
24 Orędzie Miłosierdzia 113 25styczeń, luty, marzec 2020

W I A D O M O Œ C I
Na przełomie sierp-
nia i września 2019
roku Zgromadzenie
Sióstr Matki Bożej
Miłosierdzia obcho-

dziło 25 lat posługi w Czechach, którą rozpoczęło
najpierw w miejscowości Ronov nad Doubravou,
potem w Hradec Králové i w Pradze na Wyszehra-
dzie, a obecnie Dvoře Králové nad Labem. Tam
prowadzi „Dom świętej Faustyny”, w którym znaj-
duje się osiem mieszkań na start. Posługą apos-
tolską siostry obejmują również rodziny, młodzież
i dzieci z parafii św. Jana Chrzciciela i rodziny
romskie. Głoszą także orędzie Miłosierdzia w in-
nych parafiach w Czechach oraz na terenie klasz-
toru organizują spotkania dla dziewcząt i kobiet
z indywidualnym kierownictwem duchowym.

*  *  *
29 sierpnia 2019 roku w Sanktuarium Bożego Mi-
łosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach spotkali się
kapłani ze Zgromadzenia Matki Bożej Pociesze-
nia z wielu krajów Europy. Konferencje o kapłań-
stwie w świetle „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny
oraz roli kapłanów w misji głoszenia światu orę-
dzia Miłosierdzia wygłosiła s. M. Elżbieta Siepak
ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Kap-
łani zapoznali się także z życiem i szkołą ducho-
wości św. Faustyny oraz łagiewnickim Sanktuarium.

*  *  *
Przychylając się do prośby bp. Francesco Milito
z diecezji Oppido Mamertina-Palmi, 14 września 2019
roku Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
podjęło posługę religijno-apostolską w parafii Ma-
ria SS. della Colomba w San Martino i w „Oazie
Miłosierdzia”, która działa na terenie tej parafii. Praca
apostolska sióstr polega na tworzeniu i formowa-
niu grup zwanych „Uczniowie apostołowie Bożego
Miłosierdzia”, zapoznawaniu parafian i tych, któ-
rzy przychodzą do „Oazy Miłosierdzia”, z orędziem
Bożego Miłosierdzia i szkołą duchowości św. Sios-
try Faustyny, odwiedzaniu rodzin w trudnej sytu-
acji, a także propagowaniu orędzia Miłosierdzia

w innych środowiskach. Wspólnota sióstr w San Mar-
tino jest filią domu zakonnego w Centrum Ducho-
wości Miłosierdzia w Rzymie.

*  *  *
21 września 2019
roku w bazylice
Nawiedzenia Naj-
świętszej Maryi
Panny w Starých
Horách odbył się
I Narodowy Zjazd

Członków i Woluntariuszy Stowarzyszenia Aposto-
łów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” na Słowa-
cji. W wydarzeniu wzięło udział ponad 300 osób,
które wysłuchały konferencji o. Milana Supeka na
temat: „Apostoł Bożego Miłosierdzia we współczes-
nym świecie”, uczestniczyły we Mszy św., którą ce-
lebrował o. Artur Ciepielski, oraz zobaczyły pre-
zentacje wybranych grup formacyjnych „Fausti-
num”, działających na Słowacji.

*  *  *
23 września 2019
roku do Sanktu-
arium Bożego Mi-
łosierdzia w Kra-
kowie-Łagiewni-
kach przybył Dy-
rektor ds. Komu-
nikacji z Konferencji Katolickich Biskupów Korei
wraz z dziennikarzami największych redakcji me-
dialnych w tym kraju. Goście z Korei w łagiewnic-
kim Sanktuarium uczestniczyli w nabożeństwie do
Miłosierdzia Bożego (modlitwa w Godzinie Miło-
sierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego), zapo-
znali się z duchowym dziedzictwem św. Siostry Faus-
tyny Kowalskiej, historią Sanktuarium, jego działal-
nością duszpasterską i apostolską. Koreańczycy wiele
lat temu przetłumaczyli „Dzienniczek” św. Siostry
Faustyny oraz inne pozycje, służące nabożeństwu
do Miłosierdzia Bożego i formacji apostołów Bo-
żego Miłosierdzia. Ponad 670 Koreańczyków nale-
ży bowiem do Stowarzyszenia Apostołów Bożego
Miłosierdzia „Faustinum”, które swą siedzibę ma
w łagiewnickim Sanktuarium. Koreańczycy ufundo-

wali także tabernakulum do bazyliki Miłosierdzia
Bożego w Łagiewnikach.

*  *  *
Z okazji rocznicy
narodzin dla nieba
św. Siostry Faustyny,
5 października każ-
dego roku, można
nawiedzać miejsce,
w którym Apostołka Bożego Miłosierdzia odeszła
z tej ziemi do domu Ojca Niebieskiego. Na co dzień
jest ono niedostępne dla pielgrzymów, bo jest za
zakonną klauzurą. Wchodząc do Sanktuarium, moż-
na zobaczyć tylko tablicę informacyjną i ubrane
kwiatami okno dawnej infirmerii. W tym dniu ora-
torium, w którym spoczywają relikwie z ciała św.
Siostry Faustyny i relikwie ponad stu świętych i bło-
gosławionych, jest udostępniane pielgrzymom w go-
dzinach: 10.00-18.00.

*  *  *
12 października 2019 roku uczestnicy Apostolatu
Margaretka z całej Polski po raz czwarty spotkali
się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krako-
wie-Łagiewnikach. Pielgrzymka rozpoczęła się mod-
litwą różańcową za kapłanów i konferencją s. Ma-
rii Elżbiety Siepak ze Zgromadzenia Matki Bożej
Miłosierdzia na temat: „Modlitwa za kapłanów
w świetle ‘Dzienniczka’ św. Siostry Faustyny”. Cen-
tralnym punktem programu była uroczysta Eucha-
rystia pod przewodnictwem kard. Stanisława Dzi-
wisza, który przekazał dla Apostolatu Margaretka
relikwię św. Jana Pawła II. Pielgrzymi modlili się
także przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Mi-
łosiernego i przy grobie św. Faustyny, a pielgrzymkę
zakończyła modlitwa w Godzinie Miłosierdzia
(15.00) i Koronka do Miłosierdzia Bożego.

*  *  *
W dniach 18-20 października 2019 roku w Alba-
cete odbył się II Narodowy Kongres Miłosier-
dzia Bożego w Hiszpanii pod hasłem: „To jest
czas miłosierdzia”. Wzięli w nim udział czciciele
Miłosierdzia Bożego z całej Hiszpanii pod prze-
wodnictwem ks. Francisco José Sevilla, sekreta-
rza generalnego z diecezji Albacete. W progra-

mie: prelekcje, konferencje, codzienna modlit-
wa słowami Koronki do Bożego Miłosierdzia,
świadectwa i czuwanie modlitewne pod przewod-
nictwem bp. Ciriaco Benevente. Najważniejszym
wydarzeniem każdego dnia była celebracja Eu-
charystii pod przewodnictwem: bp. Ángela
Fernándeza, kard. Stanisława Ryłko z Rzymu,
i kard. Ricardo Blázquez Pérez, przewodniczą-
cego Konferencji Episkopatu Hiszpanii. Wśród
osób, które uczestniczyły w tym Kongresie, były
siostry z klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bo-
żej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Sios-
tra Teresa de la Fuente wygłosiła konferencję na
temat ufności w szkole duchowości św. Siostry
Faustyny, a s. Maria Blanka Sanz (Hiszpanka)
podzieliła się swoim świadectwem. Narodowy
Kongres Miłosierdzia Bożego w Hiszpanii odbywa
się co 3 lata. Jego celem jest jednoczenie róż-
nych grup czcicieli Bożego Miłosierdzia oraz
zgłębianie i głoszenie orędzia Miłosierdzia.

*  *  *
Na prośbę wielu apostołów Bożego Miłosierdzia
s. M. Elżbieta Siepak ZMBM przygotowała II po-
prawione i uzupełnione wydanie książki „Życie zwy-
czajne uczyniła nadzwyczajnym”, która ukazała się
w wydawnictwie „Misericordia” w języku polskim, an-
gielskim, hiszpańskim i francuskim, a w najbliższym
czasie ukaże się także po włosku. Książka zawiera en-
cyklopedyczne ujęcie życia, duchowości i misji św.
Siostry Faustyny. Pozwala w bogatej literaturze, do-
tyczącej Apostołki Bożego Miłosierdzia, odnaleźć to,
co było zasadniczym przesłaniem jej szkoły ducho-
wości i misji głoszenia orędzia Miłosierdzia. Języ-
kiem bardzo przystępnym zostało omówione nabo-
żeństwo do Miłosierdzia Bo-
żego w formach zapisanych
w „Dzienniczku” św. Siostry
Faustyny. Książkę można na-
być w sklepach wydawnictwa
„Misericordia” w Sanktua-
rium Bożego Miłosierdzia
w Krakowie-Łagiewnikach
oraz w sklepie internetowym:
www.misericordia.faustyna.pl
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