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W I A D O M O Ś C I

Na posesji Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Mi-
łosierdzia w Płocku przy Starym Rynku ruszyły
prace związane z budową nowej świątyni – Sank-
tuarium Bożego Miłosierdzia. W miejscu histo-
rycznych objawień, jakie w tym klasztorze miała
św. Siostra Faustyna, w 2000 roku bp Stanisław
Wielgus erygował diecezjalne Sanktuarium Boże-
go Miłosierdzia, które obecnie funkcjonuje w nie-
wielkiej, tymczasowej kaplicy. Nowa świątynia
zostanie wzniesiona według projektu Jacka Jaś-
kowca. Tempo prac będzie zależało od ofiar skła-
danych na ten cel. Konto podane na stronie:
www.plock.faustyna.pl.

*  *  *
Z okazji 80. rocznicy objawienia Koronki do Mi-
łosierdzia Bożego, w dniach 11-13 września br.
w Paderborn, w Niemczech, odbył się Apostol-
ski Kongres Miłosierdzia Bożego dla krajów nie-
miecko-języcznych (Niemcy, Austria, Szwajcaria,
Lichtenstein). Zorganizowała go wspólnota „Com-
munio des Friedens”, która zajmuje się szerze-
niem kultu Bożego Miłosierdzia w Niemczech.
Referat na tym Kongresie wygłosili m.in.: ks. Mar-
cus Hofmann (rektor seminarium duchownego
w Kolonii), ks. Jan Machniak (rektor Akademii
Miłosierdzia), ks. Joseph Alber (odpowiedzial-
ny za apostolat Miłosierdzia w Niemczech)
i s. Koleta Fronckowiak ZMBM z klasztoru w Kra-
kowie-Łagiewnikach.

*  *  *
12 września 2015 roku w czasie dorocznej uroczys-
tości na Górze Butkov, w powstającym Skalnym

Sanktuarium
Bożego Miło-
sierdzia na Sło-
wacji, bp Vi-
liam Judák po-
święcił pomnik

św. Siostry Faustyny: obraz kanonizacyjny wbudo-
wany w wielką skałę. Uroczystą Eucharystię poprze-
dziła modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka
do Miłosierdzia Bożego oraz konferencja o posłan-
nictwie św. Siostry Faustyny, którą wygłosiła s. Cla-
reta Fečova ZMBM. W tym wydarzeniu wzięli udział
nie tylko mieszkańcy pobliskich Ladców i okolicy,
dyrekcja i pracownicy znanej w Europie Cementow-
ni, ale także siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej
Miłosierdzia i pielgrzymi z Polski i Słowacji, którzy
na to miejsce – XI piętro kamieniełomu – zostali
przewiezieni specjalnymi autokarami.

*  *  *
13 września 2015
roku na Wzgórzu
Krzyża Świętego
w Mystkowie koło
Nowego Sącza pro-
wincjał Towarzy-
stwa Jezusowego o. Jakub Kołacz SJ poświęcił
tablicę upamiętniająca o. Józefa Andrasza SJ, kra-
kowskiego spowiednika i kierownika duchowego
św. Siostry Faustyny, oraz przewodniczył Eucha-
rystii. Uroczystościom w rodzinnych stronach
o. Andrasza patronował „Gość Niedzielny”, któ-
ry w tarnowskim wydaniu nie tylko zamieścił oko-
licznościowy artykuł przypominający świetlaną po-
stać kierownika duchowego św. Siostry Faustyny,
ale także załączył 22 000 płyt DVD  z filmem
o nim pt. ,,Bo dobrze jest mi w sercu jego”, któ-
ry zrealizowała w tym roku TV Trwam.

*  *  *
20 września 2015 ro-
ku w parafii św. Ma-
rii Magdaleny w Cie-
szynie  rozpoczęła się
peregrynacja kopii
łaskami słynącego ob-
razu Jezusa Miłosier-
nego z Sanktuarium
w Krakowie-Łagiewni-
kach oraz relikwii św. Siostry Faustyny i św. Jana
Pawła II po diecezji bielsko-żywieckiej. Nawiedze-
nie poszczególnych dekanatów, parafii i innych
wspólnot zakończy się 19 czerwca 2016 roku. Pere-
grynacja wpisuje się więc w Jubileuszowy Rok Mi-

łosierdzia, dlatego przebiega pod hasłem: „Miłosierni
jak Ojciec”. W liście pasterskim, wystosowanym do
wiernych z tej okazji, bp Roman Pindel wzywał, by
wierzący upodobnili się do Boga, stając się miłosier-
nymi jak On, przede wszystkim poprzez miłość wo-
bec tych, których uznaje się za niewdzięcznych i złych.
Prosił duszpasterzy o dołożenie wszelkich starań,
by poranieni przez życie, zrażeni do Kościoła, uzależ-
nieni i związani przez grzech odnaleźli drogę do Tego,
który przebacza i uzdrawia, podnosi i pociesza, a przede
wszystkim nigdy się nie zniechęca, nawet wtedy, gdy
natrafia na zamknięcie i opór ludzkiego serca.

*  *  *
W dniach 26-27 września 2015 roku w Kopfing
(Austria) odbył się Kongres o Bożym Miłosier-
dziu, w którym wzięły udział siostry Zgromadze-
nia Matki Bożej Miłosierdzia z Sanktuarium
w Krakowie-Łagiewnikach. Siostra Norberta Ru-
chała i s. Klara Domańska mówiły o życiu i du-
chowości św. Faustyny na podstawie modlitwy „Do-
pomóż mi, Panie” oraz o czystym sercu Jezusa
i ludzkim sercu na podstawie „Dzienniczka” Apos-
tołki Bożego Miłosierdzia. Kongres zorganizowało
Stowarzyszenie Verian Forne.

*  *  *
Siostra Teresa de la Fuente
z klasztoru Zgromadzenia Mat-
ki Bożej Miłosierdzia w Krako-
wie-Łagiewnikach i s. Confida
Gilera z klasztoru w Bostonie od
8 do 14 października 2015 roku
głosiły orędzie Miłosierdzia w Paragwaju. W pro-
gramie tej misji był udział w Narodowym Kongre-
sie Miłosierdzia Bożego w mieście Caaguazú, spot-
kanie z młodzieżą w mieście Aregua, w parafiach
Asuncion, Nemby  i Clean City oraz udział w pro-
gramie paragwajskiego Radia Maryja. Na Kongre-
sie s. Teresa mówiła o prorockiej misji św. Siostry
Faustyny i właściwym rozumieniu nabożeństwa do
Miłosierdzia Bożego, natomiast s. Confida o Bogu
Ojcu bogatym w miłosierdzie i nowych formach kultu
Miłosierdzia Bożego, które Jezus przekazał św. Sios-
trze Faustynie.

*  *  *
4 października 2015 roku w Kiekrzu, w klaszto-
rze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosier-

dzia, odbyła się uro-
czystość odpustowa
z okazji oficjalnego
otwarcia Sanktua-
rium św. Siostry
Faustyny. Euchary-
stii nad Małym Jeziorem Kierskim, czyli w miejs-
cu objawienia Jezusa św. Siostrze Faustynie, prze-
wodniczył  bp Grzegorz Balcerek. Mszę św. po-
przedziła procesja z relikwiami św. Siostry Faus-
tyny. Klasztor i Sanktuarium w Kiekrzu otwarły
nową stronę internetową dostepną pod adresem:
www.kiekrz.faustyna.pl

*  *  *
W wydawnictwie WAM ukazała się książka o. Jó-
zefa Andrasza pt. ,,Życiorys świętej Faustyny”. Do
tej pory pozostawała w maszynopisie w Archiwum
Towarzystwa Jezusowego, gdyż krakowski kierow-
nik duchowy i spowiednik Apostołki Bożego Mi-
łosierdzia nie zdążył tej pracy ukończyć. Publika-
cja tego maszynopisu, opatrzona słowem prowin-
cjała o. Jakuba Kołacza SJ oraz wstępem bp. Hen-
ryka Ciereszki, daje wgląd w życie św. Siostry Faus-
tyny poprzez spojrzenie osoby, która w jej życiu
duchowym i misji odegrała niezwykle ważną rolę.
Z tego względu publikacja stanowi cenne źródło
do poznawania bogactwa duchowego Świętej. Wy-
starczy nadmienić, że o. Andrasz w jej „Dziennicz-
ku” po nazwisku wymieniany jest aż 59 razy (dla
porównania – bł. ks. Michał Sopoćko 35 razy). Po
śmierci św. Faustyny bardzo zaangażował się w jej
misję. Pod jego okiem powstał najsłynniejszy ob-
raz Jezusa Miłosiernego, odbierający cześć w kap-
licy klasztornej w Sanktuarium Bożego Miłosier-
dzia w Krakowie-Łagiewnikach, gdzie już w czasie
II wojny światowej zainicjował uroczyste nabożeń-
stwa ku czci Miłosierdzia Bożego. Jego książecz-
ka „Miłosierdzie Boże, ufamy Tobie”, w której opi-
sał przede wszystkim nabożeń-
stwo do Miłosierdzia Bożego
w formach przekazanych św.
Faustynie, wydana w Polsce
w 1947 roku, została przetłuma-
czona na wiele języków i bar-
dzo się przyczyniła do pozna-
nia tego nabożeństwa.

www.faustyna.pl


