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Orędzie Miłosierdzia 100

WIADOMOŚCI
W dniach 6-15
maja br. obradowała XVII
Kapituła Generalna Zgromadzenia Sióstr
Matki Bożej
Miłosierdzia, poświęcona głównie charyzmatycznej misji, jaką jest współpraca ze zbawczym miłosierdziem Boga na wielu płaszczyznach,
a szczególnie w dziełach miłosierdzia i przekazie orędzia Miłosierdzia, które Jezus powierzył
św. Siostrze Faustynie. Na sesji wyborczej posługę przełożonej generalnej na drugą kadencję siostry powierzyły m. Petrze Kowalczyk. Wikarią generalną została s. Gracjana Szewc, a do Rady generalnej zostały nadto wybrane: s. Agnieszka
Piechnik, s. Miriam Janiec i s. Natalia Wideł.
Urząd ekonomki generalnej w kolejnym sześcioleciu pełni s. Benedykta Stefaniak.
* * *
W dniach 6-9 maja br.
s. Wincenta Mąka z jerozolimskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia głosiła orędzie
Miłosierdzia, zapisane
w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny, na Cyprze, w kościele Świętego
Krzyża w Nikozji, gdzie na co dzień posługują
franciszkanie. 8 maja według kalendarza wschodniego (pierwsza niedziela po Wielkanocy) obchodzono tam właśnie święto Miłosierdzia Bożego.
* * *
W Jubileuszowym Roku Miłosierdzia (od
Wielkiego Postu) włoska telewizja „Telepace” codzienne (od poniedziałku do piątku)
transmituje modlitwę w Godzinie Miłosierdzia i Koronkę z rzymskiego Centrum Duchowości Miłosierdzia Bożego. Modlitwę prowadzą siostry ze
Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, które po-

sługują przy tym Centrum. Ponadto w tym kościele pw. Ducha Świętego przy via dei Penitenzieri
raz w miesiącu głoszone są przez biskupów i kardynałów oraz transmitowane przez Telepace katechezy poświęcone tematyce miłosierdzia Bożego.
Natomiast na stronie: www.divinamisericordia.it
każdego dnia można słuchać Mszy św. i wszystkich nabożeństw.
* * *
W roku
650-lecia
lokacji wsi
Mszalnica
i 75-lecia
utworzenia OSP jej mieszkańcy, po konsultacjach z bp.
Andrzejem Jeżem, 3 kwietnia br. jednogłośnie przyjęli uchwałę o wybraniu św. Siostry Faustyny na
swoją Patronkę. 22 maja br., około 900 mieszkańców tej wsi z ks. prałatem Józefem Głową, proboszczem parafii Mystków, do której należy Mszalnica, i wójtem Kamionki Wielkiej Kazimierzem
Siedlarzem przybyło do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, by pokłonić
się swojej Patronce i podczas uroczystej w Mszy
św. zawierzyć się Miłosierdziu Bożemu.
* * *
21 maja br., w czasie dorocznych uroczystości na
Górze Butkov (XI piętro kamieniołomu) w parafii
Ladce na Słowacji, pasterz diecezji żylińskiej bp
Tomáš Galis poświęcił kaplicę Miłosierdzia Bożego. Uroczystości rozpoczęła wspólna modlitwa
w Godzinie Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia
Bożego, którą poprowadziły siostry Zgromadzenia
Matki Bożej Miłosierdzia. Miejsce poświęcone czci
Miłosierdzia Bożego na Górze Butkov, gdzie wcześniej umieszczono duży podświetlony Krzyż oraz
pomnik św. Siostry Faustyny i św. Jana Pawła II,
jest częścią powstającego Skalnego Sanktuarium
Miłosierdzia Bożego ze świątynią w Ladcach.
* * *
Od 24 maja do 5 czerwca br. s. Donata Farbaniec z zakopiańskiego klasztoru Zgromadzenia
Matki Bożej Miłosierdzia i s. Salwatricze Musiał
z rzymskiej wspólnoty tego Zgromadzenia dzieliły się bogatym dziedzictwem duchowym św. Sios-
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try Faustyny i jej prorocką misją niesienia światu
orędzia Miłosierdzia z wiernymi w Meksyku. Siostry odwiedziły parafie w trzech miastach: Cancun,
Mexico City i Guadalajara.
* * *
W Jubileuszowym Roku Miłosierdzia, 28 maja br.,
do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przybyła po raz pierwszy Pielgrzymka Narodowa z Czech. Pątnicy nawiedzili
kaplicę z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny oraz w bazylice uczestniczyli w Eucharystii oraz wspólnotowej
modlitwie w języku czeskim.
* * *
4 czerwca br. (sobota)
w parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Detve
(środkowa Słowacja) odbyły się ceremonie przyjęcia członków w Stowarzyszeniu Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” oraz składania przyrzeczeń oddania i służby
Bożemu Miłosierdziu. W obecności wikarii generalnej Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia s. Gracjany Szewc oraz sióstr prowadzących
formację na Słowacji 3 wolontariuszy otrzymało legitymacje członkowskie i regułę stowarzyszenia „Faustinum”, a 17 członków złożyło swoje przyrzeczenia
oddania się i służby Miłosierdziu Bożemu, w tym
14 osób na jeden rok, a 3 na całe życie. Eucharystii
przewodniczył ks. Artur Ciepielski, a dzień skupienia poprzedzający tę uroczystość poprowadził o. Roman Haško wraz z s. M. Faustią Szabovą z koszyckiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Na Słowacji stowarzyszenie „Faustinum” liczy
1720 wolontariuszy i 173 członków.
* * *
11 czerwca br. w czasie Diecezjalnej Pielgrzymki
Dzieła Modlitwy w Intencji Kapłanów „Oremus” na
Górze św. Anny, siostry z klasztoru Matki Bożej
Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przekazały
cząstkę relikwii św. Siostry Faustyny tej Wspólnocie. „Oremus” realizuje bowiem jedno z zadań, jakie Jezus powierzył św. Faustynie, a mianowicie modlitwę za kapłanów i osoby konsekrowane. Uroczystej Eucharystii przewodniczył bp Andrzej Czaja, or-

dynariusz diecezji opolskiej. W czasie spotkania
z pielgrzymami s. Ignacja Bazan wygłosiła konferencję o tajemnicy kapłaństwa na podstawie „Dzienniczka” św. Faustyny.
* * *
19 czerwca br.
w katedrze św.
Mikołaja w Bielsku Białej odbyło się zakończenie peregrynacji
obrazu Jezusa Miłosiernego oraz relikwii św. Siostry
Faustyny i św. Jana Pawła II po parafiach tej diecezji. Uroczystej Eucharystii przewodniczył bp Roman
Pindel, ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej. Peregrynacja w tej diecezji rozpoczęła się 20 września
2015 roku i wpisała się w Nadzwyczajny Jubileuszowy Rok Miłosierdzia, dlatego przebiegała pod hasłem: „Miłosierni jak Ojciec”. Objęła parafie i niektóre klasztory, a nawiedzenie w każdej wspólnocie poprzedzone było duchowym przygotowaniem, najczęściej rekolekcjami bądź misjami. Peregrynujący obraz Jezusa Miłosiernego pobłogosławił Ojciec Święty Benedykt XVI podczas audiencji generalnej w święto Podwyższenia Krzyża Świętego 14 września 2011
roku. W latach 2011-2014 Jezus Miłosierny w znaku
obrazu wraz z relikwiami św. Faustyny i Jana Pawła II peregrynował po archidiecezji krakowskiej, następnie (2014-2015) w diecezji tarnowskiej i w diecezji
bielsko-żywieckiej (2015-2016). We wrześniu br. krótkie nawiedzenie będą przeżywać katolicy w Norwegii.
* * *
16 czerwca br. na Zamku Królewskim w Warszawie
odbyła się uroczysta gala, w czasie której wręczono
wyróżnienia Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas
Christiana”. Kapituła Nagrody im Włodzimierza Pietrzaka obradująca we Włocławku pod przewodnictwem bpa Wiesława A. Meringa – przewodniczącego Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski – przyznała
tegoroczną nagrodę prof. Krzysztofowi Ożogowi,
Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia oraz
redakcji tygodnika „Idziemy”. Siostry otrzymały tę
nagrodę za ofiarne wypełnianie charyzmatycznej
misji niesienia światu orędzia Miłosierdzia oraz szerzenie czci św. Siostry Faustyny Kowalskiej.
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