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W I A D O M O Œ C I
W dniach 18-24
listopada 2019 roku w Ouagadougou w Burkina
Faso odbył się IV
Kongres o Bożym Miłosierdziu
dla Afryki i Madagaskaru, organizowany pod przewodnictwem kard. Philippe Ouédraogo. Hasłem przewodnim były słowa: Boże Miłosierdzie, łaska na nasze czasy. W tym spotkaniu apostołów Bożego Miłosierdzia
wzięły udział m.in.: s. M. Diana Kuczek ZMBM, która wygłosiła konferencję na temat: Grupy, stowarzyszenia, bractwa Bożego Miłosierdzia jako zaczyn dla promocji duchowości Bożego Miłosierdzia, oraz s. M. Miwiana Krzak ZMBM z konferencją: Ufność w Boże Miłosierdzie w szkole świętej Siostry Faustyny.
W czasie Kongresu do grona członków Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum„ została przyjęta osoba z Beninu. Siostry wzięły również udział w uroczystym otwarciu nowo powstałego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, do którego przekazały relikwie św. Siostry Faustyny.
* * *
Przebudowa głównego wejścia do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach została ukończona na początku grudnia 2019 roku. Na solidnym,
głębokim fundamencie wykonano nowe, wygodne schody, które wyłożono kamieniem piaskowym, a w zbudowanej z cegły konstrukcji zamontowano windę dla
niepełnosprawnych. Przy tej okazji poddano także konserwacji drzwi wejściowe. Wszystko zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków. Na wiosnę planowana
jest rewaloryzacja muru przy wejściu do Sanktuarium
oraz zagospodarowanie zieleni. Prace będą prowadzone
w miarę pozyskanych środków.
* * *
W dniach 13-15 grudnia br. w Młodzieżowym Ośrodku
Wychowawczym im. św. Siostry Faustyny w Krakowie-Łagiewnikach obchodzona była 30. rocznica powrotu Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
do prowadzenia pracy apostolskiej z dziewczętami

w duchu charyzmatu. W spotkaniu jubileuszowym
wzięły udział siostry, grono pedagogiczne, kapłani,
pracownicy oraz wychowanki, które w ciągu tych lat
korzystały z wychowania i nauczania w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum i szkołach branżowych
o profilu fryzjerskim i gastronomicznym. Uroczystości jubileuszowe zaszczycili swą obecnością przedstawiciele władz miasta Krakowa, oświaty, sądownictwa, delegacje z zaprzyjaźnionych placówek resocjalizacyjnych, a także dobroczyńcy i przyjaciele Zgromadzenia. Eucharystii przewodniczył bp Janusz Mastalski, a słowo do uczestników spotkania mieli: bp.
Jan Zając, Małopolski Kurator Oświaty – Barbara
Nowak oraz m. Petra Kowalczyk, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

Dwa miesiące wcześniej jubileusz 10-lecia swej działalności obchodził Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Matki Teresy Potockiej we Wrocławiu. Uroczystej Eucharystii przewodniczył bp Jacek Kiciński
CMF. Z tej okazji z siostrami, kadrą pedagogiczną
i wychowankami spotkała się pierwsza dama Rzeczypospolitej Agata Kornhauser-Duda.
* * *
Od października 2019 roku, w każdy trzeci piątek miesiąca, Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
w Łodzi przy ul. Krośnieńskiej 9 organizuje spotkania
poświęcone duchowości Miłosierdzia Bożego i szkoły
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św. Siostry Faustyny. W programie: Eucharystia
i po niej dwie konferencje. Spotkania
prowadzone w ramach działalności Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” odbywają się pod tym adresem,
pod którym św. Siostra Faustyna mieszkała po przyjeździe na służbę do Łodzi. Są one otwarte dla wszystkich,
którzy chcą poznawać Boga w tajemnicy Jego miłosiernej
miłości i korzystać ze szkoły duchowości św. Faustyny.
* * *
Z inicjatywy ludzi młodych, 13 stycznia br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach
rozpoczął się nowy cykl spotkań dla osób, które przed
łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy
grobie św. Faustyny pragną modlić się w intencji ożywienia wiary w żywą obecność Jezusa w Eucharystii
i za kapłanów. W programie: krótkie rozważanie Katechizmu Kościoła Katolickiego i Msza św. pod przewodnictwem ks. dr. Janusza Kościelniaka oraz adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie z indywidualnym błogosławieństwem. Spotkania odbywają się
w poniedziałki co dwa tygodnie od godziny 18.45.
* * *
Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, które
jest jedynym kustoszem relikwii św. Siostry Faustyny,
w roku 2019 przekazało 170 cząstek relikwii (162 relikwii ex ossibus – z kości oraz 8 z habitu) do 36 krajów
świata, w tym po raz pierwszy do Beninu. W Europie
Apostołka Bożego Miłosierdzia w znaku relikwii powędrowała do 14 krajów, w obu Amerykach – do
9 krajów. W Afryce jej relikwie przyjęto do kościołów
w 5 krajach, natomiast w Azji relikwie św. Faustyny
przekazano do 9 kościołów w 6 krajach. Święta Siostra Faustyna w znaku relikwii jest już obecna w 127
krajach na wszystkich kontynentach, w 5569 kościołach,
sanktuariach czy kaplicach, w których w sposób szczególny oddawana jest cześć Bożemu Miłosierdziu.
* * *
W roku 2019 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 ponad 1 500 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. Dzieło
prowadzone jest w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Krakowie-Łagiewnikach na stronie: www.faustyna.pl.
* * *
Na adres klasztoru w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Krakowie-Łagiewnikach w roku 2019 wpłynęło ponad
739 600 intencji do modlitwy w Godzinie Miłosierdzia
i Koronki do Miłosierdzia Bożego oraz na Mszę św.
odprawianą ku czci Miłosierdzia Bożego przez przyczynę św. Siostry Faustyny w czwartki o 17.00. W tej
liczbie jest ponad 73 600 podziękowań za łaski i doczesne dobrodziejstwa, jakie stały się udziałem ludzi przez
ufną modlitwę do Jezusa Miłosiernego i możne wstawiennictwo św. Siostry Faustyny. Oprócz tego na stronie: faustyna.pl internauci wpisali 500 świadectw. Mówią
one nie tylko o doświadczeniu miłującej obecności Boga
i Jego działaniu w różnych historiach ludzkiego życia,
ale także budują wiarę tych, którzy je czytają.
* * *
Na stronie internetowej: www.faustyna.pl, w roku 2019
zanotowano prawie 12 000 000 odsłon i ponad 1 500 000
użytkowników. Z transmisji on-line z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach skorzystało ponad 1 860 000 internautów. Średnio dziennie przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie
św. Siostry Faustyny w modlitwie liturgicznej i osobistej
uczestniczyło wirtualnie ponad 5000 użytkowników. Transmisję on-line w technologii Full HD na stronie: www.faustyna.pl oraz na You Tube w kanale: Faustyna.pl obsługuje amerykańska firma Livestream. Ponadto codziennie
z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach prowadzona jest także transmisja modlitwy w Godzinie Miłosierdzia i Koronki do Miłosierdzia Bożego
przez kilkanaście rozgłośni radiowych i stacje telewizyjne
w Polsce i we Włoszech. Od poniedziałku do soboty poranną Mszę św. transmituje radio Doxa z Opola.
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