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W I A D O M O Œ C I

Z okazji 20. rocz-
nicy kanonizacji
św. Siostry Faus-
tyny po renowa-
cji powrócił do
Sanktuarium Bo-

żego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach kon-
fesjonał, przy którym co tydzień spowiadała się
sekretarka i apostołka Jezusa Miłosiernego. Jest
on niemym świadkiem najbardziej skrytych ta-
jemnic jej serca i doświadczania przez nią mi-
łosiernej miłości Boga. W swym „Dzienniczku”
zanotowała wiele słów, mówiących o wielkości
tego daru, dzięki któremu słaby i grzeszny czło-
wiek przez posługę kapłana spotyka się z miło-
siernym Bogiem. Tam – mówił Jezus – są naj-
większe cuda, które się nieustannie powtarzają
(Dz. 1448). Konfesjonał-relikwia służy wiernym
w kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa
Miłosiernego i grobem św. Faustyny, by doświad-
czali tu niepojętej miłosiernej miłości Boga.

*  *  *
W czasie pandemii krakowski kompozytor Piotr
Pałka napisał muzykę, do aktu:  Jezu, ufam To-
bie, najbardziej znanej modlitwy do Miłosier-
dzia Bożego, powtarzanej codziennie przez mi-
liony wiernych na całym świecie. Utwory w ję-
zyku polskim i włoskim w Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach nagrały
Siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosier-
dzia. Kompozytor zadedykował je wszystkim oso-
bom dotkniętym pandemią koronawirusa, szcze-
gólnie w Polsce i we Włoszech.

*  *  *
Dzieło „Koronki za konających” funkcjonuje już
w nowym systemie, który wyznacza godzinne stre-
fy czuwania. W związku z tym zwiększyła się licz-
ba osób, które zadeklarowały wspieranie umie-
rających modlitwą Koronki do Miłosierdzia Bo-
żego w wybranych przez siebie dniach i godzi-
nie czuwania. Sms-y z imionami umierających
można zgłaszać na numer: 505 060 205 lub przez
formularz na stronie: www.faustyna.pl w wersji
polskiej i angielskiej. E-maile i smsy z imiona-
mi konających są przesyłane do 3 osób, które

zadeklarowały czuwanie w danym dniu i godzi-
nie. Dzieło prowadzi Zgromadzenie Sióstr Matki
Bożej Miłosierdzia przy wsparciu ludzi dekla-
rujących modlitewne czuwanie przy konających
oraz dobroczyńców i ofiarodawców.

*  *  *
Z okazji 20. rocznicy kanonizacji św. Faustyny
siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosier-
dzia, posługujące w stowarzyszeniu „Faustinum”,
zaprosiły do dzielenia się wspomnieniami z tego
wydarzenia. Na ten apel odpowiedziało wiele
osób z różnych krajów świata. Na stronie:
www.faustinum.pl zostały opublikowane niektó-
re wspomnienia i świadectwa. Oto fragment jed-
nego z nich: Jestem Giovanna – apostoł Bożego
Miłosierdzia we Włoszech. Poznałam historię św.
Siostry Faustyny przez mojego duchowego ojca br.
Attilio Gueli. W tym czasie znajdowałam się w sy-
tuacji, w której cała miłość, jaką dawałam, nie
została zrozumiana, ale raczej zdeptana, wykorzys-
tana… Byłam rozczarowana moimi duchowymi
braćmi, przyjaciółmi, rodziną. Nie nienawidziłam
nikogo, ale byłam smutna i nierozumiana jako
dziecko, a ta moja miłość, którą dawałam wyda-
wała się niczym. Czytanie „Dzienniczka” sprawi-
ło, że zrozumiałam potencjał miłości i zaufania,
gdy całkowicie i pokornie otworzymy swoje serce
na Boga. I tak zrobiłam. Właściwie zaczęłam po-
wierzać się Bogu w każdej chwili, w każdym wybo-
rze mojego życia, a nawet w ciemnych i smutnych
chwilach. Teraz zawsze czuję, że Jezus jest blis-
ko mnie ze swoją Matką Maryją. Fakt, że Siostra
Faustyna była próbowana i nie rozumiana przez swo-
ich bliskich, przybliżył mnie do Boga, ponieważ po-
dobne doświadczenia przeżywałam w moim sercu.
Otwierając się na Boga, byłam tak napełniona mi-
łością, że mogłem Go zobaczyć i rozpoznać w każ-
dej istocie, którą spotkałam. A tego tak brakowało
w moim sercu. Zamieniam więc moją zbroję w sta-
wianiu czoła życiu na pokorę i zaufanie…

*  *  *
Od 18 maja br. TVP3 na antenie ogólnopolskiej
prowadzi codzienną transmisję modlitwy w Go-
dzinie Miłosierdzia i Koronki do Miłosierdzia
Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Krakowie-Łagiewnikach. W tym właśnie miej-
scu 83 lata temu (w październiku 1937 roku) Je-
zus objawił tę formę kultu Miłosierdzia Boże-

go, w której czci-
my moment Jego
konania na krzy-
żu. Po krótkiej
modlitwie w Go-
dzinie Miłosier-

dzia odmawiana jest Koronka do Miłosierdzia Bo-
żego w kilku językach, gdyż przez transmisję on-
line na stronie: www.faustyna.pl i przez kanał:
Faustyna.pl na You Tube oraz przez aplikację:
faustyna.pl łączą się w tej modlitwie czciciele Bo-
żego Miłosierdzia z całego świata oraz słuchacze
katolickich rozgłośni radiowych w Polsce.
W pierwszym dniu transmisji Godziny Miłosier-
dzia i Koronki do Miłosierdzia Bożego przez
TVP3 przy ekranach telewizyjnych modliło się
1 100 000 osób, co stanowiło absolutny rekord
oglądalności tego pasma.

*  *  *
Papież Franciszek, biorąc pod uwage wpływ du-
chowości i misji św. Siostry Faustyny Kowalskiej
na życie całego Koscioła, zainspirowanie Apos-
tolskiego Ruchu Bożego Miłosierdzia, który
wyrósł z jej charyzmatu i doświadczenia mistycz-
nego dla głoszenia i wypraszania miłosierdzia
Bożego dla świata, a także biorąc pod uwagę
petycje i prośby pasterzy, zakonnic i zakonni-
ków oraz stowarzyszeń wiernych, zarządził, aby
jej imię zostalo wpisane do Ogólnego Kalenda-
rza Rzymskiego, a jej wspomnienie dowolne
wszyscy obchodzili 5 października. Dekret Kon-
gregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakra-
mentów został opublikowany 18 maja 2020 roku,
w setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II, któ-
ry ustanowił w Kościele święto Miłosierdzia,
a orędzie Miłosierdzia zapisane w „Dziennicz-
ku” dał światu na trzecie tysiąclecie wiary.

*  *  *
„Rozmowy o miłosierdziu” w Płocku. Pod ta-
kim hasłem 5 dnia każdego miesiąca w Sanktu-
arium Bożego Miłosierdzia przy Starym Rynku
w Płocku organizowane są spotkania otwarte dla
wszystkich, którzy chcą poznawać miłosierną
miłość Boga przez świadectwa ludzi. W progra-
mie o godzinie 17.00 Msza św. wotywna o św.
Faustynie Kowalskiej i po niej spotkanie ze
świadkami Bożego miłosierdzia. W czerwcu do-
świadczeniem miłosierdzia Boga podzieliła się

s. M. Elżbieta Siepak ZMBM z Sanktuarium
w Krakowie-Łagiewnikach. Zapis świadectw i dys-
kusji na stronie: www.milosierdzie.plock.pl

*  *  *
Od 7 czerwca
br., w dniu
23. rocznicy
pierwszej pa-
pieskiej piel-
grzymki Jana
Pawła II do
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-
-Łagiewnikach, kard. Stanisław Dziwisz otworzył
wystawę zatytułowaną „Jan Paweł II – papież
Miłosierdzia”. Ukazuje ona przez zdjęcia (nie-
które dotąd nigdzie nie publikowane) i teksty
najważniejsze wydarzenia z życia św. Jana Paw-
ła II, związane z głoszeniem światu orędzia Mi-
łosierdzia i z postacią św. Siostry Faustyny. Wy-
stawę dostępną dla wszystkich w dolnej części
bazyliki opracowali: ks. Zbigniew Bielas, s. M.
Elżbieta Siepak ZMBM i Małgorzata Pabis, pro-
jekt graficzny – Piotr Jantos, a jej organizatora-
mi są: Rektorat Sanktuarium Bożego Miłosier-
dzia w Krakowie-Łagiewnikach, Zgromadzenie
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia i Kraków Air-
port im. Jana Pawła II.

*  *  *
Ostatnie miesiące przyniosły kolejny postęp prac
w rozbudowie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Płocku. Zakończono zadaszenie wieży i mon-
taż stolarki zewnętrznej, połączono dachy istnie-
jących kamienic z kościołem. Trwają prace zwią-
zane z elewacją kościoła i domu pielgrzyma oraz
wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych.
Zamknięcie budynków stolarką,  dachem i wy-
konanie kompletnych elewacji wraz z kolorystyką
to główny cel prac do końca 2020 roku. Plano-
wane jest również rozpoczęcie robót związanych
z zagospodarowaniem terenu, oczywiście, w mia-
rę możliwości
f inansowych.
Więcej infor-
macji i wspar-
cie na stronie:
www.milosier-
dzie.plock.pl
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