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W I A D O M O Ś C I
W ramach wy-
darzeń związa-
nych z „Craco-
via sacra”, 14
sierpnia 2017
roku, w Sanktu-

arium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewni-
kach po raz pierwszy można było zobaczyć rękopi-
sy listów św. Siostry Faustyny. Na wystawie – przy-
gotowanej w języku polskim i angielskim – zapre-
zentowano listy Apostołki Bożego Miłosierdzia do
rodziny (rodzonej siostry Wandy), spowiedników:
bł. ks. Michała Sopoćki i o. J. Andrasza SJ, prze-
łożonej generalnej Zgromadzenia Matki Bożej Mi-
łosierdzia m. Michaeli Moraczewskiej i przełożo-
nej domu krakowskiego – m. Ireny Krzyżanowskiej
oraz s. Justyny Gołowit i s. Ludwiny Gadziny, dla
których św. Faustyna była „aniołem”, wprowadza-
jącym je w życie zakonne. Oprócz rękopisów za-
prezentowano także ich adresatów przez krótkie bio-
gramy i zdjęcia. Wystawa cieszyła się dużym powo-
dzeniem, a osoby nawiedzające muzeum św. Faus-
tyny z oryginalnymi pamiątkami po św. Faustynie
i wystawę z rękopisami jej listów mogły zabrać
z sobą bileciki z duchowym przesłaniem, jakie 80
lat temu Sekretarka Jezusa Miłosiernego ze szpitala
na Prądniku skierowała do wielu sióstr w Krakowie-
Łagiewnikach.

*  *  *
Od 1 września br. modlitwę w Godzinie Miłosier-
dzia i Koronkę do Miłosierdzia Bożego, którą pro-
wadzą siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Mi-
łosierdzia w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewni-
kach, transmituje kolejna stacja: Radio Pallotti FM,
które swoją siedzibę ma w Nowej Hucie, a studia
w Krakowie i Warszawie. To już 11 rozgłośnia ra-
diowa, która włączyła się do modlitwy w Godzinie
Miłosierdzia i Koronki w kaplicy cudownego ob-
razu Jezusa Miłosiernego i grobu św. Faustyny.
Transmisję prowadzą: Radio Niepokalanów, Ra-
dio Warszawa, Radio Rodzina Wrocław, Radio Ain
Karim, Radio Jasna Góra, Radio Podlasie, Radio
Nadzieja, Radio Aleks, Radio Faustyna.pl i retrans-
misję: RadioSiedemNet z Chicago (USA). Trans-
misję on-line można odbierać także na stronie: faus-

tyna.pl, dostępnej również na tabletach i smartfo-
nach poprzez aplikację: Faustyna.pl

*  *  *
W województwie kujawsko-pomorskim trwa kolej-
na edycja Konkursu Interdyscyplinarnego o Wiel-
kich Polakach. W tym roku szkolnym postacią wy-
braną do zmagań konkursowych dla uczniów klas
VI i VII szkół podstawowych i klas II i III gimna-
zjalnych jest św. Siostra Faustyna Kowalska, jej
życie, misja Miłosierdzia Bożego i kult na tle hi-
storii Polski. Etap szkolny – 7 grudnia 2017, etap
rejonowy 1 lutego 2018, a miesiąc później –  1 marca
– etap wojewódzki. Gala i rozdanie nagród plano-
wane jest na 21 marca 2018 roku w Centrum Edu-
kacji Młodzieży w Górsku. Zgromadzenie Sióstr
Matki Bożej Miłosierdzia objęło nad tym wyda-
rzeniem patronat honorowy i podjęło się meryto-
rycznej współpracy w tym dziele.

*  *  *
Arcybiskup metropolita ryski Zbigniew Stankiewicz
ustanowił pierwszą na Łotwie parafię pod wezwa-
niem św. Siostry Faustyny w miejscowości Mazsala-
ca. Zabiegali o to jej mieszkańcy, którzy od kilku
lat mają własną kaplicę z obrazem Jezusa Miłosier-
nego, pielęgnują nabożeństwo do Miłosierdzia Bo-
żego i angażują się w różne dzieła miłosierdzia
w parafialnej grupie „Caritas”. W parafii posługuje
polski kapłan, o. Tomasz Dudziuk, werbista.

*  *  *
W dniach 8-12 listopada 2017 roku w Krakowie
odbył się I Międzynarodowy Kongres Turystyki
Religijnej i Pielgrzymkowej. Wzięło w nim udział
ok. 200 touroperatorów i organizatorów turystyki
religijnej, biskupi i kapłani oraz koordynatorzy die-
cezjalni i szefowie fundacji. Celem Kongresu była
nie tylko wymiana kontaktów handlowych wśród
uczestników, ale przede wszystkim promocja Kra-
kowa i Małopolski na arenie międzynarodowej oraz
wzmocnienie znaczenia turystyki religijnej w kon-
tekście globalnego przemysłu turystycznego.
Uczestnicy Kongresu nawiedzili m.in. Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach
i Sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych Mo-
rzach. Kongres zorganizowało biuro turystyczne
„Ernesto Travel”, a patronat honorowy nad wyda-
rzeniem objęli m.in.: metropolita krakowski abp
Marek Jędraszewski i kard. Stanisław Dziwisz.

www.faustyna.pl www.faustyna.pl


