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W I A D O M O Ś C I
Od 19 stycznia do 29 marca br.
poddano renowacji ołtarz
z łaskami słynącym obrazem
Jezusa Miłosiernego i grobem
św. Siostry Faustyny z kaplicy
klasztornej w Sanktuarium Bo-
żego Miłosierdzia w Krakowie-
Łagiewnikach. W ubiegłym
roku w czasie Święta Miłosier-
dzia ołtarz został oblany kleistą

cieszą z brokatem. Uszkodzeniu uległa rama obra-
zu, pozłacane elementy trumienki i ołtarza, co wy-
magało renowacji nie tylko uszkodzonych fragmen-
tów, ale całego ołtarza. Prace jeszcze nie są całkowi-
cie ukończone, ale obraz Jezusa Miłosiernego już
jest w odnowionym ołtarzu. Trumienka św. Faustyny
została umieszczona pod mensą ołtarza i trwają pra-
ce związane z wykonaniem ozdobnego ornamentu
oraz z wykonaniem figury Apostołki Bożego Miło-
sierdzia, która stanie między ołtarzem i balaskami prez-
biterium. Według zaleceń konserwatora zabytków re-
nowacji są poddawane dwa kolejne ołtarze (św. Jó-
zefa i soborowy). Po święcie Miłosierdzia rozpoczę-
ły się także prace związane z wymianą instalacji elek-
trycznej i nagłośnienia oraz zmiana oświetlenia kap-
licy, aby odpowiednio wyeksponowany był cudowny
obraz Jezusa Miłosiernego oraz grób św. Faustyny,
oraz by oświetlenie odpowiadało wymaganiom trans-
misji telewizyjnych prowadzonych z tego miejsca. Te
prace wykonywane są nocami, aby nie przeszkadzać
pielgrzymom w nawiedzaniu Jezusa Miłosiernego
i św. Faustyny. Konieczna jest także przebudowa wejś-
cia do tej kaplicy: trzeba bowiem zlikwidować scho-
dy, a zbudować pochylnię, która nie tylko będzie gwa-
rantowała większe bezpieczeństwo pielgrzymom, ale
także umożliwiała łatwiejszy dostęp do świątyni oso-
bom na wózkach inwalidzkich. Te wszystkie prace win-
ny być wykonane przed Światowymi Dniami Mło-
dzieży w 2016 roku, gdyż to Sanktuarium będzie szcze-
gólnym miejscem, do którego przybywać będą mło-
dzi z całego świata, a być może także Ojciec Święty
Franciszek.

*  *  *
W dniach 1-4 lute-
go br. peregrynują-
ca po Polsce figura
św. Michała Archa-
nioła z Góry Garga-
no nawiedziła Sank-
tuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-
Łagiewnikach: kaplicę klasztorną, bazylikę i kap-
licę w Domu Miłosierdzia. W programie nawie-
dzenia były nie tylko okolicznościowe konferen-
cje, Eucharystia z modlitwą o uzdrowienie
i uwolnienie z nałogów, adoracja Najświętszego
Sakramentu z modlitwą wstawienniczą, błogosła-
wieństwo osób starszych, chorych i dzieci, mod-
litwa z egzorcyzmem prostym, ale także możli-
wość przyjęcia szkaplerza św. Michała Archa-
nioła oraz zawierzenia siebie i swojej rodziny
opiece tego Wodza Niebieskiego, który z woli
Bożej w sposób szczególny chronił także św. Sio-
strę Faustynę.

*  *  *
Od 2 lutego br. (Międzynarodowy Dzień Życia
Konsekrowanego) amerykańska firma Livestre-
am codziennie przez całą dobę prowadzi trans-
misję on-line z kaplicy z łaskami słynącym ob-
razem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Fau-
styny na stronach: www.faustyna.pl oraz www.kra-
kow.faustyna.pl. Transmisja jest dostępna na
wszystkich przeglądarkach w internecie oraz na
smartfonach i tabletach. Trwają dalsze prace nad
jej udoskonaleniem, co wymaga zakupu odpo-
wiedniego sprzętu. W tym czasie także Rektorat
Sanktuarium na stronie: www.milosierdzie.pl
rozciągnął transmisję radiową i telewizyjną przez
internet na wszystkie Msze św. i nabożeństwa
prowadzone w bazylice.

*  *  *
22 lutego br. w
kaplicy z cu-
downym Jezu-
sa Miłosierne-
go i grobem
św. Faustyny w

www.faustyna.pl
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Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach w czasie
uroczystej Eucharystii pięć osób (w tym dwie z Nie-
miec) ponowiły swoje oddanie Miłosierdziu Bo-
żemu na rok, a dwie osoby (w tym jedna z Czech)
złożyły swoje przyrzeczenia wieczyste. Przyrzecze-
nia mogą składać tylko ci członkowie Stowarzy-
szenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Fausti-
num”, którzy ukończyli czteroletnią formację pod-
stawową i zostali do nich dopuszczeni przez Za-
rząd Stowarzyszenia.

*  *  *
11 kwietnia br., czasie pierwszych Nieszporów
z Niedzieli Miłosierdzia w bazylice watykańskiej,
Ojciec Święty Franciszek ogłosił oficjalnie Nadzwy-
czajny Rok Święty Miłosierdzia, który się rozpocznie
8 grudnia br. w 50. rocznicę zakończenia Soboru
Watykańskiego II, a zakończy 20 listopada 2016 roku.
W homilii mówił m.in. o motywach tej decyzji:
W wielu sercach pojawia się pytanie: dlaczego dziś
Jubileusz Miłosierdzia? Po prostu dlatego, że Kościół,
w tym czasie wielkich przemian epokowych jest we-
zwany do bardziej wyraźnego ukazywania znaków obec-
ności i bliskości Boga. Nie jest to czas na rozrywkę,
ale przeciwnie, by trwać na czuwaniu i rozbudzić
w nas umiejętność spoglądania na to, co istotne.
W Bulli zatytułowanej „Misericordiae vultus”,
o Nadzwyczajnym Jubileuszu Miłosierdzia, Papież
odwołał się m.in. do świadectwa życia św. Siostry
Faustyny, pisząc: Nasza modlitwa rozciąga się rów-
nież na wielu Świętych i Błogosławionych, którzy uczy-
nili z miłosierdzia swoją misję życia. W sposób szcze-
gólny myśl kieruje się ku wielkiej apostołce miło-
sierdzia, świętej Faustynie Kowalskiej. Ta, która zo-
stała wezwana do wejścia w głębokości Bożego miło-
sierdzia, niech wstawia się za nami i uzyska dla nas
łaskę życia i chodzenia zawsze w świetle Bożego prze-
baczenia oraz w niezachwianej ufności w Jego mi-
łość. Rok Święty Nadzwyczajny jest zatem po to, aby
w codzienności żyć miłosierdziem, które od zawsze
Ojciec rozciąga nad nami.

*  *  *
Z iniciatywy abp. Jana Arancedo w sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w Santa Fe, 23 marca br. od-
było się I Archidiecezjalne Spotkanie Czcicieli

Bożego Miło-
sierdzia. Konfe-
rencje głosił ks.
Germán Sakso-
noff, misjonarz
ze Zgromadze-

nia Księży św. Filipa z Neri, członek Międzyna-
rodowej Akademii Bożego Miłosierdzia, dyrek-
tor Centrum Duchowości św. Faustyny Kowal-
skiej w Falda i redaktor gazetki „Godzina Miło-
sierdzia”. W tym spotkaniu wzięło udział ok. 400
delegatów z całej diecezji. W programie były kon-
ferencje o św. Siostrze Faustynie, jej duchowoś-
ci i misji głoszenia orędzia Miłosierdzia, wspól-
na modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koron-
ka, a wieczorem Eucharystia, której przewodni-
czył bp Jan Arancedo.

*  *  *
Coraz częściej mówi się o krakowskim spowiedni-
ku i kierowniku duchowym św. Siostry Faustyny –
o. Józefie Andraszu SJ. 7 marca br. na Jasnej Gó-
rze,  w czasie ogólnopolskiego zlotu ruchu mod-
litwy i postu za kapłanów, mówił o nim ks. prof.
Stanisław Cieślak SJ. Grupy „Margaretek” wzywają
bowiem jego wstawiennictwa, modląc się o świę-
tość kapłanów, aby przez ich usta, oczy i ręce –
jak kiedyś przez ojca Andrasza – ludzie poznawa-
li ten największy przymiot Boga, jakim jest Jego
miłosierdzie. 12 kwietnia (święto Bożego Miłosier-
dzia) Telewizja Trwam wyemitowała film poświę-
cony tej postaci, a 15 kwietnia s. Elżbieta Siepak
z krakowskiego klasztoru Zgromadzenia Matki Bo-
żej Miłosierdzia w parafii kolejowej Najświętszego
Serca Jezusowego w Nowym Sączu wygłosiła wy-
kład o tym kapłanie, któ-
rego Jezus nazwał „przy-
jacielem swego Serca”,
Matka Najświętsza ze spo-
kojem powierzała mu
Dziecię Jezus, a św. Faus-
tyna pisała, że ma dla nie-
go cześć, jak dla święte-
go, i codziennie dzięko-
wała Bogu za niego.
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