosierdzia przy kościele pw. Ducha Święte-
go. Tylko do końca stycznia 2014 roku siostry
ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia po-
sługujące w rzymskim centum Miłosierdzia roz-
prowadziły 75 000 opakowań tego „leku”.

*  *  *
22 października 2013 roku odbyła się uroczystość
nadania Szpitalowi Powiatowemu w Limanowej
imienia Miłosierdzia Bożego. Eucharystii w kap-
licy szpitalnej przewodniczył ordynariusz diece-
zji tarnowskiej bp Andrzej Jeż, który w homilii
powiedział, że miłosierdzie to pochylenie się sil-
niejszego nad słabszym, wielkiego nad małym, bo-
gatego nad biednym, świętego nad grzesznym,
Boga nad człowiekiem. Dyrektor szpitala dr Mar-
cin Radzięta zawierzył Miłosierdziu Bożemu
wszystkich pracowników i pacjentów limanowskie-
go szpitala. Po Mszy św. Ksiądz Biskup poświę-
cił tablicę, na której wypisano słowa z „Dzien-
niczka” św. siostry Faustyny: Pragnę, aby czczono

miłosierdzie Moje… Ta tablica ma przypominać,
że w tym szpitalu Boże miłosierdzie uobecnia się
w posłudze drugiego człowieka. W uroczystości
wzięli udział nie tylko pracownicy i pacjenci szpi-
tala, ale także przedstawiciele władz powiatowych,
miejskich oraz delegacja z klasztoru Zgromadze-
nia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Sanktu-
arium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiew-
nikach. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że jest
to pierwszy w Polsce szpital, któremu patronuje
Miłosierdzie Boże.

*  *  *
Miasta i diecezje Stanów Zjednoczonych prze-
mierza widowisko zatytułowane: „Faustyna. Orę-
downiczka Miłosierdzia Bożego”, które wyreży-
serował i gra w nim aktor Leonardo Defilipis,
a tytułową postać odtwarza Maria Vargo. Spek-
takl przygotowała i sfinansowała spółka Saint Luke
Productions. Aktorka, przygotowując się do tej
roli, pięć dni spędziła w klasztorze Zgromadze-
nia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Bostonie,
aby bliżej poznać osobowość i styl życia św. Sios-
try Faustyny. Doświadczyłam miłosierdzia Bożego
w swoim własnym życiu dzięki głębokiemu nawró-
ceniu przed laty – wyznała na portalu DivineMer-
cy.com – I obecnie, czasami prawie nie mogę
w to uwierzyć, jestem tutaj, aby przygotować się
do podzielenia się tym orędziem Miłosierdzia
w spotkaniu twarzą w twarz z publicznością.

*  *  *
Od 8 listopada 2013 roku, w każdy piątek, Ra-
dio Jasna Góra transmituje modlitwę w Godzi-
nie Miłosierdzia (15:00) i Koronkę do Miłosier-
dzia Bożego prowadzoną przez siostry ze Zgro-
madzenia Matki Bożej Miłosierdzia w kaplicy z
łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego
i grobem św. Siostry Faustyny. Transmisję tej
modlit-wy od kilku lat prowadzą: Radio Warsza-
wa, Radio Rodzina Wrocław, Radio Niepokala-
nów, Radio Faustyna. Radio Ain Karim, Radio
Podlasie i Radio Nadzieja oraz strona: www.fau-
styna.pl Codziennie w tej modlitwie w roku 2013
uczestniczyło od 200 000 – 250 000 osób.

*  *  *

www.faustyna.pl
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16 listopada 2013
roku w Sanktua-
rium Bożego Mi-
łosierdzia w Krako-
wie-Łagiewnikach,

w kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Mi-
łosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny –
duchowej współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr
Matki Bożej Miłosierdzia oficjalnie został zakoń-
czony Rok Jubileuszowy 150-lecia powstania
Zgromadzenia. Obchody jubileuszowe rozpoczę-
ły się 1 listopada 2012 roku w Warszawie przy
ul. Żytniej, w miejscu założenia Zgromadzenia
przez matkę Teresę Ewę z książąt Sułkowskich
hrabinę Potocką. Uroczystej Eucharystii, w kon-
celebrze z rektorem sanktuarium bp. Janem Za-
jącem i kapłanami, przewodniczył metropolita
krakowski kard. Stanisław Dziwisz. W czasie noc-
nego czuwania siostry wykonały przygotowywa-
ny na tę okoliczność akatyst „Pieśń chwały Ma-
ryi Matki Miłosierdzia” (słowa s. Salwatricze
Musiał ZMBM, muzyka Piotr Pałka). Pojubile-
uszowa prezentacja multimedialna jest dostępna
w internecie na stronie: www.faustyna.pl

*  *  *
Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia
„Faustinum” obchodziło jubileusz 10-lecia dzia-
łalności w Kamerunie. Z tej okazji, na zaprosze-
nie abp. Samuela Kleda, obecnego metropolity ar-
chidiecezji Douala, do Kamerunu pojechała prze-
wodnicząca stowarzyszenia „Faustinum” s. M. Ali-
cja Zelmańska i s. Salwatricze Musiał ZMBM.
Główne uroczystości odbyły się 22 listopada 2013
roku w katedrze w Douala. W czasie ceremonii
do grona nowych członków „Faustinum” przyjęto
68 wolontariuszy. Do stowarzyszenia „Faustinum”
w tym kraju należy 650 osób. Siostry w czasie swo-
jej misji w Afryce uczestniczyły również w Kongre-
sie Bożego Miłosierdzia w Sanktuarium Bożego Mi-
łosierdzia w Atoku (15-16 listopada).

*  *  *
30 listopada br. w Paderborn (Niemcy) odbyło się
spotkanie ewangelizacyjne, do którego motto za-
czerpnięto z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny:

Wezwałeś wszystkich do krynicy miłości, do źródła
Bożego zmiłowania (Dz. 1747). Uroczystej Eucha-
rystii przewodniczył bp Matthias König. W pro-
gramie spotkania konferencje wygłosili m.in.: ks.
prof. Jan Machniak, ks. dr Stephan Sproll, dr Ka-
tharina Sauer z diecezji Limburg i s. Koleta Fronc-
kowiak ZMBM z klasztoru w Sanktuarium Boże-
go Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

*  *  *
13 grudnia 2013 ro-
ku w Sanktuarium
Bożego Miłosier-
dzia w Krakowie-
Łagiewnikach od-
było się uroczyste nadanie alei imienia Adolfa
Hyły, który jest twórcą najbardziej znanego na
całym świecie obrazu Jezusa Miłosiernego w ła-
giewnickim Sanktuarium oraz ponad 200 takich
obrazów malowanych do świątyń w różnych mia-
stach Polski i wielu krajach. Artysta został uho-
norowany aleją swojego imienia prowadzącą od
parkingu do bazyliki. W uroczystości, która roz-
poczęła się modlitwą przed cudownym obrazem
Jezusa Miłosiernego w klasztornej kaplicy, uczest-
niczyła rodzina artysty, przedstawiciele władz
miasta, dzielnicy, Łagiewnickiego Towarzystwa
Kulturalnego, rektor Sanktuarium bp Jan Zając,
kapłani, siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej
Miłosierdzia z wikarią generalną i przełożoną
klasztoru s. Gracjaną Szewc oraz mieszkańcy
Łagiewnik.

*  *  *
Po audiobooku „Dzienniczka” św. Siostry Fausty-
ny w języku polskim i angielskim, staraniem Zgro-
madzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia we
współpracy ze studiem „Lux” w Bratysławie uka-
zał się audiobook tego dzieła w języku słowackim.
Lektorami są: Monika Hilmerová, Jozef Šimono-

vič, Michal Kaprálik; muzy-
ka – Lukáš Borzík, redakcja
– s. Clareta Fečová ZMBM
i Štefánia Lešková, reżyse-
rem całości – Pavol Smolík.
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