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W I A D O M O Ś C I
Siostra Caterina Esselen i s. Confida Gilera z bostoń-
skiej wspólnoty Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Mi-
łosierdzia uczestniczyły w Konferencji o Bożym Mi-
łosierdziu, która odbyła się w West Palm Beach na
Florydzie w dniach 26-27 lipca 2014 roku. Siostry wy-
głosiły trzy konferencje na temat: Niech Twoje miło-
sierdzie przejdzie przez moje serce i duszę do bliźnich;
O gdyby to dusze zrozumieć chciały, jak bardzo ich Bóg
miłuje! i o św. Siostrze Faustynie.

*  *  *
17 sierpnia 2014
roku, w 12. roczni-
cę konsekracji ba-
zyliki, w Sanktua-
rium Bożego Mi-
łosierdzia w Krako-

wie-Łagiewnikach odbyła się I Ogólnopolska Piel-
grzymka Czcicieli Miłosierdzia Bożego, która była
zarazem dziękczynieniem za kanonizację Jana Paw-
ła II. Msze św. celebrowali m.in. kard. Stanisław
Dziwisz, metropolita krakowski, bp Jan Szkodoń
i bp Jan Zając, rektor Sanktuarium. W programie
pielgrzymki były także projekcje filmów: „9 dni, któ-
re zmieniły świat”, „Mary’s Land. Ziemia Maryi”
i „Niebo istnieje… naprawdę”. Przed bazyliką, na
błoniach, ustawiono namioty z dziełami miłosier-
dzia funkcjonującymi w Sanktuarium, m.in. Cari-
tas, Dom Miłosierdzia im. św. Siostry Faustyny, Po-
radnia Miłosierdzia, Sychar, ARKa, Krwiodawcy,
Dzieci utracone, Wydawnictwo „Misericordia”.
Uczestnicy pielgrzymki otrzymali „Balsam miłosier-
dzia” z instrukcją do pracy duchowej.

*  *  *
21 sierpnia 2014 roku s. Sara Jabłońska i s. Gaudia
Skass ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia prze-
kazały relikwie św. Siostry Faustyny parafii katolickiej

w Askim, w której Po-
lakom i katolikom
z około 60 narodowoś-
ci posługuje proboszcz
o. Piotr Pisarek OMI.
Otrzymanie relikwii

Apostołki Bożego Miłosierdzia – pierwsze dla Nor-
wegii – zbiegło się z obchodami tysiąclecia chrztu
króla Norwegii św. Olafa. Obecność św. Faustyny
w znaku relikwii będzie w tej wielonarodowej i wie-
lokulturowej parafii umocnieniem w wierze i nowym
impulsem do szerzenia orędzia Miłosierdzia.

*  *  *
Z dniem 31 sierpnia br. Zgromadzenie Sióstr Matki
Bożej Miłosierdzia zakończyło posługę w Parafii
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bratysławie.
Przez sześć lat siostry w tym domu prowadziły po-
stulat dla Słowaczek, katechizowały dzieci, głosiły
orędzie Miłosierdzia, wyjeżdżając także do innych
parafii, prowadziły pracę z kobietami potrzebują-
cymi moralnego wsparcia, matkami i dziećmi,
współpracowały z TV Lux, przygotowując nabo-
żeństwo modlitwy w Godzinie Miłosierdzia i Ko-
ronkę do Miłosierdzia. Postulat został przeniesio-
ny do domu Zgromadzenia w Koszycach.

*  *  *

Od 1 października do końca grudnia 2014 roku
w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, oddział
Fabryka Emalia Oskara Schindlera, czynna była wy-
stawa zatytułowana: Kościół krakowski 1939-1945.
Zgromadzone materiały historyczne i eksponaty
opowiadały m.in. o początkach kultu Bożego Mi-
łosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Na wystawie
można było zobaczyć m.in. reprodukcję łaskami sły-
nącego obrazu Jezusa Miłosiernego pędzla A. Hyły
w pierwotnej wersji, z pejzażem łagiewnickim w tle,
medalik Jezusa Miłosiernego oraz pierwsze obraz-
ki i modlitewniki do Miłosierdzia Bożego. Nadto
wystawa przedstawiała najważniejsze  wątki z histo-
rii kurii krakowskiej ze szczególnym podkreśleniem
wybitnej roli kard. Adama Sapiehy, tajne semina-
rium, którego alumnem był Karol Wojtyła, marty-
rologię duchowieństwa krakowskiego podczas oku-
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pacji, działalność charytatywną zakonów i parafii kra-
kowskich, a także pomoc okazywaną ludności żydow-
skiej. Honorowy patronat nad wystawą objął me-
tropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz.

*  *  *
W liturgiczną uroczystość św. Siostry Faustyny, 5 paź-
dziernika 2014 roku, w Republice Południowej Afryki,
w miejscowości Walkerville, zostało erygowane nowe
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. W tym dniu do
tymczasowej kaplicy (nowa świątynia ma być dopie-
ro budowana) wprowadzono relikwie św. Siostry Faus-
tyny. ich obecność mieszkańcy dzielnicy Gauteng
odbierają jako łączność z Sanktuarium Bożego Mi-
łosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach i jako zobowią-
zanie, by dzielić się darem orędzia Miłosierdzia, które
Jezus powierzył św. Siostrze Faustynie.

*  *  *
W liturgiczną uroczystość św. Siostry Faustyny,
5 października 2014 roku, w kaplicy z łaskami sły-
nącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św.
Siostry Faustyny w Sanktuarium w Krakowie-Łagiew-
nikach, odbyły się ceremonie przyjęcia nowych
członków do Stowarzyszenia Apostołów Bożego Mi-
łosierdzia „Faustinum. Regułę i legitymacje człon-
kowskie odbrało jedenaście  osób: z Polski (2), Ka-
nady (1), i Kamerunu (8). Członkowie „Faustinum”,
którzy po roku wolontariatu w Stowarzyszeniu, peł-
niej włączają się w duchowość i misję św. Siostry
Faustyny głoszenia światu orędzia Miłosierdzia przez
świadectwo życia, czyny, słowa i modlitwę, i zara-
zem pełniej uczestniczą w charyzmatycznej misji
Zgromadzenia, stając się jego współpracownikami.

*  *  *
16 października 2014 roku, w kaplicy z łaskami sły-
nącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św.
Faustyny w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach,
bp Jonas Ivanauskas odebrał relikwie św. Siostry Faus-
tyny do katedry w Koszedarach na Litwie. W kate-
drze urządzono kaplicę Miłosierdzia Bożego, w któ-
rej centralne miejsce zajmuje obraz Jezusa Miło-
siernego z czasów II wojny światowej, a po obu jego
stronach – obrazy św. Siostry Faustyny i św. Jana
Pawła II oraz ich relikwie w specjalnie przygotowa-
nych relikwiarzach. W tej kaplicy odbywa się cało-

dzienna adoracja Naj-
świętszego Sakra-
mentu i szerzy się na-
bożeństwo do Miło-
sierdzia Bożego w for-
mach przekazanych
św. Siostrze Faustynie.

*  *  *
18 października 2014 roku w Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach obył się ko-
lejny przystanek w drodze do Światowych Dni Mło-
dzieży: spotkanie ze św. Siostrą Faustyną w ramach
projektu #B>M (BYĆ to więcej niż MIEĆ). Co mie-
siąc młodzi spotykali się z innym świętym Krakowa,
aby w pierwszym roku przygotowań do ŚDM uczyć
się żyć duchem ubóstwa według słów Ewangelii: Bło-
gosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy
królestwo niebieskie (Mt 5, 3). W październiku o spoj-
rzeniu na ewangeliczną radę ubóstwa w blasku ta-
jemnicy miłosierdzia Bożego mówiła św. Siostra Fau-
styna, ta, której już samo imię mówi, że jest „szczęś-
liwa”, czyli błogosławiona. W programie wspólna
modlitwa, konferencja i wiele
zaskakujących niespodzianek,
a wśród nich akcja: „Nakarm Je-
zusa”, nawiązująca do wydarze-
nia, kiedy Jezus w postaci ubo-
giego młodzieńca przyszedł na
furtę i prosił Siostrę Faustynę,
aby dała Mu coś do jedzenia.

*  *  *
Po kilku latach prac translatorskich Apostolat de la Mi-
sericorde Divine księży pallotynów w Kigali, w Rwan-
dzie, wydał „Dzienniczek” św. Siostry Faustyny w języ-
ku kinyarwanda. To pierwszy na kontynencie afrykań-
skim język, na który przełożono całe dzieło Apostołki
Bożego Miłosierdzia. Natomiast Wydawnictwo Pro Chris-
to archidiecezji mińsko-mohylewskiej na Białorusi przy-
gotowało „Dzienniczek” w języku białoruskim. Z języ-
ka polskiego dzieło tłumaczy-
ła Krystyna Lalko znana z wie-
lu przekładów poezji ks.
J. Twardowskiego i książek
m.in. św. Jana Pawła II.
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