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W I A D O M O Œ C I
Od 19 października 2018
roku w stolicy Dolnego Śląska, we Wrocławiu, swoją
działalność rozpoczęła Telewizja Wiekuistego Słowa –
EWTN Polska. Polski odział
znanej w całym świecie telewizji założonej przez klaryskę matkę Angelikę rozpoczął emisję programu z codzienną transmisją
modlitwy w Godzinie Miłosierdzia i Koronki do
Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, którą prowadzą siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. EWTN Polska korzysta z sygnału transmisji on-line na stronie: www.faustyna.pl
* * *
W Muzeum Żołnierzy
Wyklętych i Więźniów
Politycznych PRL w Warszawie przy ul. Rakowieckiej można zobaczyć obraz św. Teresy
od Dzieciątka Jezus
pędzla o. Władysława Gurgacza, ofiarowany przez
Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.
Ojciec Gurgacz w czasie drugiej wojny światowej
przebywał w domu Zgromadzenia w Walendowie
i w dowód wdzięczności pozostawił siostrom obraz św. Teresy przez siebie namalowany. Po wojnie był kapelanem „Wyklętych”, uczestnikiem antykomunistycznego podziemia po drugiej wojnie
światowej. W 1949 roku został aresztowany i po
pokazowym procesie przed Wojskowym Sądem
Rejonowym w Krakowie skazany na śmierć przez
rozstrzelanie. Obraz przez kilkadziesiąt lat zdobił salę Zgromadzenia w walendowskim klasztorze, teraz można go zobaczyć w Muzeum Żołnierzy Wyklętych.
* * *
W pierwszej edycji Małopolskiego Konkursu Pieśni Religijnej, organizowanego z okazji 40. rocznicy wyboru kard.
Karola Wojtyły na Stolicę Pio-

trową, w kategorii solistów zwyciężył Michał Niemiec z pieśnią, której tekst jest modlitwą św. Jana
Pawła II do św. Siostry Faustyny: „Ty, Faustyno,
darze Boga dla naszej epoki, darze polskiej ziemi dla całego Kościoła…”. Utwór znajduje się
na płycie zatytułowanej „Nieziemscy”.
* * *
Dzięki wsparciu
Zgromadzenia
Sióstr Matki Bożej
Miłosierdzia przez
Ofiarodawców
i Dobroczyńców,
Informatyków, od
11 listopada 2018
roku transmisja
on-line z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach jest już w technologii Full HD. Możemy się cieszyć znakomitą
jakością obrazu i dźwięku. Transmisja dostępna jest nie tylko na stronie: faustyna.pl i sanktuarium.faustyna.pl, ale także w aplikacji: Faustyna.pl na android i iOS oraz na You Tube
w kanale: Faustyna. Z tej transmisji korzystają
również 3 stacje telewizyjne: TV kablowa w Nowym Mieście nad Pilicą, Tele Giovanni Paolo II we Włoszech oraz EWTN Polska (telewizja m. Angeliki z USA). Sygnał audio modlitwy w Godzinie Miłosierdzia i Koronki do Miłosierdzia Bożego odbiera 11 redakcji radiowych.
W roku 2018 z transmisji on-line skorzystało ponad 1 500 000 internautów, średnio
dziennie odbierało transmisję 3379 użytkowników. Średnia długość oglądania wynosi 32 minuty 18 sekund dla jednego użytkownika.
* * *
W ramach ,, Ewangelizacji na Barce” w Krakowie 20 listopada 2018 roku na barce Aquarius
przy Moście Dębnickim przybliżono postać
o. Józefa Andrasza SJ, krakowskiego kierownika duchowego i spowiednika św. Siostry Faustyny i wielu innych mistyków, m.in.: bł. Anieli
Salawy, sługi Bożej m. Zofii Tajber ZDCH
i s. Kaliksty Piekarczyk ze Zgromadzenia Matki
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Bożej Miłosierdzia. Spotkanie poprowadzili
ks. prof. Stanisław Cieślak SJ, autor książki „Kierownik duchowy świętej Faustyny” oraz Stanisława
Bogdańska autorka książki „Ojciec Józef Andrasz SJ
– spowiednik świętych”.
* * *
Na stronie internetowej: www.faustyna.pl, w roku
2018 zanotowano prawie 10 milionów odsłon
i prawie półtora miliona użytkowników, w tym
prawie 1050 000 polskojęzycznych, ponad 163 000
anglojęzycznych, ponad 110 000 hiszpańskojęzycznych, 25 000 włoskojęzycznych, 35 000 francuskojęzycznych, 19 000 niemieckojęzycznych, 5 000 rosyjskojęzycznych oraz innych 53 000. Średnio każdego dnia na stronie zanotowano 27 400 odsłon,
a w ostatnich miesiącach średnio dziennie oglądało stronę ponad 7 400 aktywnych użytkowników.
Maksymalna liczba internautów jednego dnia wynosiła 61 571, co odnotowano 8 kwietnia 2018 roku
(Niedziela Miłosierdzia).
„Dzienniczek” św. Siostry Faustyny w 7 językach na stronie czytało 134 408 osób. Natomiast gigapikselową prezentację łaskami słynącego obrazu Jezusa Miłosiernego z Sanktuarium
w Krakowie-Łagiewnikach obejrzało na stronie
38 877 użytkowników. Plik cyfrowy obrazu do
niekomercyjnego szerzenia orędzia Miłosierdzia
(nie do kultu prywatnego) pobrało ponad 200
osób z 38 krajów świata, ze wszystkich kontynentów. Ogromną popularnością cieszył się także
folder „Jezusowe orędzie Miłosierdzia”, dostępny na stronie w 15 językach.
* * *
W roku 2018 w dziele „Koronka za konających”
wsparliśmy modlitwą ponad 20 000 osób, których
imiona zostały przesłane sms-em na numer
505 060 205 lub drogą e-mailową. Uczestniczyło
w tym dziele w ciągu roku stale ponad 1 000 osób,
które zadeklarowały chęć pomocy konającym
w wybranym dniu i strefie czasowej przez odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego w intencji tej osoby, której imię otrzymali przez sms lub
drogą e-mailową. Uczestniczyli w tym dziele także ofiarodawcy, lekarze, pielęgniarki, wolontariusze w szpitalach i hospicjach oraz wszyscy, którzy przesyłali sms-y z imionami konających.
* * *

„Spotkajmy się w domu
Faustyny” – Pod takim hasłem 12 stycznia 2019 roku
w klasztorze Zgromadzenia
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy ul. Krośnieńskiej
9, gdzie kiedyś mieszkała
św. Siostra Faustyna, rozpoczął się cykl spotkań
z młodzieżą. Pierwsze z nich
dotyczyło znaczenia sakramentu bierzmowania i jego
wartości w życiu człowieka.
Na spotkanie organizatorzy
zaprosili uczniów klas VIII szkół podstawowych
i III klasy gimnazjum, a rozmawiali z nimi: Jurek
Jabłoński, szczęśliwy mąż i ojciec, ks. Arkadiusz
Lechowski, moderator kursów ALPHA i Kuba Jarymek, uczeń XXXII LO. Forum dyskusyjne jest
również dostępne na Fb: #Faustyna w Łodzi.
* * *
W blasku Bożego Miłosierdzia – św. Siostra Faustyna Kowalska” – pod takim tytułem w Wydawnictwie „Misericordia” z okazji 80. rocznicy narodzin
dla nieba Apostołki Bożego Miłosierdzia, ukazała
się książka z konferencjami, referatami, wykładami
s. M. Elżbiety Siepak ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, wygłaszanymi na kongresach, sympozjach teologicznych i różnego rodzaju spotkaniach w ciągu ostatnich 10 lat. Ich tematyka podejmuje wiele wątków z bogactwa duchowości św. Siostry Faustyny: poznawanie tajemnicy miłosierdzia Bożego, postawę zaufania Bogu i miłosierdzia wobec
bliźnich, modlitwę, grzech, cierpienie, świętość, powołanie do życia konsekrowanego i rolę kapłanów
w misji głoszenia światu
orędzia Miłosierdzia
oraz historii kultu Bożego Miłosierdzia. Książka jest do nabycia
w sklepach Wydawnictwa w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach
oraz w sklepie internetowym: www.misericordia.faustyna.pl.
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