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* * *
W dniach 23-28 lutego br. s. Teresa de la Fuente i s. Maria Vianneya Dąbrowska z klasztoru
Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach prowadziły rekolekcje
o Bożym miłosierdziu w Swansea i w diecezjalnym Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Morriston. W programie były także spotkania z kapłanami i siostrami zakonnymi z diecezji Menevia, ze Wspólnotą Miłosierdzia Bożego, młodzieżą
oraz dzień skupienia dla Rodaków z Polskiej Misji
Katolickiej w Swansea. Podczas swego pobytu
w Walii siostry głosiły orędzie Miłosierdzia także
w Newport i Cardiff – stolicy Walii.
* * *
Przed Świętami Wielkanocnymi została ukończona renowacja ołtarza głównego
w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w KrakowieŁagiewnikach. Wcześniej odrestaurowano ołtarz z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem
św. Faustyny, ołtarz soborowy i ołtarz św. Józefa, a także dokonano renowacji fresków i malowania kaplicy po wymianie instalacji elektrycznej i pracach remontowych.
* * *
12 kwietnia br. w Centrum Edukacji Młodzieży
im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku odbyła
się uroczysta gala z wręczeniem dyplomów, nagród, podziękowań dla uczestników i organiza-
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* * *

W I A D O M O Œ C I
Od 11 lutego br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odprawiana
jest nowenna przed setną rocznicą odzyskania
niepodległości przez Polskę. Każdego 11 dnia
miesiąca o godzinie 18.00 w bazylice celebrowana jest Msza św. dziękczynna za dar wolności, z prośbą o poczucie odpowiedzialności za
przyszłość naszej Ojczyzny. Nabożeństwo nowennowe w każdym miesiącu ma określony temat
i świętego patrona, a praktykowane jest w całej
archidiecezji krakowskiej.

lipiec, sierpień, wrzesień 2018

torów Interdyscyplinarnego Konkursu o Wielkich
Polakach, organizowanego w województwie kujawsko-pomorskim. Postacią wybraną do zmagań konkursowych dla uczniów klas VI i VII szkół podstawowych i klas II i III gimnazjalnych była św.
Siostra Faustyna Kowalska, jej życie, misja Miłosierdzia Bożego i kult na tle historii Polski. Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia nad tym
wydarzeniem objęło patronat honorowy i podjęło się merytorycznej współpracy w tym dziele.
Konkurs wygrała Zofia Strzyżewska ze Szkoły Podstawowej w Mycielewie, drugie miejsce zajęła Martyna Kaja Kumor z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bądkowie, a trzecie miejsce – Kaja Julianna Stróżyk również ze Szkoły Podstawowej
w Mycielewie. Oprócz nagród rzeczowych, wszyscy laureaci – 21 uczniów – z opiekunami wyjadą
na pielgrzymkę do Włoch, po drodze nawiedzając wiele innych miejsc, a wśród nich Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.
* * *
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w KrakowieŁagiewnikach ma nową stronę internetową, która jest dostępna w sieci pod adresem: www.sanktuarium.faustyna.pl. Prowadzą ją siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, które w trosce o pielgrzymów tak ją przygotowały, aby przybywający do łagiewnickiego Sanktuarium szybko mogli znaleźć to, czego potrzebują. Na stronie są nie tylko najważniejsze wiadomości o samym Sanktuarium i jego tożsamości, ale także
informacje potrzebne każdemu pątnikowi, szczególnie organizatorom grup pielgrzymkowych
w czasie dojazdu i pobytu w tym świętym miejscu. Strona się pozycjonuje także na smartfonach,
co ułatwia komunikację, wysyłanie formularzy
ze zgłaszaniem grup pielgrzymkowych, z zapytaniem dotyczącym korzystania z noclegu czy restauracji w „Domu św. Siostry Faustyny”.

www.faustyna.pl

W wigilię 18. rocznicy kanonizacji
Siostry Faustyny,
29 kwietnia br.,
odbyło się uroczyste przekazanie i wprowadzenie relikwii Apostołki Bożego Miłosierdzia do Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu. Jej obraz już jest w prezbiterium
tej świątyni. W tym wydarzeniu i Eucharystii wzięły udział także delegacje z wielu klasztorów Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z wikarią generalną s. Gracjaną Szewc. Jezus powiedział
do Siostry Faustyny: W tobie upodobało sobie serce
Moje i dla ciebie błogosławię ziemi (Dz. 980, 1078,
431), światu (Dz. 1061) i krajowi całemu (Dz. 39).
* * *

8 maja br. minęła 150. rocznica założenia przez
matkę Teresę Ewę z książąt Sułkowskich hrabinę
Potocką domu Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej
Miłosierdzia w Krakowie. Wtedy siostry zajęły się
wychowaniem dziewcząt i kobiet potrzebujących
głębokiej odnowy moralnej, najpierw w „Domu
Miłosierdzia” przy kościele Miłosierdzia Bożego
na Smoleńsku, potem w obiekcie klasztornym przy
zbiegu ulic: Zwierzynieckiej i Straszewskiego (dzisiaj jest tu hotel Radisson), a od 1891 roku –
w Krakowie-Łagiewnikach. Dzisiaj siostry nie tylko realizują pierwotne dzieło, ale także pełnią misję św. Siostry Faustyny głoszenia światu orędzia
Miłosierdzia. Czynią to nie tylko w Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach wobec przybywających pielgrzymów z całego świata,
ale także poprzez wiele nowych dzieł: stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”, Wydawnictwo „Misericordia”, kwartalnik
„Orędzie Miłosierdzia”, stronę internetową w 7 ję-

zykach, transmisję on-line z kaplicy cudownego obrazu Jezusa Miłosiernego i grobu św. Faustyny,
„Nieustanną Koronkę”, „Koronkę za konających”,
media, portale społecznościowe, wyjazdy do innych
parafii w Polsce i poza granice kraju, udział w sympozjach i kongresach poświęconych miłosierdziu
Bożemu oraz dziedzictwu św. Siostry Faustyny, korespondencję, itd. W każdej posłudze, nawet najbardziej ukrytej, siostry głoszą orędzie o miłosiernej miłości Boga do człowieka.
8 maja br. siostry z łagiewnickiego klasztoru uczestniczyły we Mszy
i „Majówce”
w kościele pw.
Miłosierdzia
Bożego na Smoleńsku, gdzie Zgromadzenie rozpoczynało swą posługę apostolską w Krakowie. Natomiast 19 maja odbyła się okolicznościowa sesja naukowa organizowana z Wydziałem Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII, która zaowocowała
ważną publikacją pt. „Od miłosierdzia do Miłosierdzia”. Uroczystej Eucharystii przewodniczył bp Jan
Zając w koncelebrze z kilkudziesięcioma kapłanami, a w dziękczynieniu za 150 lat Zgromadzenia
w Krakowie wzięły udział nie tylko siostry z wielu domów Zgromadzenia, ale także kapłani, współpracownicy, ofiarodawcy, dobroczyńcy i zaproszeni goście.
* * *
W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku przy
Starym Rynku, w podziemiach wznoszonej świątyni, czynna jest wystawa poświęcona spotkaniom
św. Siostry Faustyny z Aniołami. Przygotował ją
zespół osób, które ukończyły wydział historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego: Anna Henrykowska oraz Barbara i Tomasz Kalinowscy. Wystawa nie tylko opowiada o wyjątkowych duchowych przeżyciach Apostołki Bożego Miłosierdzia,
ale także ukazuje, jak wielkim darem w życiu człowieka jest obecność aniołów. Ekspozycja tematycznie odnosi się również do historii tego miejsca,
w którym do połowy XX wieku siostry prowadziły
Zakład Anioła Stróża dla dziewcząt i kobiet potrzebujących moralnego wsparcia, a dziś budują
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia z zapleczem
duszpasterskim dla pielgrzymów.

www.faustyna.pl

