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WIADOMOŚCI
8 lutego br. abp Marek Jędraszewski podarował papieżowi
Franciszkowi figurkę
św. Siostry Faustyny
z jej relikwiami, które ofiarowało Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej
Miłosierdzia. To był gest wdzięczności dla Ojca
Świętego za jego nominację na urząd metropolity krakowskiego.
* * *
8 lutego br. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Krakowie-Łagiewnikach nawiedził abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce.
W czasie prawie dwugodzinnej wizyty uczestniczył
w modlitwie Godziny Miłosierdzia i Koronki do Miłosierdzia Bożego w kaplicy cudownego obrazu Jezusa Miłosiernego i grobu św. Siostry Faustyny, spotkał się w klasztorze z przełożoną generalną Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia m. Petrą
Kowalczyk i siostrami. Modlił się także w oratorium
– miejscu, w którym św. Siostra Faustyna odeszła
do domu Ojca Niebieskiego.
* * *
18 lutego 2017 r.
z Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach do Brazylii
wyjechały trzy
siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia: s. Solange
de la Fuente (Brazylijka, która 20 lat była w Polsce), s. Christofora Jagła i s. Hieronima Kuta.
Wraz z nimi do Brazylii pojechała św. Siostra
Faustyna w znaku relikwii oraz przełożona generalna s. Petra Kowalczyk, by formalnie założyć dom Zgromadzenia w tym kraju. W Brazylii, w Rio de Janeiro, siostry głoszą orędzie Miłosierdzia przez świadectwo życia, prowadzone
dzieło miłosierdzia, słowo i modlitwę.
* * *

W dniach 4-8 marca br. s. Confida Gilera z bostońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej
Miłosierdzia głosiła orędzie Miłosierdzia zapisane w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny na
wyspie Trynidad, położonej u północno-wschodnich wybrzeży Ameryki Południowej, największej z 23 wysp państwa Trynidad i Tobago. Spotkała się z wiernymi w parafiach i wzięła udział
w dorocznym spotkaniu apostołów Bożego Miłosierdzia, które organizuje świecka wspolnota
Misjonarzy Bożego Miłosierdzia w Sanktuarium
Świętej Rodziny.
* * *
W dniach 20-23
kwietnia br. w Kairze (Egipt) odbył się I Bliskowschodni Kongres o Bożym
Miłosierdziu,
w którym wzięli udział apostołowie Bożego Miłosierdzia z Egiptu, Iraku, Jordanii, Libanu, Palestyny i Syrii. W tym wydarzeniu, któremu przyświecało hasło: „Miłosierdzie, nasza misja i powołanie na Bliskim Wschodzie”, uczestniczyły
także dwie siostry z klasztoru Zgromadzenia
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w KrakowieŁagiewnikach: s. Vianneya Dąbrowska, która
wygłosiła konferencję o szkole miłosierdzia św.
Siostry Faustyny, i s. Diana Kuczek, która mówiła o miłosierdziu w nauczaniu św. Jana Pawła II. Organizatorem Kongresu byli franciszkanie posługujący w Egipcie.
* * *
W Niedzielę Miłosierdzia Bożego, 23 kwietnia
br., w Warszawie przy ul. Żytniej bp Rafał Markowski konsekrował kościół pw. Miłosierdzia
Bożego i św. Faustyny i odczytał dekret kard.
Kazimierza Nycza o ustanowieniu tego kościoła Sanktuarium św. Siostry Faustyny. Ta świątynia do czasu powstania warszawskiego była kaplicą domu macierzystego Zgromadzenia Sióstr
Matki Bożej Miłosierdzia. Pierwszą prowizoryczną kaplicę w tym miejscu poświęcił św. abp
Zygmunt Szczęsny Feliński 1 listopada 1862 roku
(i ten dzień uznaje się za datę powstania Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia).
Murowaną kaplicę dla sióstr i wychowanek
wzniosła m. Teresa Ewa z książąt Sułkowskich
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hrabina Potocka – założycielka Zgromadzenia.
W tym kościele modliła się i doświadczyła wielu łask św. Siostra Faustyna – duchowa współzałożycielka Zgromadzenia – gdy przebywała
w domu przy ulicy Żytniej. W jednym z najważniejszych objawień, jakie miała w tym miejscu,
25 marca 1936 roku, Matka Boża powiedziała:
Ja dałam Zbawiciela światu, a ty masz mówić światu o Jego wielkim miłosierdziu i przygotować świat
na powtórne przyjście Jego, który przyjdzie nie jako
miłosierny Zbawiciel, ale jako Sędzia sprawiedliwy (Dz. 635). W czasie powstania warszawskiego kościół wraz z klasztorem został zniszczony.
Po wojnie, ze względu na sprzeciw władz państwowych, kościół zaczęto odbudowywać dopiero
w 1974 roku dla potrzeb parafii, którą ustanowił kard. Stefan Wyszyński. Ze względu na rozwijający się kult Miłosierdzia Bożego i św. Siostry Faustyny kościół został podniesiony do rangi Sanktuarium.
* * *
Obchodom święta Miłosierdzia, 23 kwietnia br.
w Libanie przewodniczył bp Georges Eskandar,
odpowiedzialny za apostolat Miłosierdzia w tym
kraju. W czasie tej uroczystości s. Vianneya Dąbrowska i s. Diana Kuczek z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w KrakowieŁagiewnikach dzieliły się z wiernymi orędziem
o Bożym miłosierdziu, przekazanym przez św.
Siostrę Faustynę. Natomiast uroczystościom Niedzieli Miłosierdzia, w parafii? Wolfsberg, w Austrii, przewodniczył bp Alois Schwarz, a konferencję o szkole miłosiernego Jezusa, w której
uczennicą była św. Faustyna, mówiła s. Koleta
Fronckowiak z klasztoru Zgromadzenia Matki
Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.
* * *
W Wydawnictwie Zgromadzenia Sióstr Matki
Bożej Miłosierdzia „Misericordia” ukazał się

„Dzienniczek” św. Siostry
Faustyny Kowalskiej w nowym przekładzie na język
francuski, którego autorami
są Eva Optołowicz i Agnieszka Woszczyna-Gueur. Prace
nad tym przekładem i konsultacje teologiczne trwały
kilka lat. Dzieło w dużym
i małym formacie jest do nabycia w sklepach firmowych Wydawnictwa w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach oraz w sklepie internetowym:
www.misericordia.faustyna.pl.
* * *
Modlitwę w Godzinie Miłosierdzia i Koronkę do
Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach od Wielkiego Czwartku transmituje codziennie Radio Alex
z Zakopanego. Modlitwę z kaplicy z cudownego obrazu Jezusa Miłosiernego i grobu św. Faustyny, którą prowadzą siostry ze Zgromadzenia
Matki Bożej Miłosierdzia, transmituje od lat kilka rozgłośni katolickich w Polsce: Radio Warszawa, Radio Rodzina Wrocław, Radio Niepokalanów, Radio Ain-Karim, Radio Nadzieja,
Radio Podlasie, Radio Jasna Góra i Radio Faustyna. Retransmituje dla Polonii Radio internetowe SiedeM.net z Chicago. W tej modlitwie
łączą się także internauci poprzez stronę:
www.faustyna.pl, na której z tego miejsca prowadzona jest transmisja on-line.
* * *
17 kwietnia br. – w Poniedziałek Wielkanocny –
w pierwszym programie TVP odbył się premierowy pokaz filmu zatytułowanego „Oblicze Miłosierdzia”, który został zrealizowany przez Rycerzy Kolumba przy współpracy Zgromadzenia
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Jest to opowieść
o tym, jak aktualne jest orędzie Miłosierdzia przekazane przez Jezusa św. Siostrze Faustynie, jak
żyją nim współcześni ludzie, jak potężnie przemienia ich życie,
jak bardzo inspiruje do przebaczania i wychodzenia z pomocą ku
drugiemu człowiekowi.
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