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W I A D O M O Œ C I
tekście globalnego przemysłu turystycznego.
Uczestnicy Kongresu nawiedzili m.in.: Sanktua-
rium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewni-
kach i Sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych
Morzach. Kongres zorganizowało biuro turystyczne
„Ernesto Travel”, a patronat honorowy nad wyda-
rzeniem objął m.in.: metropolita krakowski abp Ma-
rek Jędraszewski i kard. Stanisław Dziwisz.

*  *  *
Na zaproszenie księży chrystusowców w dniach
9-22 grudnia 2017 roku s. Diana Kuczek i s. Kla-
ra Domańska z klasztoru Zgromadzenia Matki Bo-
żej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach popro-
wadziły rekolekcje  adwentowe w dwóch Polskich
Misjach Katolickich w Anglii: miejscowości Hull
(9-13 grudnia) oraz Southampton (15-22 grudnia).
Przedmiotem konferencji i wspólnotowej modlit-
wy była tajemnica miłosierdzia Bożego i odpo-
wiedź człowieka na tę uprzedzającą miłość po-
stawą zaufania wobec Niego i czynnej miłości bliź-
niego. Do tej szkoły duchowości św. Faustyny sios-
try prowadziły dzieci, młodzież i dorosłych.

*  *  *
Na stronie www.faustyna.pl
dostępny jest folder „Jezuso-
we orędzie Miłosierdzia”
w języku łotewskim. Zawiera
on najważniejsze wypowiedzi
Pana Jezusa zapisane w „Dzien-
niczku” św. Siostry Faustyny,
które dotyczą przekazanego
dla Kościoła i świata orędzia
Miłosierdzia. To orędzie św.
Jan Paweł II dał na trzecie ty-
siąclecie wiary, aby ludzie le-
piej poznali prawdziwe oblicze Boga i prawdzi-
we oblicze człowieka. Tekst wstępu i cytaty
z „Dzienniczka” z języka polskiego tłumaczył
o. Stanisław Kowalski OFMCap. To już 14 ję-
zyk, w którym folder „Jezusowe orędzie Miło-
sierdzia” udostępniany jest do niekomercyjne-
go szerzenia orędzia Miłosierdzia. W 2017 roku
pliki w pdf do niekomercyjnego szerzenia orę-
dzia Miłosierdzia pobrało 2000 osób.

*  *  *
Od 1 stycznia internauci na stronie: www.faus-
tyna.pl uczestniczą w losowaniu Patronów na rok

2018. W tym ro-
ku losowanie
odbywa się na
wszystkich sied-
miu stronach ję-

zykowych. Wraz z Patronem losujący otrzymują
praktykę miłosierdzia, najczęściej modlitwę w po-
danej intencji, oraz przesłanie z „Dzienniczka” św.
Siostry Faustyny. Jest to tradycja związana ze Zgro-
madzeniem Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, do
której wielką wagę przywiązywała także św. Siostra
Faustyna, o czym tak m.in. pisała: W czasie medy-
tacji obudziło mi się jedno z takich tajnych pragnień:
żeby Jezus Eucharystyczny był mi szczególnym pa-
tronem i na ten rok – jak dawniej. (…) Kiedy przy-
szłyśmy do refektarza na śniadanie, po przeżegna-
niu zaczęło się ciągnienie patronów. Kiedy się zbli-
żyłam do obrazeczków, na których są napisani pa-
troni, wzięłam bez namysłu, jednak nie czytając za-
raz, chciałam się przez parę minut umartwić. – Wtem
słyszę głos w duszy: „Jestem twoim patronem, czy-
taj”. W tej chwili spojrzałam na napis i przeczyta-
łam: „Patron na rok 1935 – Najświętsza Euchary-
stia”. Serce mi zadrgało z radości (Dz. 360). W 2017
roku na polskiej wersji strony: faustyna pl w loso-
waniu Patronów wzięło udział 120 000 osób.

*  *  *
Na stronie internetowej: www.faustyna.pl, w roku
2017 zanotowano prawie 6 000 000 odsłon i po-
nad 1 300 000 użytkowników. Dzięki Ofiarodaw-
com, Informatykom i Tłumaczom aktualizowa-
nie były wiadomości na wszystkich stronach ję-
zykowych. „Dzienniczek” św. Siostry Faustyny
w 7 wersjach językowych czytało na stronie pra-
wie 160 000 osób. W dziele „Nieustannej Koron-
ki do Miłosierdzia Bożego” uczestniczyło blisko
2600 osób z kilkudziesięciu krajów świata, dzięki
czemu codziennie przez 24 godziny na dobę do-
chodziło do Boga wołanie o miłosierdzie dla nas
i całego świata. Z transmisji on-line z Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach –
kaplicy cudownego obrazu Jezusa Miłosiernego
i grobu św. Faustyny – korzystało  525 000 osób.
Natomiast w transmisji modlitwy w Godzinie Mi-
łosierdzia i Koronki do Miłosierdzia Bożego przez
katolickie rozgłośnie radiowe codziennie średnio
uczestniczyło ponad 250 000 osób.  W ubiegłym
roku transmisję tej modlitwy podjęło także Ra-

dio Alex z Zakopanego i radio Pallotti FM, na-
tomiast poranną Mszę  św. od października trans-
mitowało Radio Doxa z Opola. Na adres klasz-
toru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosier-
dzia w Krakowie-Łagiewnikach wpłynęło prawie
429 000 próśb z intencjami do modlitwy i ponad
45 200 podziękowań za otrzymane łaski.

*  *  *
W roku 2017 w dziele „Koronka za konających”
wsparliśmy modlitwą ponad 20 000 osób, któ-
rych imiona zostały przesłane sms-em na numer
505 060 205 lub drogą e-mailową. Uczestniczy-
ło w tym dziele w ciągu roku prawie 2 000 osób,
które zadeklarowały chęć pomocy konającym
w wybranym dniu i strefie czasowej przez od-
mawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego w in-
tencji tej osoby, której imię otrzymali przez sms
lub drogą e-mailową. Uczestniczyli w tym dzie-
le także ofiarodawcy, lekarze, pielęgniarki, wo-
lontariusze w szpitalach i hospicjach oraz wszys-
cy, którzy przesyłali sms-y z imionami konają-
cych. Wszystkich uczestniczących w tym dziele
siostry codziennie polecały Miłosierdziu Boże-
mu w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Kra-
kowie-Łagiewnikach i zapraszają do współpracy
kolejne osoby, gdyż sms-owych zgłoszeń kona-
jących jest coraz więcej. Formularz zgłoszenio-
wy do dzieła jest na stronie: www.faustyna.pl.

*  *  *
„Ojciec Andrasz – spowiednik świętych”. Pod
takim tytułem w WAM ukazała się nowa pozy-
cja poświęcona o. Józefowi Andraszowi SJ, kra-
kowskiemu kierownikowi duchowemu św. Sios-
try Faustyny. W książce opisana jest jego posłu-
ga jako spowiednika i kierownika duchowego
wobec osób, które już są na ołtarzach lub cieszą
się sławą świątobliwych. Wśród nich jest św. Sios-
tra Faustyna i s. Kaliksta
Piekarczyk ze Zgromadze-
nia Matki Bożej Miłosier-
dzia. Autorką opracowa-
nia jest Stanisława Bogdań-
ska, absolwentka Akademii
Ignacjanum, promotorka
kultu ojca Józefa Andrasza
i animatorka ruchu piel-
grzymkowego.

Od kilku miesięcy do-
stępna jest aplikacja:
Faustyna.pl nie tylko na
android, ale także dla
iOS. Można je pobrać
ze strony: www.fausty-
na.pl poprzez link lub
bezpośrednio odpowied-

nio w sklepie App Store pod hasłem Faustyna.pl
lub w Google Play pod tym samym tytułem. Ta
aplikacja przygotowana w 7 językach,  ułatwia
korzystanie z najważniejszych treści na stronie:
www.faustyna.pl. Chodzi przede wszystkim
o szybki dostęp do transmisji on-line z Sank-
tuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-
Łagiewnikach, informacje o stolicy kultu Miło-
sierdzia Bożego, wiadomości dla pielgrzymów,
aktualności (zapowiedzi i relacje fotograficzne
z najważniejszych wydarzeń), przesłanie z „Dzien-
niczka” na każdy dzień, a także o łatwy dostęp
do istotnych treści związanych z orędziem Boże-
go Miłosierdzia i św. Siostrą Faustyną oraz dzie-
łem „Koronki za konających”.

*  *  *

W dniach 8-12 listopada 2017 roku w Krakowie
odbył się I Międzynarodowy Kongres Turystyki
Religijnej i Pielgrzymkowej. Wzięło w nim udział
200 touroperatorów i organizatorów turystyki reli-
gijnej z 30 krajów świata oraz koordynatorzy die-
cezjalni i przedstawiciele sanktuariów, a wśród nich
siostry Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia
jako partnerzy wydarzenia. 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-
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