24

Orędzie Miłosierdzia 94

WIADOMOŚCI

nie, i formować do dzielenia się tym darem z innymi.

Na patronów Światowych Dni Młodzieży, które odbędą
się w Krakowie w lipcu 2016 roku, została wybrana św. Siostra Faustyna i św. Jan Paweł II. Tym żarliwym apostołom Bożego Miłosierdzia kardynałowie, arcybiskupi i biskupi, obecni na 366. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, zawierzyli Kościół w Polsce przygotowujący się do tego wydarzenia, szczególnie ludzi młodych. W Liście, czytanym w kościołach 9 listopada 2014 roku, napisali także o tym, że papież Franciszek zaprosił młodzież do Krakowa, bo w nim bije źródło Bożego Miłosierdzia, które jest skutecznym lekarstwem dla poranionych młodych serc. Przygotowanie do ŚDM
obejmuje jednak wszystkie diecezje. Stąd zaproszenie Episkopatu, skierowane nie tylko do młodych, ale także do wszystkich duszpasterzy, katechetów, rodziców, wychowawców, zgromadzeń zakonnych, grup modlitewnych, ruchów, stowarzyszeń…, oraz ludzi chorych i cierpiących, aby wspierali to dzieło pracą, modlitwą, cierpieniem dla dobra młodego pokolenia, by w drodze przygotowań do
tego wielkiego święta wiary z radością i zdumieniem
odkrywali miłość Chrystusa, która leczy, podnosi
z upadków i nadaje smak życiu.

* * *
W związku z przejściem na
emeryturę bp. Jana Zająca,
metropolita krakowski kard.
Stanisław Dziwisz z dniem 16
listopada 2014 roku podziękował mu za dwunastoletnią
posługę rektora Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach i zarazem powierzył funkcję
„kustosza honorowego” tego Sanktuarium. Natomiast nowym rektorem mianował jego dotychczasowego zastępcę – ks. prałata Franciszka Ślusarczyka. Funkcję wice-rektora Metropolita Krakowski powierzył ks. Aleksandrowi Wójtowiczowi, który
do tej pory pełnił funkcję wice-prezesa Fundacji
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i dyrektora
Domu Duszpasterskiego.

* * *
W ramach duchowego
przygotowania do Światowych Dni Młodzieży, od listopada 2014
roku, każdego 22 dnia
miesiąca (dzień objawienia obrazu Jezusa Miłosiernego) w Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach
Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia organizuje spotkania modlitewne. W programie: krótka konferencja i adoracja Najświętszego Sakramentu, które mają sprzyjać poznawaniu Jezusa Miłosiernego, orędzia, które On przekazał św. Fausty-

* * *
Od 30 listopada
2014 roku, czyli
od dnia, w którym
rozpoczął się Rok
Życia Konsekrowanego w Kościele, Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
udostępniło na stronie www.faustyna.pl „Dzienniczek” św. Siostry Faustyny w nowej technologii, która umożliwia czytanie tej „perły literatury mistycznej” także na smartfonach i tabletach. Dzieło Apostołki Bożego Miłosierdzia na tej stronie dostępne
jest nie tylko w języku polskim, ale także w języku
angielskim, hiszpańskim, niemieckim i rosyjskim.
Święta Faustyna zapisała w nim orędzie Miłosierdzia, jakie otrzymała od Jezusa, oraz opisała proces dojrzewania duchowego do szczytów mistycznego zjednoczenia z Bogiem, a formowana była
– co trzeba zaznaczyć – przez samego Jezusa. Dlatego jej dzieło jest nie tylko dodatkowym źródłem
do poznawania tajemnicy miłosierdzia Bożego,
„jakby Ewangelią Miłosierdzia” pisaną przez pryzmat mistycznego poznania tej biblijnej prawdy wia-
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ry, ale także swoistym modlitewnikiem i podręcznikiem życia duchowego dla wszystkich. Jest to
obecnie najczęściej tłumaczone dzieło z języka polskiego na języki obce. W roku 2014 „Dzienniczek”
ukazał się w języku kinyarwanda i białoruskim.
Warto jeszcze dodać, że w roku 2014 „Dzienniczek”
na tej stronie internetowej czytało 87 000 użytkowników. Natomiast myśli z „Dzienniczka” na każdy
dzień z tej strony prenumerowało na swoje skrzynki
e-mailowe 466 osób w języku polskim, 204 – w języku hiszpańskim, 120 w języku niemieckim, 60
– w języku angielskim, 59 w języku włoskim i 4
w języku rosyjskim.
* * *
Spełniając prośby
internautów,
Zgromadzenie
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
doświetliło także
w nocy łaskami słynący obraz Jezusa Miłosiernego i grób św. Siostry Faustyny w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Dzięki
temu osoby korzystające z transmisji on-line na stronie: www.faustyna.pl oraz www.krakow.faustyna.pl
mogą się duchowo łączyć z tym świętym miejscem
nie tylko przez cały dzień, ale także w godzinach
nocnych. Zgromadzenie zawarło umowę z firmą
Livestream, dzięki której od początku lutego br.
transmisja on-line jest odbierana na wszystkich przeglądarkach w internecie oraz na smartfonach i tabletach. W ubiegłym roku z tej transmisji, prowadzonej z kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny, skorzystało ponad 138 000 osób, choć dostępna była ona
tylko na jednej przeglądarce w ciągu dnia.
* * *
W roku 2014 osoby uczestniczące w dziele „Koronka za konających” wsparły modlitwą prawie 5 500
osób, które odchodziły z tego świata. Uczestniczyło
w tym dziele w ciągu roku ponad 1 300 osób, które zadeklarowały chęć pomocy konającym w wybranym dniu i strefie czasowej przez odmawianie
Koronki do Miłosierdzia Bożego w intencji tej oso-

by, której imię otrzymali przez sms lub drogą
e-mailową. Formularz zgłoszeniowy jest na stronie: www.faustyna.pl. W dziele tym brały udział
także osoby poprzez ofiary finansowe, umożliwiające prowadzenie tego dzieła.
* * *
W Wydawnictwie Diecezji Tarnowskiej „Promyczek”
ukazała się pierwsza książeczka z płytą DVD z serii
„Aureola. Od Stanisława do Karola”. Taki tytuł nosi
seria 13 filmów o najbardziej znanych polskich świętych. Filmy mają charakter widowiska teatralno-scenicznego. W każdym odcinku bierze udział zakonnik Nikodem, którego gra znakomity aktor Tadeusz
Chudecki, oraz lalki: Piotruś i Karolinka oraz papuga. Wszyscy wspólnie się bawią, a przy tej okazji
zakonnik Nikodem opowiada dzieciom o świętych.
Jako pierwsza ukazała się część trzecia z tej serii,
w której przedstawieni są współcześni święci: św.
Siostra Faustyna, św. Jan Paweł II, bł. Karolina Kózkówna i bł. ks. Jerzy Popiełuszko. Filmy zostały zrealizowane przy współpracy TVP Kraków.
* * *
Rok 2015 przeżywany będzie w całym Kościele pod
znakiem Roku Życia Konsekrowanego, a w Polsce
także jako Rok św. Jana Pawła II. Siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia i wszyscy apostołowie Bożego Miłosierdzia podążający śladami św.
Faustyny i uczestniczący w jej misji głoszenia światu orędzia Miłosierdzia świadectwem życia, czynem,
słowem i modlitwą będą świętować kilka ważnych
rocznic: 26-28 kwietnia – 80 rocznicę pierwszego wystawienia obrazu Jezusa Miłosiernego do publicznej czci w Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia
w Ostrej Bramie; 80 rocznicę objawienia idei „nowego zgromadzenia”, czyli Apostolskiego Ruchu
Bożego Miłosierdzia; 1 sierpnia – 90 rocznicę wstąpienia Helenki Kowalskiej – św. Siostry Faustyny
– do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia,
25 sierpnia – 110 rocznicę urodzin Apostołki Bożego Miłosierdzia, 27 sierpnia – 110 rocznicę jej chrztu
w kościele parafialnym w Świnicach Warckich,
13-14 września – 80 rocznicę objawienia Koronki
do Miłosierdzia Bożego i 30 kwietnia – 15 rocznicę
kanonizacji Siostry Faustyny.
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