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WIADOMOŚCI

19 listopada 2016 roku w Płocku odbyło się IX
sympozjum naukowe pod hasłem: „Tak się Polska zaczęła – 1050 rocznica Chrztu Polski”, organizowane przez Akcję Katolicką. Wzięli w nim
udział bp Piotra Libera, pasterz diecezji płockiej,
ks. Stefan Cegłowski z tematem „Świadectwo zapisane w płockiej katedrze”, prof. Tomasz Jasiński UAM z referatem: „Tak zaczęła się Polska
– dlaczego wybraliśmy chrześcijaństwo?”, ks. prof.
Janusz Mariański, KUL – „Czy Polsce potrzebna jest rechrystianizacja?” oraz s. Elżbieta Siepak ZMBM z referatem: „Świętość nieśli polskiej
ziemi – św. Siostra Faustyna Kowalska”.
* * *

Od listopada 2016 roku w Narodowym Sanktuarium św. Jana Pawła II w Waszyngtonie (USA)
siostry z tamtejszej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia prowadzą „Wieczory z Jezusem Miłosiernym”, które odbywają się 22 dnia
każdego miesiąca. Na tych spotkaniach gromadzi się młodzież, która chce podążać śladami św.
Siostry Faustyny i św. Jana Pawła II oraz odkrywać nową jakość życia w przyjaźni z Jezusem
Miłosiernym. W programie: konferencja, adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie i agapa.
* * *
W dniach 28-29 listopada 2016 roku w Warszawie
odbyła się konferencja naukowa „Solidarność
i miłosierdzie” z udziałem wybitnych filozofów,

teologów i historyków z Polski, Francji i Włoch.
Obradom i refleksji patronowała św. Faustyna
Kowalska i jej „Dzienniczek”. Konferencję zorganizowała Teologia Polityczna wspólnie z Narodowym Centrum Kultury, Centrum Europejskim Natolin, Ośrodkiem Kultury Francuskiej
i Studiów Frankofońskich Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademią Sztuki Wojennej, a otworzył ją kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski. Miłosierdzie i solidarność – napisał Dariusz Karłowicz – to dwie najważniejsze idee, które w XX wieku pojawiły się w Polsce. Idee, których oddziaływanie śmiało określić można mianem
globalnego. Pierwsze z nich jest we współczesnej
świadomości nierozłącznie związane z osobą i dziełem św. Faustyny Kowalskiej, drugie zaś – z wielkim ruchem przeciwko komunizmowi i totalitaryzmowi, jakim była polska „Solidarność”.
* * *
W dniach 19-24 listopada 2016 roku w Londynie,
w dzielnicy Ealing, w parafii Matki Kościoła prowadzonej przez marianów, s. Ewangelista i s. Terezjana z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej
Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach prowadziły
rekolekcje o Bożym Miłosierdziu. Dzieliły się
z Rodakami przebywającymi w Anglii niezwykle
bogatym doświadczeniem miłosierdzia Boga, jakie pozostawiła w swym „Dzienniczku” św. Siostra Faustyna.
* * *
4 grudnia 2016 roku s. Filipa Bąk ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia prowadziła
rekolekcje adwentowe dla kobiet w parafii Cristo
del Buen Viaje w Camagüey na Kubie. Rekolekcje przeżywano pod hasłem: „Poczuć się umiłowaną” w oparciu o Ewangelię św. Łukasza
i „Dzienniczek” św. Siostry Faustyny.
* * *
W dniach 6-13 grudnia 2016 roku s. Gaudia Skass
z waszyngtońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki
Bożej Miłosierdzia głosiła orędzie Miłosierdzia
w Puerto Rico. W tym czasie uczestniczyła także
w adwentowych rekolekcjach apostołów Bożego Miłosierdzia, dla których wygłosiła konferencje o mi-
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łosierdziu wobec samego siebie i wobec bliźnich.
* * *
W dniach 14-20 grudnia 2016 roku s. Hieronima
i s. Miwiana z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach dzieliły się niezwykle bogatym dziedzictwem duchowym
św. Siostry Faustyny ze Wspólnotą Miłosierdzia
i chrześcijanami w miejscowości Ajaltoun w Libanie. Konferencje dotyczyły tajemnicy miłosierdzia
Bożego i szkoły chrześcijańskiego miłosierdzia,
którą św. Faustyna wnosi do historii Kościoła.

użytkowników. „Dzienniczek” na stronie czytało
202 000 osób, a obraz Jezusa Miłosiernego w gigapikselowej prezentacji zobaczyło 77 600 internautów. W dziele „Koronka za konających” około 2000
osób wsparło blisko 20 000 konających, a w „Nieustannej Koronce” ponad 2 600 osób z kilkudziesięciu krajów świata sprawiło, że codziennie przez
całą dobę przed Bogiem rozbrzmiewało wołanie
o „miłosierdzie dla nas i całego świata”.
* * *

* * *
Od 1 stycznia br. na stronie: faustyna.pl internauci
losują Patrona Roku. Tylko w pierwszych dwóch
tygodniach w tej akcji wzięło udział ponad 70 000
osób. Ta tradycja pielęgnowana jest od dawna
w Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia,
o czym pisała także św. Siostra Faustyna. Wraz
z Patronem losujący otrzymują również jakąś
praktykę miłosierdzia oraz przesłanie, najczęściej
z „Dzienniczka”.
Rok 2016 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Krakowie-Łagiewnikach obfitował w wielkie wydarzenia z racji przeżywanego w Kościele Roku
Miłosierdzia, Światowych Dni Młodzieży, wizyty
papieża Franciszka oraz Aktu przyjęcia Jezusa
Chrystusa za Króla i Pana. To święte miejsce nawiedziła rekordowa liczba pielgrzymów: ponad
5 milionów ze 180 krajów. Cząstki relikwii św. Siostry Faustyny (320) powędrowały do 44 krajów świata. Strona: www.faustyna.pl miała 6 400 000 odsłon, nawiedziło ją 1 400 000 unikatowych użytkowników. Tylko na adres klasztoru wpłynęło prawie 70 000 podziękowań za otrzymane łaski i blisko 772 000 próśb. Przez transmisję on-line łączyło
się z kaplicą cudownego obrazu Jezusa Miłosiernego i grobu św. Faustyny 390 000 unikatowych

* * *
Film pod tytułem „The Face of Mercy” („Oblicze
Miłosierdzia”) zrealizowany przez Rycerzy Kolumba
oraz Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
w wersji angielskiej był już wyświetlany w amerykańskiej stacji ABC i dostępny jest na płytach DVD
na stronie: https://faceofmercyfilm.com/. Jest to opowieść o tym, jak aktualne jest orędzie Miłosierdzia
przekazane przez Jezusa św. Siostrze Faustynie, jak
żyją nim współcześni ludzie, jak potężnie przemienia ludzkie historie,
jak bardzo inspiruje do
przebaczania i wychodzenia z pomocą ku drugiemu człowiekowi.
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