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W I A D O M O Œ C I
13 lutego br. odbyło się uroczyste
wprowadzenie relikwii św. Siostry
Faustyny do kaplicy Świętokrzyskiego Centrum
Onkologii w Kielcach. Uroczystej Eucharystii przewodniczył bp Jan Piotrowski, a certyfikat stwierdzający autentyczność relikwii Apostołki Bożego
Miłosierdzia na ręce dyrektora szpitala prof. Stanisława Góździa przekazała przełożona generalna
Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
m. Petra Kowalczyk. Eucharystię poprzedziła modlitwa w chwili konania Jezusa na krzyżu (Godzina
Miłosierdzia) i Koronka do Miłosierdzia Bożego,
prowadzona przez siostry Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia z klasztoru w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach. Projekt relikwiarza w kształcie
klęcznika z drzewa dębowego z symbolem promieni i z rzeźbionym dzienniczkiem wykonał krakowski artysta Piotr Idzi, strony dzienniczka z odpowiednimi cytatami i słowami Koronki – Andrzej Oczkoś,
a specjalna kapsuła dla relikwii powstała w pracowni snycerskiej Roberta Honzy również w Krakowie.
* * *
Pierwszy piątek Wielkiego Postu, 28 lutego br., był
w Polsce dniem modlitwy i pokuty za grzech wykorzystania seksualnego małoletnich. Była to inicjatywa Konferencji Episkopatu Polski, odpowiadająca
na apel papieża Franciszka, w którą włączyły się
wspólnoty i parafie. W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, przed cudownym
obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Faustyny modlitwę w Godzinie Miłosierdzia i Koronkę
do Miłosierdzia Bożego, a wieczorem nabożeństwo
Drogi krzyżowej, w tej intencji poprowadziły siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.
* * *
W dniach 8-11 marca w Albuquerque, największym
mieście stanu New Mexico, w kościele św. Anny
s. Gaudia Skass i Gina z waszyngtońskiej wspólnoty
Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia poprowadziły
wielkopostne misje pod hasłem: „Duchowe odnowienie w Bożym Miłosierdziu”. W programie były
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może wesprzeć każdy, składając na ten cel ofiarę albo
kupując bułki św. Siostry Faustyny.
* * *

konferencje dla wszystkich, a także dla poszczególnych wspólnot działających w parafii, młodzieży
i osób przygotowujących się do przyjęcia sakramentu chrztu świętego. Wieczorami po konferencjach była
adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie i możliwość skorzystania z sakramentu pojednania.
* * *
W dniach 27-29 marca w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach rekolekcje wielkopostne, organizowane przez Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”, ze względu
na pandemię koronawirusa po raz pierwszy prowadzone były przez internet na stronie: www.faustinum.pl. Uczestniczyli w nich nie tylko członkowie i wolontariusze stowarzyszenia Faustinum”, ale
wszyscy, którzy chcieli przeżyć ten trudny czas na
pogłębionej refleksji i modlitwie. Temat tych rekolekcji został zaczerpnięty z „Dzienniczka” św.
Siostry Faustyny: „Eucharystio – życie mej duszy”,
a poprowadziły je siostry ze Zgromadzenia Matki
Bożej Miłosierdzia. Na stronie umieszczane były
nie tylko nagrane konferencje, jako wprowadzenia
do osobistej przedłużonej modlitwy, ale także praktyczne wskazania, jak przeżywać te rekolekcje
we własnych domach i pośród codzienności życia.
Uczestnicy rekolekcji zaproszeni byli także do udziału w Eucharystii oraz do wspólnej modlitwy z siostrami przez transmisję on-line z Sanktuarium, prowadzonej na stronie: www.faustyna.pl.
* * *
W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku przy
Starym Rynku zainicjowano akcję pod hasłem: „Smak
Miłosierdzia”. Każdego 22. dnia miesiąca, po modlitwie w Godzinie Miłosierdzia i Koronce do Bożego Miłosierdzia, od 15.30 do 16.30, w bramie sanktuarium siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia wspierają biednych i potrzebujących, przekazując im paczki żywnościowe. Ich przygotowanie
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W Niedzielę Miłosierdzia Bożego 19 kwietnia br. papież Franciszek celebrował Mszę św. w kościele Santo Spirito in Sassia, położonym w sąsiedztwie Watykanu, gdzie mieści się pierwsze we Włoszech Centrum Duchowości Bożego Miłosierdzia, które powstało
po beatyfikacji Siostry Faustyny Kowalskiej. W kościele są relikwie Apostołki Bożego Miłosierdzia oraz
obraz Jezusa Miłosiernego podarowany przez św. Jana
Pawła II. Rektorem kościoła jest polski kapłan ks. Józef
Bart, a posługują w nim siostry ze Zgromadzenia Matki
Bożej Miłosierdzia. Z tego kościoła transmitowana
jest modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka do
Miłosierdzia Bożego od poniedziałku do piątku przez
włoską telewizję Telepace, a w soboty i niedziele na
You Tube (można połączyć się przez stronę: www.divinamiseriordia.it).
* * *
„Różaniec z Jezusem, Maryją
i św. Faustyną”
– pod tym tytułem w wydawnictwie „Misericordia” ukazała się książeczka, która zawiera rozważania do 60
tajemnic radosnych, światła, bolesnych i chwalebnych
modlitwy różańcowej. W tych rozważaniach pomagają krótkie zdania Jezusa, Matki Bożej i św. Siostry
Faustyny, zapisane w jej „Dzienniczku”. Korzystający z tych treści znajdą się w szkole duchowości Miłosierdzia, w której odkrywają miłosierną miłość Boga
do człowieka, uczą się za przykładem św. Faustyny
kontemplacji Jezusa Miłosiernego w codzienności,
postawy ufności wobec Niego, która wyraża się w peł-

nieniu Jego woli, i miłosierdzia względem bliźnich,
a także umiłowania Kościoła, Eucharystii i serdecznego nabożeństwa do Matki Bożej. Wybór tekstów
z „Dzienniczka” – s. M. Elżbieta Siepak ZMBM,
a opracowanie graficzne – Wojciech Sobolewski.
Książka jest do nabycia w sklepie internetowym Wydawnictwa Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia: www.misericordia.faustyna.pl.
* * *
W Wydawnictwie La Salette ukazała się
książeczka ks.
Józefa Pochwala MS pt.
„Rekolekcje
ze św. Siostrą
Faustyną”, która jest przewodnikiem dla osób,
pragnących odprawić 4-dniowe rekolekcje. Apostołka Bożego Miłosierdzia dzieli się w nich swym niezwykle bogatym doświadczeniem życia duchowego w sposób bardzo prosty, a zarazem niezwykle
głęboki. W poszczególnych dniach rekolekcji podejmowane są następujące tematy: wiara, modlitwa, sakrament pojednania i Eucharystia. Książka
ukazała się w języku polskim, angielskim, francuskim, hiszpańskim i niemieckim.
* * *
Z okazji 20. rocznicy kanonizacji św. Siostry Faustyny w wydawnictwie „Znak” ukazała się nowa książka Ewy Czaczkowskiej pod tytułem „Święta Faustyna
i miłosierdzie Boże”. Tym razem książka przeznaczona jest dla dzieci. Na kanwie rodzinnej pielgrzymki
do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w KrakowieŁagiewnikach, książka w prosty i atrakcyjny dla dzieci sposób opowiada o Apostołce Bożego Miłosierdzia i jej misji; o tym, czym jest miłosierdzie i jak
doświadczać go na
co dzień…, uczy zaufania wobec Boga
i praktycznego świadczenia dobra spotkanym ludziom. Kolorowe ilustracje do tekstu przygotowała Katarzyna Fus.
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