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WIADOMOŚCI
www.krakow.faustyna.pl – taki adres nosi nowa strona internetowa dla sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, obecna w internecie od 19 marca br. Dotąd informacje o wydarzeniach w tym Sanktuarium publikowane były na
stronie: www.faustyna.pl, prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, i na
stronie Rektoratu Sanktuarium w Łagiewnikach:
www.milosierdzie.pl. Obie strony nadal to czynią.
Na stronie: www.krakow.faustyna.pl będą nie tylko zapowiedzi wydarzeń, ale także multimedialne
relacje z nich (filmy, pliki audio i zdjęcia). Pielgrzymi poprzez odpowiedni formularz mogą też
zgłaszać swój pobyt w tym miejscu, zebrać odpowiednie informacje, a nawet sprawdzić pogodę
z tygodniowym wyprzedzeniem.
* * *
25 marca br.,
w Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, w kaplicy z łaskami słynącym obrazem
Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny,
w formie muzyczno-wokalnej odbyło się nabożeństwo przebłagalne za wszelkie zniewagi i świętokradztwa. Kompozycja Piotra Pałki zatytułowana „Miłość ponad wszystko” składa się z siedmiu części, z czego pięć powstało do tekstów
św. Siostry Faustyny, jeden napisała s. Leonia
Przybyło CSMA, jeden – sam kompozytor.
W prapremierze wzięły udział: połączone chóry: sióstr ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, dominikanów, franciszkanów i „Voce
Angeli” oraz Krakowska Orkiestra Kameralna
pod dyrekcją Piotra Pałki.
* * *
W środę, 26 marca, w Sanktuarium Matki Bożej
Łaskawej Księżnej Wieliczki, bp Grzegorz Ryś
w obecności władz Miasta, franciszkanów, delegacji Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia i parafian poświęcił nową świetlicę środo-

wiskową im. św. Siostry
Faustyny i sługi Bożego brata Alojzego Kosiby (z wielickiego konwentu franciszkanów).
Świetlica powstała na
terenie obiektów klasztornych dzięki zaangażowaniu wielu miejscowych firm i sponsorów. Korzystać z niej będą dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia. Przez kilka godzin dziennie pod
nadzorem fachowej opieki pedagogicznej przyznanej z Urzędu Miasta, będą mogły spędzać wolny czas na rekreacji, zabawie, nauce i odrabianiu lekcji.
* * *
W niedzielę, 30 marca br., w bazylice
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Krakowie-Łagiewnikach metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz przekazał symboliczną „iskrę miłosierdzia” delegacjom młodzieżowym ze wszystkich diecezji
w Polsce. Płomień w specjalnych lampionach
z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego, św. Faustyny i Jana Pawła II otrzymał również prezydent
RP Bronisław Komorowski oraz przedstawiciele kilkudziesięciu instytucji kościelnych, państwowych i społecznych. Płomień pochodzi
z zapalonego przez Jana Pawła II ognia, który
nieustannie pali się w łagiewnickim Sanktuarium
na znak rozchodzącego się z tego miejsca orędzia o Bożym miłosierdziu, które Jezus przekazał św. Siostrze Faustynie. Do głoszenia tego
orędzia, przekazywania światu ognia miłosierdzia,
wzywał Jan Paweł II. W Niedzielę Palmową, 13
kwietnia br., biskupi w poszczególnych diecezjach przekazali „iskrę miłosierdzia” delegacjom
młodzieży z parafii oraz reprezentantom władz
samorządowych i instytucji społecznych. W dniu
kanonizacji Jana Pawła II, czyli w święto Miłosierdzia, 27 kwietnia 2014, lampiony z ogniem
miłosierdzia odebrali wierni w swoich parafiach
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na znak przyjęcia do swych domów orędzia
o Bożym miłosierdziu i niesienia go światu.
* * *
5 kwietnia br. w bazylice Najświętszego Serca Jezusowego w Warszawie s. Klara Domańska, dyrektor Wydawnictwa „Misericordia” Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, odebrała przyznane Wydawnictwu wyróżnienie w kategorii
„Książka dla młodzieży” w konkursie o Nagrodę
SWK FENIKS 2014 za publikację „Miłosierdzie.
Zaufanie. Wybór tekstów z Dzienniczka”.
* * *
W czasie niedzielnej modlitwy „Anioł Pański”,
6 kwietnia br., papież Franciszek podarował wiernym kieszonkowe wydanie Ewangelii (cztery
Ewangelie i Dzieje Apostolskie). Otwiera je cytat z adhortacji apostolskiej „Evangelii gaudium”:
Radość Ewangelii napełnia serce i całe życie tych,
którzy spotykają się z Jezusem. Natomiast na wewnętrznych stronach okładki znajdują się wskazówki, jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia
Bożego. W ten sposób Papież po raz drugi uczy
i poleca Koronkę do Miłosierdzia Bożego, którą
Jezus podyktował św. Siostrze Faustynie.
* * *
Święto Miłosierdzia oraz
kanonizację
Jana Pawła II
i Jana XXIII
w łagiewnickim Sanktuarium przeżywało około 200 000
pielgrzymów z ponad 30 krajów świata, ze wszystkich kontynentów, nawet z krajów tak odległych
jak: Argentyna, Meksyk, Ekwador, El Salwador,
Zambia, Malezja czy Tajlandia. Przy ołtarzu
i w konfesjonale posługiwało im ponad 300 kapłanów, siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, służby kościelne i państwowe. Od strony
medialnej wydarzenie obsługiwało ponad 200 akredytowanych dziennikarzy, wszystkie główne stacje
telewizyjne z Polski oraz z Brazylii, Hiszpanii,
Francji, Włoch, Szwajcarii, Czech i Słowacji.
* * *

27 kwietnia br. o godzinie 16:40 w kaplicy klasztornej w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Krakowie-Łagiewnikach łaskami słynący obraz
Jezusa Miłosiernego i grób św. Siostry Faustyny
został oblany cieczą z brokatem. Sam obraz nie
uległ uszkodzeniu, ponieważ znajduje się w specjalnym kasetonie. Uszkodzona została natomiast
rama obrazu, pozłacane elementy ołtarza oraz
marmurowa trumienka św. Siostry Faustyny. Osoba (I. R.), która dokonała tego czynu, została
przekazana policji. Siostry i pielgrzymi licznie
obecni w Sanktuarium spontanicznie podjęli modlitwę w intencji wynagradzającej za znieważenie
wizerunku Jezusa i w intencji uproszenia miłosierdzia Bożego dla tych, którzy Go znieważyli.
W całym Zgromadzeniu w tej intencji modlono
się słowami Koronki do Miłosierdzia Bożego,
a w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach ta intencja została włączona także do codziennej modlitwy w Godzinie Miłosierdzia oraz wieczornych
nabożeństw w kwietniu i maju.
* * *
W święto Miłosierdzia, 27 kwietnia br., w ośrodku
polonijnym „Concordia” w Westfalii, rozpoczęła
się peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego wraz
z relikwiami św. Siostry Faustyny i Jana Pawła II
w Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech. Kopię
łaskami słynącego obrazu Jezusa Miłosiernego z kaplicy klasztornej w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Krakowie-Łagiewnikach, pędzla krakowskiego
malarza Janusza Antosza, poświęcił 3 kwietnia kard.
Stanisław Dziwisz. Jezus Miłosierny w znaku obrazu oraz św. Faustyna i Jan Paweł II w znaku relikwii nawiedzą 65 parafii polonijnych na terenie Niemiec, najpierw w Westfalii, następnie na północy
i na wschodzie Niemiec, w Bawarii, Badenii-Wirtembergii i Hesji. Po zakończeniu peregrynacji obraz Jezusa Miłosiernego wraz z relikwiami św. Faustyny i Jana Pawła II pozostanie
na stałe w ośrodku rekolekcyjnym „Concordia”.
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