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W sobotę, 9 maja br., do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach już po raz jedenasty przybyła największa doroczna pielgrzymka, którą
organizuje „Radio Lumen”. Uczestniczyło w niej
ponad 25 000 pątników z całej Słowacji. W Roku Życia
Konsekrowanego pielgrzymka odbywała się pod hasłem: Z radością wraz z konsekrowanymi pielgrzymujemy do źródła Bożego Miłosierdzia, by obudzić
świat. Uroczystej Eucharystii przewodniczył bp Bernard Bober z diecezji koszyckiej w koncelebrze z wieloma kapłanami, którzy przybyli z pielgrzymami.
Konferencję zatytułowaną „Moim Mistrzem jest Pan”,
o życiu konsekrowanym na podstawie „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, przed Mszą św. wygłosiła
s. M. Clareta Fečova ze Zgromadzenia Matki Bożej
Miłosierdzia. Na zakończenie pielgrzymki modlitwą
w Godzinie Miłosierdzia (15:00) i Koronką do Miłosierdzia Bożego metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz dziękował Słowakom za pielgrzymowanie do łagiewnickiego Sanktuarium i zachęcał, by nadal troszczyli się o rodziny i chrześcijańskie wartości, które dzisiaj tak bardzo są w Europie zagrożone.
Tydzień później, 16 maja br., do Łagiewnik po raz
szósty przybyła kilkutysięczna pielgrzymka grekokatolików ze Słowacji. Eucharystii w liturgii archijerejskiej przewodniczył abp Jan Babjak SJ. Po modlitwie w Godzinie Miłosierdzia (15:00) i Koronce do
Miłosierdzia Bożego pielgrzymkę zakończyło słowo
kard. Stanisława Dziwisza, metropolity krakowskiego,
oraz pasterskie błogosławieństwo.
* * *
17 maja br. s. Filipa Bąk i s. Filipina Szwed ze
Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia – po prawie rocznym przygotowaniu w Centrum Misyjnym
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w Warszawie
i odebraniu
Krzyży misyjnych – wyjechały na Kubę. W Camaguey – trzecim
co do wielkości mieście tego kraju, którego starówka wpisana
jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO, posługują czcicielom Miłosierdzia Bożego, pomagając
im głębiej poznać dar orędzia Miłosierdzia, które Jezus powierzył św. Siostrze Faustynie. O przyjazd sióstr
ze Zgromadzenia św. Faustyny modlili się kapłani
i apostołowie Bożego Miłosierdzia od 15 lat. Ich wytrwała modlitwa, ufność pokładana z Jezusie Miłosiernym i orędownictwie św. Siostry Faustyny pozwalały pokonać wiele trudności, i to, co wydawało się
niemożliwe, stało się faktem.
* * *
W uroczystość Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki
wiernych, 24 maja
br., w Koninie odbyła się konsekracja
kościoła pod wezwaniem św. Siostry Faustyny. Uroczystej Eucharystii przewodniczył bp Alojzy Wiesław Mering, ordynariusz diecezji włocławskiej. Kamień węgielny tego kościoła pochodzi z kościoła chrztu św. Siostry Faustyny. W parafii liczącej obecnie 8 600 wiernych od 1993 roku posługują księża salezjanie. Każdego roku (od ośmiu lat)
w ostatnią niedzielę przed 5 października (liturgiczne
wspomnienie św. Faustyny) siostry Zgromadzenia Matki
Bożej Miłosierdzia ze wspólnoty w Świnicach Warckich przybliżają parafianom duchowość i misję św.
Siostry Faustyny.
* * *
W kaplicy z cudownym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach ukończono już
renowację drugiego bocznego ołtarza, dedykowanego św. Józefowi. Ołtarz z łaskami słynącym obrazem
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i grobem św. Faustyny został poddany renowacji
w pierwszych miesiącach bieżącego roku. Zostały
ukończone także prace związane z wymianą przewodów elektrycznych, nagłośnienia oraz iluminacja całej kaplicy, uwzględniająca nie tylko wyeksponowanie cudownego obrazu Jezusa Miłosiernego i trumienki z relikwiami św. Faustyny, ale także odpowiadająca wymogom transmisji on-line prowadzonej z tej
kaplicy przez całą dobę oraz transmisji telewizyjnych.
W pracowni Piotra Idzi w Krakowie przygotowywana jest rzeźba św. Faustyny, która ma stanąć w prezbiterium, przed ołtarzem Jezusa Miłosiernego. Prowadzone będą prace związane z przebudową wejścia
do kaplicy. Planowane jest również malowanie całej
kaplicy, co wymaga dłuższego czasu ze względu na
zabytkowe freski Z. Gedliczki.
* * *
W Wydawnictwie „Kataliku Pasaulio Leidiniai” ukazały się „Listy św. Siostry Faustyny” w przekładzie na
język litewski. Z polskiego tekst tłumaczyła Teresélé
Danguolé Śniurevičiené. Pierwsze wydanie „Listów...”
w języku polskim ukazało się w 2005 roku, a następnie w kilku językach obcych, m.in. angielskim, hiszpańskim, francuskim, niemieckim, portugalskim.
* * *
W czasie obchodów 150-lecia Polska Szkoła Podstawowa na Litwie w miejscowości Rzesza otrzymała
imię św. Siostry Faustyny. Na poświęconym z tej okazji
sztandarze z wizerunkiem Patronki wypisano hasło:
Wiara – Nauka – Przyszłość. Sztandar na zamówienie wicedyrektorki szkoły Liliji Ogint wykonały siostry bernardynki z Łowicza.
* * *
Od ponad dwóch lat Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej
Miłosierdzia w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
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w Krakowie-Łagiewnikach prowadzi dzieło „Koronka za konających”. Włączyło się w nie już parę tysięcy osób. Aktualnie posługuje w nim ponad 1200 osób.
Są wśród nich takie, które odpowiedziały na każdy
sms z imieniem konającego od początku funkcjonowania tego dzieła. Rekordzistką jest osoba, która przyjęła zgłoszenia już prawie 350 konających; 40 osób
modliło się za ponad 100 konających. Najczęściej
zgłoszenia otrzymują osoby czuwające w godzinach
przedpołudniowych i popołudniowych, bo w tych
strefach czasowych jest mniejsza liczba osób czuwających. W tym roku system obsługujący to dzieło na
numer 505 060 205 średnio dziennie przyjmuje około 30 sms-ów z imionami konających, a pomoc dociera do nich bardzo często już po kilkudziesięciu
sekundach od momentu zgłoszenia. Wiele osób nie
ogranicza się do odmówienia jednej Koronki do Miłosierdzia Bożego, ale nadal wspiera te osoby swą
modlitwą. Wszyscy podejmują to zadanie jako misję
miłosierdzia, a osoby, których imiona otrzymują
w sms-ie, jako te, których powierzył im sam Jezus.
Świadcząc pomoc konającym sami stają się bogaci
w miłosierdzie. Zgromadzenie serdecznie dziękuje
wszystkim, którzy uczestniczą w tym dziele, także poprzez wsparcie finansowe, i otacza ich codzienną
modlitwą. W ich intencji inicjator dzieła ks. Piotr
Marks co tydzień odprawia Mszę św. w Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.
* * *
Sklep internetowy Wydawnictwa
„Misericordia” Zgromadzenia
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
w tym roku wznowił działalność
w internecie pod adresem: www.
misericordia.faustyna.pl. Można
w nim kupić nie tylko „Dzienniczek” św. Siostry Faustyny oraz różnorodne obrazy
i reprodukcje łaskami słynącego obrazu Jezusa Miłosiernego z Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach, ale
także publikacje książkowe poświęcone tematyce miłosierdzia Bożego, życiu, misji i duchowości św. Siostry Faustyny oraz przedmioty liturgiczne, pamiątki
i dewocjonalia. Publikacje książkowe; multimedialne
oraz obrazki są dostępne w kilku językach.

