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WIADOMOŚCI

9 maja br. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Krakowie-Łagiewnikach nawiedziła Maria Teresa, wielka księżna Luksemburga. Modliła się
przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny, a także
w miejscu, gdzie Apostołka Miłosierdzia Bożego odeszła do Pana. Nawiedziła bazylikę i Kaplicę Wieczystej Adoracji. Spotkała się z siostrami Matki Bożej Miłosierdzia i kapłanami posługującymi w Sanktuarium, wpisała się do Księgi
Pamiątkowej w klasztorze. Wyznała, że nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i św. Faustyna były
jej bardzo bliskie od dzieciństwa, dlatego pragnęła
tutaj przyjechać, by prosić o Boże miłosierdzie
w wielu sprawach. Interesowała się nie tylko orędziem o Bożym Miłosierdziu, ale także historią
tego miejsca, wizytami papieskimi, dziełami apostolskimi, jakie tutaj są prowadzone, szczególnie
Domem Miłosierdzia dla dziewcząt i Stowarzyszeniem Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”. Wyznała, że chce być apostołką Bożego
Miłosierdzia. Siostry ofiarowały Wielkiej Księżnej „Dzienniczek” św. Siostry Faustyny w języku
angielskim oraz różańce i obrazki z jej relikwiami. Wizyta trwała ponad godzinę, choć planowana była tylko na 15 minut.

Skass z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach głosiły orędzie Miłosierdzia w Portoryko.
Głównym celem wizyty były liczne spotkania
z Apostołami Bożego Miłosierdzia oraz udział
w II Narodowym Kongresie Bożego Miłosierdzia
w Ponce, który 17 maja br. odbywał się pod hasłem: „Przemienieni przez radość Miłosierdzia”.
Siostry głosiły również konferencje na spotkaniu
z profesorami i studentami uniwersytetu tego miasta. Wzięły udział w rekolekcjach dla świeckich
liderów apostolatów miłosierdzia, spotkały się
z chorymi, kapłanami i osobami konsekrowanymi oraz wiernymi w parafiach, niosąc wszystkim
radosne orędzie Miłosierdzia.
* * *
10 maja br. do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Krakowie-Łagiewnikach już po raz dziesiąty przybyła doroczna pielgrzymka katolików ze Słowacji organizowana przez „Radio Lumen”. Przybyło w niej
ok. 25 000 pątników z całej Słowacji. W tym roku
pielgrzymka odbywała się pod hasłem: Z Matką Bożą
Siedmiobolesną pielgrzymujemy do Miłosierdzia w radości i świętości. Uroczystej Eucharystii przewodniczył bp Stefan Sečka, ordynariusz diecezji spiskiej,
w koncelebrze z wieloma kapłanami. W programie
pielgrzymki był też różaniec, konferencja o Matce
Bożej Miłosierdzia s. Clarety Fečovej ZMBM, koncert pieśni gospel w wykonaniu Simy Martausovej,
historie dziesięciu pielgrzymek „Radia Lumen” oraz
modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego, po której pielgrzymkę kończyło
pasterskie błogosławieństwo. Program pielgrzymki tradycyjnie transmitowało katolickie Radio „Lumen”,
dzięki czemu w sposób duchowy uczestniczyli w niej
także ci, którzy z wielu powodów nie mogli fizycznie przybyć do Łagiewnik.

* * *
Na zaproszenie
bp. Felixa Lazaro
Martinez w pierwszej połowie maja
br., s. Salwatricze
Musiał i s. Gaudia
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Dwa tygodnie później, 24 maja, do łagiewnickiego Sanktuarium przybyła kilkutysięczna
pielgrzymka grekokatolików ze Słowacji z abp.
Janem Babjakiem SJ, który przewodniczył pięknej liturgii w obrządku wschodnim. W programie pielgrzymki była także wspólna modlitwa różańcowa, Akatyst oraz konferencja s. Clarety
Fečovej ZMBM o orędziu miłosierdzia Bożego,
które Pan Jezus przekazał św. Siostrze Faustynie. Pielgrzymkę zakończyła modlitwa w Godzinie Miłosierdzia (15:00), Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz pasterskie błogosławieństwo.
* * *
26 maja br. w Dvoře Králové nad Labem został
poświęcony i oddany do użytku „Dom św. Siostry
Faustyny” przygotowany przez czeską wspólnotę
Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Służy on jako tymczasowe zamieszkanie dla osób, które
z różnych powodów nie mają dachu nad głową.
Siostry towarzyszą mieszkańcom tego Domu, by na
nowo mogli odnaleźć swą godność i nauczyli się
samodzielnie żyć w społeczeństwie. W obecności
przełożonej generalnej m. Petry Kowalczyk, sióstr
i osób na różne sposoby wspierających misję Zgromadzenia, otwarcia domu dokonał burmistrz miasta Edita Vaňkova, a poświęcił go wikariusz biskupi diecezji Hradec Králové mons. Josef Socha.
* * *
Z okazji 25.
rocznicy powrotu do pełnienia misji
apostolskiej
Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. św. Siostry
Faustyny w Krakowie-Łagiewnikach, 1 czerwca br.
odbył się zjazd jubileuszowy. Wzięli w nim udział
przedstawicie Miasta Krakowa, władz oświatowych,
sądowniczych, kapłani, siostry, kadra pedagogiczna, pracownicy, wszyscy posługujący w tym ośrodku w ciągu 25 lat, a także absolwentki z rodzinami oraz osoby, które przez wszystkie lata na różne sposoby wspierały i wspierają to apostolskie

dzieło miłosierdzia. „Dom Miłosierdzia” w Krakowie-Łagiewnikach powstał w 1891 roku. W latach komunistycznych został upaństwowiony (1962);
siostry odzyskały go i wróciły do tej pracy apostolskiej w 1989 roku.
* * *
5 maja br. (poniedziałek) w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach
odbyło się spotkanie z Floribeth Mora Diaz, prawniczką z Kostaryki,
która została cudownie uzdrowiona z tętniaka mózgu.
Ten cud rozpatrywany był do kanonizacji Jana
Pawła II. Kostorykanka, przybyła do Polski z mężem i dwoma synami, opowiedziała o historii swego uzdrowienia. W maju i do połowy czerwca odwiedzała polskie miasta, by świadczyć o miłosiernej miłości Boga, której doświadczyła za pośrednictwem św. Jana Pawła II.
* * *
„Cuda świętej Faustyny” – pod takim tytułem na
początku czerwca br. w wydawnictwie „Znak”
ukazała się nowa książka Ewy Czaczkowskiej poświęcona św. Siostrze Faustynie. Zawiera ona
zbiór reportaży z udziałem osób, które w sposób spektakularny doświadczyły Bożego miłosierdzia przez wstawiennictwo św. Siostry Faustyny. Książka napisana niezwykle plastycznym
językiem, odsłania różne wymiary działania Boga
w życiu konkretnych ludzi. Jego miłosierna miłość jest uchwytna,
namacalna, przekonująca... Jezus uzdrawia, wypędza złe
duchy, odpuszcza
grzechy, powołuje do
wspólnoty życia sobą
tych, którzy się źle
mają, a przez to także dziś objawia Ojca
bogatego w miłosierdzie.
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