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W I A D O M O Ś C I
„Dzieła Miłosierdzia wczoraj i dziś – świadectwo
życia św. Faustyny” – taki tytuł nosił projekt rea-
lizowany na Uniwersytecie III Wieku w Tarno-
wie, który działa w ramach Fundacji „Kromka
Chleba”. W ramach tego projektu siostry Zgro-
madzenia Matki Bożej Miłosierdzia z klasztoru
w Krakowie-Łagiewnikach prowadziły wykłady na
temat życia św. Faustyny, jej „Dzienniczka” oraz
szkoły chrześcijańskiego miłosierdzia. Głównym
celem tego cyklu wykładów było rozwijanie wraż-
liwości na potrzeby drugiego człowieka, czyli „wy-
obraźni miłosierdzia”, której wspaniały przykład
dała św. Faustyna.

*  *  *
W styczniu br.
zakończyły się
główne prace re-
montowe i konser-
watorskie w kap-
licy z łaskami sły-
nącym obrazem
Jezusa Miłosier-

nego i grobem św. Faustyny w Sanktuarium Boże-
go Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. W 2015
roku wymieniona została cała instalacja, konser-
wacji poddano nie tylko boczne ołtarze i ołtarz
soborowy, ale także freski i wymalowano całą kap-
licę. Po tym kapitalnym remoncie i konserwacji Rok
Miłosierdzia i Światowe Dni Młodzieży można prze-
żywać w pięknym wnętrzu, co niewątpliwie ułatwia
spotkanie człowieka z Bogiem.

*  *  *
W dniach 1-8 grudnia 2015 roku w Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach
odbyło się „Jerycho” (por. Joz 6,1-9), czyli nie-
ustanna modlitwa w intencji trwałych i obfitych
owoców Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Przez
wszystkie dni i noce różne wspólnoty oraz wierni
czuwali na modlitwie w kaplicy św. Siostry Fausty-
ny przy Jezusie wystawionym w Najświętszym Sa-
kramencie, aby  wypraszać łaski do owocnego prze-
żywania tego świętego czasu dla Kościoła i świata.
„Jerycho” po raz kolejny zorganizował Sekretariat

Ewangelizacji Archidiecezji Krakowskiej pod prze-
wodnictwem bp. Grzegorza Rysia.

*  *  *
W dniach  od 29 listopada do 2 grudnia 2015 roku
w jezuickiej parafii św. Ignacego Loyoli w Londy-
nie odbyły się rekolekcje o miłosierdziu Bożym
dla Polaków, którzy tam mieszkają. Konferencje
o miłości miłosiernej Boga do człowieka, posta-
wie zaufania wobec Niego i miłosierdzia względem
bliźnich dla dorosłych, dzieci i młodzieży popro-
wadziła s. Sara Jabłońska i s. Christofora Jagła
z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosier-
dzia w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach.

Także na po-
czątku grudnia
(4-6) 2015 roku
w Grenoble w koś-
ciele św. Jana Bo-
sko, odbyły się
adwentowe rekolekcje dla Polaków mieszkających
we Francji, w całości poświęcone miłosierdziu
Boskiemu i ludzkiemu. Poprowadziły je – w opar-
ciu o Bullę „Misericordiae vultus” i „Dzienniczek”
św. Siostry Faustyny – s. Anastasis Omelczenko
i s. Martyna Dudek ze Zgromadzenia Matki Bo-
żej Miłosierdzia.

Na przełomie 2015/2016 roku w rekolekcjach
Wspólnoty Emmanuel w Paray-le-Monial we Fran-
cji uczestniczyły s. Maria Vianneya Dąbrowska
i s. Teresa de la Fuente z klasztoru Zgromadze-
nia Matki Bożej Miłosierdzia w Sanktuarium
w Krakowie-Łagiewnikach. Z racji przeżywanego
Jubileuszowego Roku Miłosierdzia dzieliły się orę-
dziem Miłosierdzia, jakie Jezus przekazał Kościo-
łowi i światu przez pośrednictwo św. Faustyny.

*  *  *
W dniach 4-9 grudnia 2015 roku s. Norberta Ru-
chała i s. Maria Vianneya Dąbrowska z klasztoru
Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Kra-
kowie-Łagiewnikach wraz z delegacją młodzieży
i organizatorów ŚDM w Krakowie uczestniczyły
w międzynarodowym spotkaniu Euroregionu
w Kyllburgu koło Trewiru w Niemczech oraz
w spotkaniach z młodymi w miejscowościach: Wal-
lerfangen, Essen, Münster, Borken, Bochum. Sio-

stry głosiły katechezy o Bożym miłosierdziu, pro-
wadziły warsztaty związane z dziedzictwem du-
chowym i misją św. Siostry Faustyny oraz prze-
wodniczyły w modlitwach do Bożego Miłosier-
dzia. W międzynarodowym spotkaniu przygoto-
wawczym do ŚDM organizowanym przez diece-
zję Trewiru uczestniczyła młodzież nie tylko
z Niemiec, ale także z Francji, Luksemburga, Bel-
gii i Holandii.

*  *  *
8 grudnia br., w dniu otwarcia Nadzwyczajnego
Jubileuszowego Roku Miłosierdzia i w związku
z nim, Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miło-
sierdzia udostępniło na stronie: www.faustyna.pl
plik cyfrowy łaskami słynącego obrazu Jezusa
Miłosiernego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Krakowie-Łagiewnikach. Odtąd plik RGB oraz
CMYK można pobrać bezpłatnie wyłącznie do
niekomercyjnego szerzenia orędzia Miłosierdzia
w mediach, publikacjach, działalności duszpaster-
skiej czy katechetycznej.

*  *  *

W Nadzwyczajnym Jubileuszowym Roku Miło-
sierdzia, zgodnie z życzeniem papieża Francisz-
ka, Brama Miłosierdzia została otwarta nie tylko
w bazylice św. Piotra w Rzymie, ale także w in-
nych miejscach, które w swoich diecezjach wy-
znaczyli biskupi. Na krótkim szlaku życia św. Sios-
try Faustyny jest aż 6 kościołów jubileuszowych:
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-
Łagiewnikach, Sanktuarium Urodzin i Chrztu św.
Siostry Faustyny w Świnicach Warckich, Sanktu-
arium Bożego Miłosierdzia w Płocku, Sanktu-
arium św. Siostry Faustyny w Kiekrzu, którym jest
zakonna kaplica Zgromadzenia Sióstr Matki Bo-
żej Miłosierdzia, kościół Miłosierdzia Bożego

i św. Siostry Faustyny w Warszawie przy ul. Żyt-
niej i kościół św. Siostry Faustyny przy Placu Nie-
podległości w Łodzi. Nadto siostry tego Zgroma-
dzenia posługują w kolejnych 4 świątyniach jubi-
leuszowych: w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
i św. Siostry Faustyny w Toruniu, Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w Łodzi na Teofilowie,
w kościele Santo Spirito (Centrum Duchowości
Miłosierdzia) w Rzymie oraz Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia w Pietropawłowsku w Kazachstanie.

*  *  *
8 grudnia br., kiedy
papież Franciszek
w bazylice św. Piotra
otwierał Drzwi Świę-
te Jubileuszowego
Roku Miłosierdzia,
reprezentanci młodzieży diecezji włocławskiej
spotkali się na czuwaniu modlitewnym w domu
urodzin św. Siostry Faustyny w Głogowcu, by
symbolicznie rozpocząć Rok Święty u źródeł –
tam, gdzie zaczęła się życiowa droga Apostołki
Bożego Miłosierdzia. Biblijna nazwa diecezji wło-
cławskiej na ŚDM Kraków 2016 to MISERICOR-
DIA – dlatego w tym miejscu młodzież symbo-
licznie rozpoczęła Rok Miłosierdzia, by przygo-
tować się na Światowe Dni Młodzieży.

*  *  *
Siostry z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Mi-
łosierdzia w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach
w grudniu 2015 roku podjęły nowy projekt zatytu-
łowany „Wszystko w Jednym”, skierowany do mło-
dych przygotowujących się do Światowych Dni
Młodzieży. Prowadzony jest on na profilu facebo-
okowym: Faustyna 2016, a polega – najkrócej mó-
wiąc –  na szukaniu odpowiedzi w Miłosierdziu Bo-
żym na wszystkie pytania. Pytania są wysyłane na
priv lub skrzynkę e-mailową: faustyna.sdm@gma-
il.com, a odpowiedzi są nagrywane i prezento-
wane w formie
videobloga na
YouTube i na
profilu facebo-
okowym: Faus-
tyna 2016.

www.faustyna.pl www.faustyna.pl


