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Orędzie Miłosierdzia 112

W I A D O M O Œ C I

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
w Płocku obchodzi w tym roku 120 lat posługi.
W klasztorze przy Starym Rynku rozpoczęła się
prorocka misja św. Siostry Faustyny, a dzisiaj buduje się tu nowa świątynia Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia. Początki klasztoru Zgromadzenia
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku wiążą
się z osobą bł. bp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego. Jego penitentka Jakobina Łabanowska
w 1889 roku założyła Instytut Bożej Miłości dla
opieki nad dziewczętami i kobietami potrzebującymi głębokiej odnowy moralnej, dla którego regułę napisał ówczesny profesor i wicerektor seminarium płockiego ks. Antoni Nowowiejski. 10 lat
później z jego inicjatywy płocki Instytut połączył
się ze Zgromadzeniem Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. 13 kwietnia 1899 roku wszystkie siostry z bezhabitowego Instytutu Bożej Miłości, po uprzedniej
formacji w Warszawie, złożyły śluby i zostały oficjalnie włączone do Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Właśnie ten kwietniowy dzień uznaje się
za datę powstania klasztoru Zgromadzenia Sióstr
Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku.
* * *
We Francji zostało erygowane kolejne Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w miejscowości Sanary, blisko
Marsylii. Dekret podpisał biskup diecezji FrejusToulon, mons. Dominique Rey, który przewodniczył Eucharystii w święto Miłosierdzia. W uroczystej procesji niesiono relikwie św. Siostry Faustyny
i św. Jana Pawła II, które odtąd towarzyszą modlitwie do Miłosierdzia Bożego wiernym z tej parafii
oraz licznie przybywającym turystom. Przygotowaniem duchowym do erygowania Sanktuarium były
konferencje znanego we Francji rekolekcjonisty

ks. Joë la Guiberta oraz s. M. Sangwiny Kosteckiej
z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia
w Krakowie-Łagiewnikach. Proboszcz parafii w Sanary, ks. José Andrade, pochodzący z Chile, pragnie sycić wiernych duchowością Apostołki Bożego
Miłosierdzia, którą żyje Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.
* * *
Po raz pierwszy w Krakowie w kinie Kijów zorganizowano „Festiwal Miłosierdzia”. W programie
można było zobaczyć następujące filmy o tematyce religijnej: „Teraz i w godzinę śmierci” w reżyserii Mariusza Pilisa i Dariusza Walusiaka, „Wywiad z Bogiem” w reżyserii Perry Langa, „Mary’s
Land – Ziemia Maryi” w reżyserii Juana Manuela
Cotelo, „Oblicze Miłosierdzia” – film dokumentalny w reżyserii Davida Naglieri, „Miłość i Miłosierdzie” w reżyserii Michała Kondrata oraz „Największy dar” w reżyserii Juana Manuela Cotelo.
Projekcjom kinowym towarzyszyły spotkania z zaproszonymi gośćmi i rozmowy o miłosierdziu Boskim i ludzkim. Wśród zaproszonych gości była
s. M. Elżbieta Siepak z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.
* * *

W sobotę, 4 maja br., do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach już po raz piętnasty przybyła doroczna pielgrzymka katolików ze
Słowacji, organizowana przez radio „Lumen”. Uczestniczyło w niej ok. 15 000 pątników z całej Słowacji.
Uroczystej Eucharystii przewodniczył dyrektor radia
„Lumen” ks. Juraj Spuchák w koncelebrze z wieloma kapłanami, którzy przybyli z pielgrzymami. Konferencję z duchowości św. Siostry Faustyny wygłosiła
s. M. Clareta Fečova z koszyckiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Pielgrzymkę zakończyła modlitwa w Godzinie Miłosierdzia (15:00)
i Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz pasterskie
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błogosławieństwo abp. Marka Jędraszewskiego, metropolity krakowskiego. Program pielgrzymki tradycyjnie transmitowany był przez katolickie radio „Lumen”, dzięki czemu w sposób duchowy uczestniczyli
w niej także ci, którzy z wielu powodów nie mogli
fizycznie przybyć do Łagiewnik.
Dwa tygodnie później, 18 maja br., do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach
przybyła po raz 10. kilkutysięczna pielgrzymka grekokatolików ze Słowacji. Jej program rozpoczął się
od śpiewanego Akatystu ku czci Najświętszej Bogarodzicy. Uroczystej Eucharystii w liturgii archijerejskiej przewodniczył abp Jan Babjak SJ, metropolita
z Preszowa, a kazanie wygłosił bp Włodzimierz Juszczak, biskup eparchii wrocławsko-gdańskiej ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego. Natomiast konferencję o cierpieniu św. Siostry Faustyny dla dzieła
Miłosierdzia Bożego wygłosiła s. M. Blanka z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Pielgrzymi modlili się przed
łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy
grobie św. Siostry Faustyny, a oficjalnie pielgrzymkę
zakończyła o godzinie 15:00 – modlitwa w Godzinie
Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz
pasterskie błogosławieństwo biskupów grekokatolickich i kard. Stanisława Dziwisza.
* * *
Wspólnota „Kobieta jest Boska”, ks. Andrzej Wiecki – jej opiekun duchowy oraz siostry z gdańskiej
wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia
ósmego dnia każdego miesiąca w Sanktuarium Matki
Bożej Brzemiennej w Matemblewie prowadzą adorację Jezusa Miłosiernego dla małżeństw starających
się o potomstwo z modlitwą o uzdrowienie. Transmisja online: www.kobietajestboska.pl. Po nabożeństwie jest możliwość rozmowy z kapłanem i siostrami. W tym dniu siostry z gdańskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia ofiarują w tej
intencji wszystkie prace, modlitwy i cierpienia. Ponad 200 małżeństw cieszy się już potomstwem.

* * *
W każdy czwartek w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przed łaskami słynącym obrazem Jezusa
Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny za
kapłanów modli się Grupa Kustodia wraz z siostrami Matki Bożej Miłosierdzia i pielgrzymami. W godzinach 20.00-21.30
w czasie modlitwy adoracyjnej i wspólnie odmawianego różańca wypraszają łaski dla szafarzy Bożego miłosierdzia, aby byli wierni swemu powołaniu i po Bożych drogach prowadzili ludzi powierzonych ich duszpasterskiej trosce. Do tej modlitwy zapraszani są wszyscy, także ci, którzy łączą się
z łagiewnickim Sanktuarium przez transmisję online na stronie: www.faustyna.pl.
* * *

W Wydawnictwie Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia „Misericordia” ukazało się kolejne tłumaczenia książki s. M. Elżbiety Siepak ZMBM
„Dar Boga dla naszych czasów” tym razem na język portugalski. Z języka angielskiego i hiszpańskiego tłumaczenia dokonał José Raimundo Guimaraes z Brazylii w konsultacji z prof. Renatą Siudy-Ambroziak z Uniwersytetu Warszawskiego, która
sprawdziła przekład z językiem oryginału. Książka w sposób popularny opowiada o życiu, misji
i duchowości św. Siostry Faustyny Kowalskiej,
a jej portugalski przekład jest darem Tłumacza dla
Apostołki Bożego Miłosierdzia, przekazanym jej
Zgromadzeniu. Książkę można nabyć w sklepach
„Misericordia” w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach oraz w sklepie internetowym: www.misericordia.faustyna.pl
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