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WIADOMOŚCI
W Jubileuszowym Roku Miłosierdzia, w okresie
Wielkiego Postu i w pierwszych dniach okresu
wielkanocnego siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia głosiły orędzie o miłosiernej miłości Boga i dzieliły się bogactwem duchowości
św. Siostry Faustyny w czasie rekolekcji, dni skupienia, na konferencjach i niedzielnych Eucharystiach w Polsce, Anglii, Francji, Szwajcarii,
Niemczech, Czechach, Słowacji, Libanie i w Stanach Zjednoczonych.
* * *
Cały Wielki Post siostry ze Zgromadzenia Matki
Bożej Miłosierdzia, głównie z klasztoru w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, towarzyszyły wszystkim, którzy korzystają
z „Modlitwy w drodze”. W Roku Miłosierdzia słowo Boże ukazywało właśnie blask tajemnicy miłosierdzia Bożego, której głębię, dzięki doświadczeniom mistycznym, poznała św. Siostra Faustyna. Dodatkowo w każdą niedzielę Wielkiego Postu s. Gaudia Skass i s. Emanuela Gemza głosiły krótkie konferencje o Bożym miłosierdziu i ludzkiej odpowiedzi na tę uprzedzającą miłosierną miłość Boga.
* * *
2 kwietnia br. po porannej Mszy św. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach została poświęcona figura św. Siostry
Faustyny, która stanęła pomiędzy ołtarzem z cudownym obrazem Jezusa Miłosiernego a klęcznikiem z jej relikwiami. Apostołka Bożego Miłosierdzia wita przybywających tu pielgrzymów, lewą ręką
wskazuje na łaskami słynący obraz Jezusa Miłosiernego, a prawą podaje pielgrzymom „Dzienniczek”, w którym zapisała Jego Orędzie miłosierdzia. Rzeźba została wykonana w pracowni krakowskiego artysty Piotra Idziego, a polichromię
wykonał Mariusz Dydo.
* * *
Od święta Miłosierdzia (7 kwietnia br.) dostępna
jest aplikacja: Faustyna.pl. na smartfony i tablety,

która jest mobilną wersją
strony: www.faustyna.pl.
Uwzględnia najważniejsze
tematy związane ze św.
Siostrą Faustyną i nabożeństwem do Miłosierdzia Bożego, myśli z jej „Dzienniczka” na każdy dzień oraz
informacje o stolicy kultu Miłosierdzia Bożego –
Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach. Nadto zawiera aktualizowane wiadomości tekstowe i zdjęciowe, dostęp do transmisji on-line z kaplicy cudownego obrazu Jezusa Miłosiernego. Aplikacja
została wykonana przez Karolinę Ślusarczyk i Klaudię Popko częściowo w ramach pracy dyplomowej na AGH pod kierunkiem dr. Roberta Chodorka, aby ułatwić pielgrzymom z różnych stron świata
oraz ludziom młodym, którzy przybędą do Krakowa na Światowe Dni Młodzieży, dostęp do najistotniejszych treści związanych z orędziem Miłosierdzia i dzieł prowadzonych w łagiewnickim Sanktuarium. Aplikacja jest dostępna w siedmiu wersjach językowych.
* * *
W Jubileuszowym
Roku Miłosierdzia
w pierwszą Niedzielę po Wielkanocy, czyli w święto Miłosierdzia do
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w KrakowieŁagiewnikach przybyło ponad 250 000 osób ze
wszystkich kontynentów, z prawie 40 krajów, nawet tak egzotycznych jak: Erytrea, Karaiby, Antyle, Guana, Kongo, Madagaskar, Martynika, Peru,
Sri Lanka, Tajlandia, Uganda czy Nowa Zelandia.
Służyło im przy ołtarzu i w konfesjonałach około
460 kapłanów, około 100 sióstr, ponad 100 kleryków, oraz policja, straż pożarna, miejska (w sumie
ponad 400 osób), służba maltańska, kościelne służby porządkowe i setki wolontariuszy posługujących
na różnych odcinkach. Uroczystości z łagiewnickiego Sanktuarium relacjonowało 125 akredytowanych
dziennikarzy, w tym kilka stacji telewizyjnych, które prowadziły transmisje z nocnego czuwania oraz

www.faustyna.pl

lipiec, sierpień, wrzesień 2016

25

Sumy. Nadto na stronie: www.faustyna.pl 41 000 użytkowników z 114 krajów świata łączyło się z kaplicą
cudownego obrazu Jezusa Miłosiernego i grobem
św. Siostry Faustyny, w której w ciągu dnia sprawowana była tylko jedna Msza św. z udziałem wiernych (o 19:00), a przez cały dzień tłumy pielgrzymów w atmosferze modlitwy nawiedzały to święte
miejsce, by dziękować i prosić o potrzebne łaski.
Na stronie www.miłosierdzie.pl z transmisji Liturgii w bazylice korzystało ponad 77 000 indywidualnych użytkowników z 65 krajów.
* * *
7 kwietnia br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach
odbył się Jubileuszowy Kongres Miłosierdzia pod
hasłem: „Miłosierdzie w praktyce duszpasterskiej”.
W programie bp Henryk Ciereszko mówił o budowaniu środowiska miłosierdzia w sanktuarium;
ks. dr hab. Stanisław Wronka – Gesty miłosierdzia.
Sens i znaczenie „bramy miłosierdzia”; ks. prof.
Edward Staniek – Mądre miłosierdzie. Konfesjonał
w Roku Miłosierdzia; ks. dr Marcin Cholewa – Miłosierdzie w obliczu dylematów. Między gabinetem
psychologa a konfesjonałem; ks. dr Marek Gilski –
Miłosierdzie wobec tych, którzy nie mogą otrzymać
rozgrzeszenia. Drogi odpuszczania grzechów; ks. prof.
Jan D. Szczurek – Rola odpustów w praktyce miłosierdzia. Odpusty za zmarłych, za żywych, za siebie;
s. Elżbieta Siepak ZMBM, Czyn, słowo, modlitwa.
Pełnia miłosierdzia; ks. prof. dr hab. Jan Machniak – Miłosierdzie w nauczaniu papieskim. Od Jana
Pawła II przez Benedykta XVI do Papieża Franciszka; ks. dr Franciszek Ślusarczyk – Misjonarz miłosierdzia. Przedłużenie miłosiernych dłoni Ojca Świętego. Kongres otwierał bp Jan Zając, honorowy kustosz łagiewnickiego Sanktuarium, a kończyła Eucharystia pod przewodnictwem kard. Stanisława
Dziwisza, metropolity krakowskiego, który to wydarzenie objął swoim patronatem. Owocem Kongresu jest m.in. książkowe wydanie wszystkich referatów w całości. Organizatorami Kongresu byli:
Międzynarodowa Akademia Bożego Miłosierdzia,
Rektorat Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, Zgro-

madzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia oraz Uniwersytet Papieski Jana Pawła II.
* * *
W Wydawnictwie „Misericordia” Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia ukazała się książka s. M. Elżbiety Siepak, zatytułowana
„Śladami objawień św. Siostry Faustyny w Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach”. Jest to specyficzny przewodnik po stolicy kultu Miłosierdzia Bożego, w której
św. Faustyna przeżyła ponad 280 różnego rodzaju
objawień i mistycznych doświadczeń. Praktycznie
każde miejsce w Łagiewnikach nosi ślady niezwykłych spotkań Apostołki Miłosierdzia Bożego z Jezusem, Matką Najświętszą, Aniołami, świętymi czy
duszami cierpiącymi w czyśćcu. Jej kontakt ze światem nadprzyrodzonym był tak rzeczywisty i realny,
jak świat postrzegany zmysłami. Niniejsza publikacja wprowadza Czytelnika i Pielgrzyma w klimat tych
nadzwyczajnych przeżyć św. Siostry Faustyny.
* * *
21 kwietnia br. w domu głównym Towarzystwa
Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu odbyło się Międzynarodowe Sympozjum pod
hasłem „Miłosierdzie w duszpasterstwie migracyjnym”. W programie wystąpienia m.in: bp. Wiesława Lechowicza, delegata Konferencji Episkopatu
Polski ds. migrantów, ks. Ryszarda Głowackiego,
przełożonego generalnego TCHr, prof. Jacka Gołębiowskiego z KUL, ks. prof. Jana Machniaka
z UPJPII, kapłanów z Towarzystwa Chrystusowego
oraz s. M. Elżbiety Siepak ze Zgromadzenia Matki
Bożej Miłosierdzia, która mówiła o roli kapłanów
w głoszeniu orędzia Miłosierdzia Bożego. Eucharystii przewodniczył nuncjusz apostolski abp Celestino Migliore w koncelebrze z kapłanami Towarzystwa Chrystusowego posługującymi w wielu krajach
świata na wszystkich kontynentach. Sympozjum zorganizował Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego
i Ruch Apostolatu Emigracyjnego. Patronat nad wydarzeniem objął abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
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