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WIADOMOŚCI

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy
współpracy z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w roku szkolnym 2016/2017 organizuje Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o św. Siostrze Faustynie dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Konkurs jest wyrazem wdzięczności za
dar życia i posłannictwa św. Siostry Faustyny, za
Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia i za Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, których patronką
była Apostołka Bożego Miłosierdzia. Więcej informacji na stronie: www.konkurs.faustyna.pl
* * *
W dniach od 22 września
do 8 października 2016
roku obraz Jezusa Miłosiernego (kopia łaskami
słynącego obrazu Jezusa
Miłosiernego z Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach), pobłogosławiony
przez papieża Benedykta XVI, wraz z relikwiami
św. Siostry Faustyny i św. Jana Pawła II, peregrynował po katolickich parafiach w Norwegii. Tej peregrynacji towarzyszył kustosz obrazu i wicerektor
łagiewnickiego Sanktuarium ks. kanonik Aleksander
Wójtowicz. Od 2011 roku Jezus Miłosierny w tym
znaku i Apostołowie Miłosierdzia Bożego w znaku
relikwii nawiedzili już wszystkie parafie archidiecezji krakowskiej, tarnowskiej i bielsko-żywieckiej.
* * *

Po Światowych Dniach Młodzieży w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach od 22 września 2016 roku kontynuowane
są comiesięczne spotkania młodzieży – Łagiewnickie „22”. Ogólny program jest taki, jak przed
ŚDM, gdy młodzi z siostrami Matki Bożej Miłosierdzia przygotowywali się do spotkania z Ojcem Świętym Franciszkiem i młodymi z całego
świata. Spotkania rozpoczynają się o godzinie
19.00 w kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny od konferencji, po której jest adoracja Najświętszego
Sakramentu, a na zakończenie agapa oraz dzielenie się doświadczeniem życia i apostolstwa niesienia światu daru orędzia Miłosierdzia. Łagiewnickie „22” mają na celu zgłębianie duchowości i misji św. Siostry Faustyny, by owocniej
w swoim życiu korzystać z tego daru Boga
i dzielić się nim w swoim środowisku.
* * *
W dniach 24-25 września 2016 roku w austriackiej miejscowości Kopfing odbył się kolejny Kongres o Bożym Miłosierdziu, w którym wzięły
udział m.in. siostry z klasztoru Matki Bożej Miłosierdzia w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach. Siostra Klara Domańska wygłosiła referat
na temat „Ufność naczyniem do czerpania łask”,
a s. Norberta Ruchała – „Miłosierdzie Boże
w bulii «Misericordiae vultus» papieża Franciszka i w «Dzienniczku» św. Siostry Faustyny.
* * *
W dniach od 25 września do 2 października oraz od
16 do 23 października 2016 roku obraz Jezusa Miłosiernego – kopia łaskami słynącego obrazu z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach
– wraz z relikwiami św. Faustyny i św. Jana Pawła II
nawiedził kościoły jubileuszowe
w diecezji odessko-symferopolskiej na Ukrainie. Peregrynacja rozpoczęła się w Tawrijsku,
gdzie posługują siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. W kościele parafialnym
peregrynujący obraz Jezusa Mi-
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łosiernego poświęcił bp Bronisław Bernacki, a jego
wędrówce po dziewięciu kościołach, które miały Bramy Miłosierdzia, towarzyszył w posłudze kapłańskiej
ks. Łukasz Mika – misjonarz Miłosierdzia mianowany na Jubileusz w tej diecezji. Siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia dzieliły się z wiernymi orędziem Miłosierdzia, które Jezus przekazał
św. Siostrze Faustynie, oraz wypraszały błogosławione i trwałe owoce tej akcji duszpasterskiej. Peregrynacja zakończyła się w katedrze w Odessie.
* * *
Z okazji ukazania się setnego numeru „Orędzia
Miłosierdzia”, 27 września 2016 roku w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, w kaplicy z łaskami słynącym obrazem
Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny, sprawowana była Eucharystia w intencjach wszystkich
osób tworzących kwartalnik „Orędzie Miłosierdzia”: za siostry, które na przestrzeni prawie 30
lat zajmują się jego redakcją i kolportażem, kapłanów i świeckich współpracowników, ofiarodawców, grafików, drukarzy i czytelników, a także za
inicjatora tego pisma śp. ks. Wojciecha Kubackiego SJ. Roczny nakład kwartalnika „Orędzie
Miłosierdzia” wynosi ponad 120 000 egzemplarzy.
* * *
„Na szlaku św.
Faustyny” – taki
tytuł nosiła wystawa przygotowana w Jubileuszowym Roku
Miłosierdzia przez Annę Górską z Klubu Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie, która miała na
celu przybliżenie wiernym przez słowo i obraz życia
św. Siostry Faustyny, sekretarki i apostołki Bożego
Miłosierdzia. Od 13 września 2016 roku wystawa
prezentowana była w różnych parafiach: w kościele św. Józefa Robotnika w Młoszowej, w kościele
Matki Bożej Różańcowej w Chrzanowie, kościele
Miłosierdzia Bożego w Chrzanowie-Kątach,
w Domu Parafialnym przy kościele św. Mikołaja
w Chrzanowie, gdzie była inauguracja XXX Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej. W październiku

i listopadzie wystawa prezentowana była także w kościele Niepokalanego Serca NMP w Sierszy oraz
w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła z Trzebini.
* * *
Od 17 października
2016 roku s. Donata
Farbaniec i s. Gaudia Skass ze Zgromadzenia Matki Bożej
Miłosierdzia podjęły stałą posługę w Narodowym
Sanktuarium św. Jana Pawła II w Waszyngtonie,
by na różne sposoby nieść ludziom ten „dar Boga
dla naszych czasów”, jakim jest orędzie Miłosierdzia, które Jezus powierzył św. Siostrze Faustynie,
a które św. Jan Paweł II dał Kościołowi i światu
na trzecie tysiąclecie. Narodowe Sanktuarium św.
Jana Pawła II w USA jest główną duszpasterską
inicjatywą Rycerzy Kolumba, katolickiej, bratniej
organizacji świeckiej zrzeszającej około dwa miliony członków na całym świecie.
* * *
Na stronie www.faustyna.pl dostępny jest folder
„Jezusowe orędzie Miłosierdzia” w języku portugalskim (używanym w Brazylii). Zawiera on
najważniejsze wypowiedzi Pana Jezusa zapisane w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny, które
dotyczą przekazanego dla Kościoła i świata orędzia Miłosierdzia. To orędzie św. Jan Paweł II
dał na trzecie tysiąclecie wiary, aby ludzie lepiej poznali prawdziwe oblicze Boga i prawdziwe oblicze człowieka. Tekst wstępu z języka polskiego tłumaczył Robert Janowski. To już 13 język, w którym folder „Jezusowe orędzie Miłosierdzia” udostępniany jest do niekomercyjnego szerzenia orędzia Miłosierdzia.
* * *
Staraniem Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej
Miłosierdzia do użytku pielgrzymów w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach został oddany „Dom św. Faustyny”, który
usytuowany jest przy parkingu za bazyliką. Jest
w nim restauracja, kawiarnia, sklepy, miejsca dla
odpoczynku i sanitariaty…, słowem to, czego potrzebują ludzie będący w drodze.
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