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W I A D O M O Œ C I
W Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w KrakowieŁagiewnikach odbyły się dwie tury
kursu „Nowe życie”
dla osób konsekrowanych. Pierwsza z nich odbyła się w dniach 1-3 lutego 2019 roku i wzięło
w niej udział ponad 80 sióstr z 17 zgromadzeń
zakonnych. Druga tura odbyła się miesiąc później i wzięło w niej udział ponad 70 sióstr z 22
zgromadzeń zakonnych. Kurs prowadził ks. Rafał
Jarosiewicz ze Szkołą Nowej Ewangelizacji w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej oraz o. Paweł Drobot CSSR ze Szkołą Nowej Ewangelizacji „Sursum Corda” z Krakowa przy współpracy z siostrami ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia
z klasztoru w łagiewnickim Sanktuarium.
* * *
Od stycznia br.
w klasztorze Zgromadzenia Sióstr
Matki Bożej Miłosierdzia w Łodzi przy ul. Krośnieńskiej 9 organizowane są różnego rodzaju wydarzenia z cyklu
„W domu św. Faustyny”. Spotkania z ciekawymi ludźmi, panele dyskusyjne na ważne tematy odbywają się
w miejscu, w którym przez kilka miesięcy mieszkała
św. Siostra Faustyna, gdy jako 17-letnia dziewczyna
przyjechała na służbę do Łodzi. Z tego względu bardzo zniszczoną kamienicę, nadającą się do rozbiórki, odremontowało Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z myślą o popularyzacji dziedzictwa duchowego Apostołki Bożego Miłosierdzia, która od 2005 roku jest patronką miasta Łodzi. Moderatorem spotkań z cyklu „W domu św. Faustyny” jest
ks. dr Paweł Gabara i siostry z łódzkiej wspólnoty
Zgromadzenia przy ul. Krośnieńskiej.
* * *
W dniach 16-17 marca br. s. M. Solange Pereira
Diniz i s. M. Christofora Jagła z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Rio de Janeiro uczestniczyły w Kongresie Stanowym o Bo-

żym Miłosierdziu, który odbył się w Centrum Duchowości Rodzin w Montes-Claros w stanie Minas Gerais. Hasłem przewodnim Kongresu były słowa Jezusa z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny:
Mów światu o Moim miłosierdziu, o Mojej miłości.
* * *

W uroczystość św. Józefa 19 marca br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny trzech
kleryków ze Zgromadzenia Misjonarzy Saletynów
przyjęło święcenia diakonatu. Uroczystej Eucharystii i ceremoniom przewodniczył biskup krakowski
Damian Muskus w koncelebrze z kapłanami tego
Zgromadzenia, a w oprawę muzyczną włączyły się
siostry z krakowskiej wspólnoty Zgromadzenia
Matki Bożej Miłosierdzia. Misjonarze saletyni od
trzech lat posługują w łagiewnickim Sanktuarium.
* * *
W okresie Wielkiego Postu i Wielkanocy siostry
z wielu wspólnot Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia prowadziły rekolekcje, dni skupienia i uczestniczyły w różnych wydarzeniach, w czasie których
na różne sposoby dzieliły się bogactwem duchowym
i misją niesienia światu orędzia Miłosierdzia, jakie
pozostawiła św. Siostra Faustyna. Takie rekolekcje
i wydarzenia z udziałem sióstr odbyły się w kilku
miastach w Polsce, kilku stanach w USA, Szwajcarii, Francji, Anglii, we Włoszech, Nigerii, Kanadzie,
Singapur, na Słowacji i w Czechach.
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* * *
W dniach 5-7
kwietnia w Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia w
Krakowie-Łagiewnikach odbyły się kolejne rekolekcje z serii „Z Biblią
i Dzienniczkiem św. Siostry Faustyny”, w których
uczestniczyli członkowie i wolontariusze Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” oraz osoby, którym bliska jest tajemnica
Bożego miłosierdzia. Rekolekcje wielkopostne na
temat: „Odkupieni drogocenną krwią Twoją, Jezu”
prowadził ks. Piotr Szyrszeń SDS oraz siostry ze
Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Uczestniczyło w nich 85 osób z Polski, Belgii, Norwegii
i Niemiec, które w klimacie ciszy i pustyni rozważały mękę Pana Jezusa w opisie św. Mateusza
Ewangelisty oraz w tekstach z „Dzienniczka” św.
Siostry Faustyny.
Tydzień wcześniej wielkopostne rekolekcje
w łagiewnickim Sanktuarium odprawiali apostołowie Bożego Miłosierdzia ze Słowacji zrzeszeni
w stowarzyszeniu „Faustinum”. Te rekolekcje prowadził ks. Artur Ciepielski i s. M. Clareta Fečova
z koszyckiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.
* * *
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w KrakowieŁagiewnikach włączyło się w „Nowennę Pompejańską bez granic”, odprawianą w polskich sanktuariach z inicjatywy Tadeusza Kopcia, senatora
RP, oraz Instytutu Myśli Schumana w dniach od
2 kwietnia do 25 maja br. w następujących intencjach:
— za Europę wolną od wpływów, które niszczą
jej korzenie chrześcijańskie, a tym samym nie pozwalają na realizowanie w praktyce idei zjednoczonej Europy,
— o wybór do Parlamentu Europejskiego polityków, którzy będą chcieli budować Wspólnotę Narodów Europy w oparciu o wartości chrześcijańskie,
— o gotowość dla wszystkich do ponownego odkrycia wspólnych korzeni i podjęcia misji budowania Europy głęboko ludzkiej i prawdziwie chrześcijańskiej.
— O beatyfikację sługi Bożego Roberta Schumana, ojca założyciela zjednoczonej Europy.

„Nowennę Pompejańską Bez Granic” 2 kwietnia
br. rozpoczęły siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej
Miłosierdzia przed cudownym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach.
* * *
„Z Fatimy dla świata”. Pod takim hasłem 4 kwietnia br. zorganizowano wydarzenie modlitewne,
w którym uczestniczyli wierni i zgromadzenia zakonne z całego świata. Było ono kolejną odpowiedzią na prośbę Najświętszej Maryi Panny o odmawianie różańca. W tym dniu uczestnicy tego wydarzenia złączeni duchowo z Fatimą w jednej godzinie modlili się o pokój na świecie, łaski nawrócenia
dla grzeszników, w intencji wynagradzającej za zniewagi i profanacje Jezusa w Najświętszym Sakramencie oraz grzechy popełnione przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi. W to wydarzenie włączały się siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia
z klasztoru w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Krakowie-Łagiewnikach wraz z pielgrzymami
i osobami łączącymi się z łagiewnickim Sanktuarium
przez transmisję on-line na stronie: www.faustyna.pl.
* * *
Na płytach DVD ukazał się film – dokument fabularyzowany – pod tytułem „Święta Faustyna
w blasku Miłosierdzia” w reżyserii Piotra Weycherta. Jego premiera kinowa i telewizyjna miała
miejsce jesienią 2018 roku. Jest to udramatyzowany dokument, który słowami świadków opowiada o życiu św. Faustyny i potędze Bożego Miłosierdzia. Film zbudowany jest wokół idei oddziaływania św. Faustyny na współczesny świat i jest
próbą odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak trafnie jej misja odpowiada na potrzeby ludzi żyjących w XXI wieku. W filmie obok materiałów archiwalnych są odgrywane sceny z udziałem aktorów, uzupełnione animacjami komputerowymi
i efektami wizualnymi. Producentem jest Grupa Filmowa w koprodukcji z Narodowym Centrum Kultury.
Film został dofinansowany
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Sponsorami filmu są także: PKN ORLEN, Grupa
Energa oraz Wydawca Miesięcznika Poznaj Świat.
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