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WIADOMOŚCI

1 maja br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Krakowie-Łagiewnikach odbyła się pierwsza
w historii tego miejsca uroczystość święceń kapłańskich. W kaplicy z cudownym obrazem Jezusa Miłosiernego, w której w tym dniu 84 lata temu
swe śluby wieczyste składała św. Siostra Faustyna
Kowalska, bp Ottavio Vitale RCI, ordynariusz diecezji Lezhë w Albanii, udzielił święceń kapłańskich diakonowi Michałowi Adamowi Nowakowi
ze Zgromadzenia Rogacjonistów Serca Jezusowego. Głównym zadaniem tego zgromadzenia jest
modlitwa o powołania i kształtowanie dojrzałych
chrześcijan zaangażowanych w Kościele.
* * *
Od 16 maja do 4 sierpnia (przez 81 dni) w całym
Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
trwała nieustanna modlitwa różańcowa (24 godziny na dobę), podjęta z okazji 80. rocznicy elekcji Maryi, Matki Bożej Miłosierdzia na Niebieską
Przełożoną Generalną. Nowenna nowenn była
przede wszystkim dziękczynieniem za Jej szczególną opiekę nad Zgromadzeniem i za wszystkie
łaski przez Nią wyproszone, a także zanoszona
w intencjach wynagradzających oraz błagalnych:
z prośbą o świętość życia dla sióstr, nowe powołania i dalszy rozwój Zgromadzenia, by było ono
żywym znakiem Bożego miłosierdzia działającego w Kościele i świecie.
* * *
20 maja br.
odbyły się
doroczne,
majowe
uroczystości w Skalnym Sank-

tuarium Bożego Miłosierdzia na Słowacji. Na górze Butkow uroczystej Eucharystii przewodniczył
bp Tomáš Galis, pasterz diecezji żylińskiej, a modlitwę w Godzinie Miłosierdzia i Koronkę do Miłosierdzia Bożego poprowadziły siostry Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia z domów na Słowacji. Wszyscy uczestnicy tej uroczystości otrzymali w darze piękny album o „Skalnym Sanktuarium Bożego Miłosierdzia”, który ukazał się
w Wydawnictwie Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia „Misericordia”. Tekst s. M. Elżbiety Siepak ZMBM ukazuje w nim historyczne
tło i powstawanie obiektów kultu religijnego na
XI piętrze kamieniełomu na górze Butkow: monumentalnego Krzyża, pomnika św. Jana Pawła II
i św. Siostry Faustyny, kaplicy Miłosierdzia Bożego, drogi krzyżowej oraz kościoła Bożego Miłosierdzia w miejscowości Ladce. Wraz ze wznoszeniem obiektów budowana była żywa wspólnota ludzi, czcicieli Bożego Miłosierdzia, pielgrzymujących wspólnotowo lub indywidualnie do tego
miejsca na dorocznie organizowane uroczystości
w maju i we wrześniu. Ich świadectwa oraz piękne zdjęcia doskonale ilustrują klimat tego niezwykłego Sanktuarium w diecezji żylińskiej, którego
głównym fundatorem jest dyrektor generalny Cementowni Ladce inż. Anton Barcík. Album ukazał się w czterech językach: polskim, słowackim,
angielskim i niemieckim.
* * *
20 maja br. w Rio de Janeiro odbył się Archidiecezjalny Kongres Miłosierdzia Bożego. Wzięły w nim udział także siostry ze Zgromadzenia
Matki Bożej Miłosierdzia ze wspólnoty w tym
mieście, a s. Maria Solange Pereira Diniz wygłosiła konferencję o roli i znaczeniu duchowego
dziedzictwa św. Siostry Faustyny i jej prorockiej
misji głoszenia orędzia Miłosierdzia dla Zgromadzenia i Kościoła świętego.
* * *
29 maja br., we Florydzie na Kubie, archidiecezja Camaguey, odbyła się Pascha Młodych. Wzięły
w niej udział również siostry ze Zgromadzenia
Matki Bożej Miłosierdzia z klasztoru w Camaguey: s. Filipa Bąk i s. Filipina Szwed oraz młodzież z MAJ-u (Młodzieżowego Ruchu Miłosierdzia, który jest młodzieżową gałęzią działające-
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go na Kubie Apostolatu Miłosierdzia). W programie spotkania: „Droga Światła”, koncerty, uroczysta Msza św. i praca w grupach.
* * *
1 czerwca br. odbyły się uroczystości
związane ze 100-leciem Szkoły Podstawowej w Świnicach
Warckich, do której
od pierwszego roku
jej istnienia, przez 3 lata, uczęszczała Helena Kowalska – św. Siostra Faustyna. Z tej okazji uroczystej Eucharystii przy ołtarzu polowym w Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Faustyny w Świnicach Warckich przewodniczył ks. prałat Artur Niemira, kanclerz kurii włocławskiej, a w hali sportowej szkoły miały miejsce: okolicznościowe przemówienia, wystąpienia gości i część artystyczna
w wykonaniu uczniów. Specjalnym punktem programu było odsłonięcie tablicy upamiętniającej
fakt, że jedną z pierwszych uczennic tej szkoły
była znana dziś w całym świecie Apostołka Bożego Miłosierdzia.
* * *
10 czerwca
br. w kościele ojców
dominikanów w Koszycach
odbyły się
ceremonie przyjęcia członków w Stowarzyszeniu
Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” oraz
składania przyrzeczeń oddania i służby Bożemu
Miłosierdziu. W obecności apostołów Bożego Miłosierdzia, zebranych na II Kongresie Miłosierdzia Bożego na Słowacji, Eucharystii przewodniczył bp Stanislav Stolarik. Od przełożonej generalnej Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia m. Petry Kowalczyk oraz sióstr prowadzących formację na Słowacji – 10 wolontariuszy otrzymało legitymacje członkowskie, a 10
członków złożyło swoje przyrzeczenia oddania się
i służby Miłosierdziu Bożemu. Na Słowacji stowarzyszenie „Faustinum” liczy 1729 wolontariuszy i 183 członków.

* * *
Wspólnota sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
z Gdańska, z inicjatywy gdańskiej formacji
o nazwie „Kobieta jest
Boska”, podjęła się
każdego 8 dnia miesiąca wesprzeć swoją modlitwą i ofiarą pary starające
się o potomstwo. Inicjatywa ruszyła w lutym br.,
a już w marcu siostry doświadczyły, jak wiele par
boryka się z problemem niepłodności. O modlitewne wsparcie prosiło już kilkadziesiąt par. Wszystkie osoby, które pragną, aby siostry Matki Bożej
Miłosierdzia z Gdańska wspierały je w modlitwie
o potomstwo lub chcą prosić o modlitwę za bliskie im pary, które mają trudności z poczęciem…,
mogą przesyłać imiona par drogą mailową na adres: kobietajestboska@gmail.com lub poprzez fanpage formacji KOBIETA JEST BOSKA https://
www.facebook.com/Kobieta-jest- BOSKA 447266535664684/?fref=ts
* * *
Chrześcijańskie Centrum Pomocy Małżeństwu
i Rodzinie działające przy Sanktuarium św. Siostry Faustyny w Kiekrzu oferuje pomoc w zakresie psychoterapii i doradztwa. Korzystają z niej
małżeństwa, które doświadczają trudności lub nie
radzą sobie z problemami przeżywanymi w relacji ze współmałżonkiem. Pomoc świadczona
w formie terapii indywidualnej i grupowej, prowadzona jest w oparciu o wartości chrześcijańskie
i uwzględnia osobową relację człowieka z Bogiem.
* * *
W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w KrakowieŁagiewnikach, w „Domu św. Siostry Faustyny”
przy parkingu został otwarty nowy sklep wydawnictwa „Misericordia”. Sklep jest czynny w godzinach 9.00-17.00 od poniedziałku do soboty.
Można w nim nabyć przede wszystkim dzieła św.
Siostry Faustyny – „Dzienniczek” i „Listy” – różne publikacje książkowe i multimedialne o miłosierdziu Bożym i Jego Apostołce, reprodukcje
łaskami słynącego obrazu Jezusa Miłosiernego
w różnych formatach, dewocjonalia i pamiątki
z łagiewnickiego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. W sklepie są dostępne publikacje nie tylko
w języku polskim, ale także w językach obcych.
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