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W I A D O M O Œ C I
W ramach przygotowania do jubuleuszu100. rocznicy powstania diecezji łódzkiej, która przypadnie
w roku 2020, w poszczególnych parafiach organizowane są rekolekcje i misje Miłosierdzia pod hasłem: „Jezu, ufam Tobie”. Rozpoczynają się one
wraz przybyciem do parafii obrazu Jezusa Miłosiernego i relikwii św. Siostry Faustyny. Rekolekcje i misje skierowane są do wszystkich, nie tylko
do osób zaangażowanych w życie parafii, aby każdy mógł poznać i doświadczyć miłosiernej miłości Boga, a potem więcej kochać siebie i ludzi.
* * *

5 maja br., do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Krakowie-Łagiewnikach już po raz trzynasty przybyła największa doroczna pielgrzymka: rzymsko-katolików ze Słowacji, organizowana przez Radio „Lumen”. Uczestniczyło w niej ok. 25 000 pątników
z całej Słowacji. Uroczystej Eucharystii przewodniczył bp Marek Forgáč z diecezji koszyckiej w koncelebrze z wieloma kapłanami, którzy przybyli wraz
z pielgrzymami. Konferencję o szkole duchowości
św. Faustyny wygłosiła s. M. Faustia Szabóová ze
Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Program
pielgrzymki tradycyjnie transmitowało katolickie
Radio „Lumen”, dzięki czemu w sposób duchowy
uczestniczyli w niej także ci, którzy z wielu powodów nie mogli fizycznie przybyć do Łagiewnik.
Natomiast 2 czerwca br. do łagiewnickiego Sanktuarium przybyła
dziewiąta kilkutysięczna pielgrzymka grekokatolików ze Słowacji. Uroczystej Eucharystii w liturgii archijerejskiej przewodniczył abp Jan
Babjak SJ, metropolita z Preszowa. Konferencję
o posłudze apostolskiej Zgromadzenia Sióstr Matki

Bożej Miłosierdzia w ciągu 150 lat pobytu w tym mieście wygłosiła s. M. Blanka Krajčíková ZMBM.
* * *
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dzia w kamiennej masie (z cementu i mielonego
wapienia) jest Vladimir Višvader z Bratysławy.
Wszyscy uczestnicy tej uroczystości otrzymali
w darze piękny modlitewnik „Różaniec ze św.
Siostrą Faustyną w Skalnym Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia”, który ukazał się w Wydawnictwie
Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia „Misericordia” w języku polskim i słowackim.
* * *

19 maja br. odbyły się doroczne, majowe uroczystości w Skalnym Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
na Słowacji. Na górze Butkov uroczystej Eucharystii przewodniczył bp Tomáš Galis, pasterz diecezji
żylińskiej, który przed Mszą św. poświęcił nową, monumentalną figurę Matki Bożej Miłosierdzia. To kolejny obiekt kultu na Górze Butkov po Krzyżu, pomnikach św. Siostry Faustyny i św. Jana Pawła II, drodze krzyżowej oraz kaplicy Miłosierdzia Bożego.
W uroczystości wzięło udział 6000 pątników z całej
Słowacji, Polski, Czech i Austrii. W homilii Ksiądz
Biskup zachęcał do pielgrzymowania na to miejsce
i do modlitwy do Matki Bożej Miłosierdzia, której
otwarte ramiona przyjmą każdego, a Ona napełnia
ludzkie serca pociechą i nadzieją. Monumentalna
figura Maryi, która ma 6 metrów wysokości, waży
ponad 22 tony, jest ustawiona na cokole (3 metry
wysokości), na którym wygrawerowane są słowa
Matki Bożej, zapisane w „Dzienniczku” św. Siostry
Faustyny: „Jestem nie tylko Królową nieba, ale
i Matką Miłosierdzia, i Matką twoją” (Dz. 330). Pomnik otacza różaniec, który ma przypominać o najpotężniejszej modlitwie maryjnej.
Anton Barcík, prezes miejscowej Cementowni
w Ladcach, który jest głównym fundatorem wszystkich obiektów w Skalnym Sanktuarium na Słowacji, dziękował tym, którzy współpracowali przy powstaniu figury Matki Bożej; Udowodniliście – powiedział – że każdy z nas może zmieniać świat,
w którym żyje i pracuje, w czasie, który nam jest
dany. Dziękuję za pozostawienie dla przyszłych pokoleń tego wyjątkowego, duchowego śladu, który przypomina o chrześcijańskich korzeniach Słowacji
i Europy. Autorem rzeźby Matki Bożej Miłosier-
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2 czerwca
br. w Sanktuarium
Miłosierdzia Bożego w Koszycach na
Słowacji odbyły się ceremonie przyjęcia nowych
członków do Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” oraz składania przyrzeczeń
oddania i służby Bożemu Miłosierdziu. W obecności przewodniczącej stowarzyszenia „Faustinum”
s. Miriam Janiec oraz sióstr prowadzących formację na Słowacji 13 wolontariuszy otrzymało legitymacje członkowskie i regułę stowarzyszenia „Faustinum”, w tym jedna osoba z Czech i jedna z Niemiec. Dwie członkinie złożyły swoje przyrzeczenia
oddania się i służby Miłosierdziu Bożemu na zawsze. Eucharystii przewodniczył ks. Peter Novák, rektor Sanktuarium, a dzień skupienia poprzedzający
tę uroczystość poprowadził ks. Ján Kocurko wraz
z s. M. Claretą Fečovą z koszyckiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.
* * *
W dniach 8-10 czerwca br. w Slavkovicích na Morawach w Czechach odbył się III Kongres o Bożym
Miłosierdziu pod hasłem: „Teraz jest czas miłosierdzia”. Patronat nad tym wydarzeniem, związanym
z obchodami 10. rocznicy konsekracji kościoła pw.
Bożego Miłosierdzia i św. Faustyny w Slavkovicích,
objął bp Vojtěch Cikrle z Brna. W programie: wspólna
modlitwa, konferencje i koncert ewangelizacyjny. Kongres zakończył się uroczystą Eucharystią i zawierzeniem się Bożemu Miłosierdziu.

podległość”. Były one jednym z najważniejszych
wydarzeń związanych z obchodami 100. rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach rozbiorowej niewoli. Zgodnie z decyzją Konferencji Episkopatu Polski Święto Dziękczynienia
miało charakter ogólnopolski i było obchodzone
we wszystkich diecezjach i parafiach.
W świątyni Opatrzności Bożej uroczystej Eucharystii, w czasie której do świątyni zostały wprowadzone relikwie św. Siostry Faustyny, przewodniczył
prymas Polski abp Wojciech Polak. Mszę św. poprzedziła tradycyjna nowenna do Opatrzności Bożej,
a w tym dniu odbyła się pielgrzymka z relikwiami
Apostołki Bożego Miłosierdzia z pl. Marszałka J. Piłsudskiego do świątyni Opatrzności Bożej.
W programie Święta Dziękczynienia czynne
było „Miasteczko dla dzieci i gry rodzinnej”, Festiwal muzyczny z udziałem: Mały Chór Wielkich
Serc, Maleo Reggae Rockers, Magda Anioł, Marcin i Lidia Pospieszalscy, Mieczysław Szcześniak,
Raz Dwa Trzy i Wieczór Uwielbienia Gospel Rain.
* * *
23 czerwca br. do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Krakowie-Łagiewnikach przybyła pociągiem narodowa pielgrzymka z Węgier. Uroczystej Eucharystii
w bazylice przewodniczył János Székely z diecezji
Szombathely w koncelebrze z abp. Markiem Jędraszewskim, metropolitą krakowskim, bp. Józefem Tamásem z Siedmiogrodu z Rumunii, bp. Janem Zającem i kapłanami z różnych diecezji węgierskich. Pielgrzymi modlili się także przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie
św. Siostry Faustyny, a przesłanie z tego świętego miejsca w języku węgierskim wygłosiła dla nich s. Hedvig
Ulicna z krakowskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Pielgrzymkę zakończyła modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz pasterskie błogosławieństwo.

* * *
3 czerwca br. w świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie odbyły się centralne uroczystości XI Święta Dziękczynienia pod hasłem: „Dziękujemy za Nie-
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