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W I A D O M O Œ C I

27 czerwca 2020 roku w Sanktuarium Bożego Mi-
łosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbył się
I Ogólnopolski Zjazd Stowarzyszenia Apostołów
Bożego Miłosierdzia „Faustinum”. To nowa ini-
cjatywa, wypływająca z pragnienia, by co roku
w tym świętym miejscu odbywały się spotkania
o charakterze formacyjno-modlitewnym dla osób
zrzeszonych w „Faustinum”. Tematem przewod-
nim pierwszego Zjazdu były słowa: Być aposto-
łem Bożego Miłosierdzia. W programie: konferen-
cja biblijna ks. dr. Bogdana Zbroji na temat: Kim
jest apostoł Jezusa? oraz konferencja s. Miriam
Janiec ZMBM, przewodniczącej stowarzyszenia
„Faustinum”, na temat: Co znaczy być apostołem
Bożego miłosierdzia, a po nich wspólna Euchary-
stia i adoracja Najświętszego Sakramentu z ak-
tem zawierzenia „Faustinum” Matce Bożej.

*  *  *
W dniach 3-6 września 2020 roku w Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach
odbyły się pierwsze internetowe rekolekcje w ję-
zyku angielskim pod hasłem: Przyjdź, odpocznij
i bądź wzmocniony przez Boże Miłosierdzie. Zor-
ganizowało je stowarzyszenie „Faustinum”, a po-
prowadzili ks. Jason Jones, rektor diecezjalnego
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Morriston
w Walii oraz siostry ze Zgromadzenia Matki Bo-
żej Miłosierdzia. W rekolekcjach dzięki transmi-
sji on-line i przekazowi telewizyjnemu uczestni-
czyło kilka tysięcy osób.

*  *  *
Z okazji 40. rocznicy ogłoszenia encykliki św. Jana
Pawła II „Dives in misericordia” w Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach
3 października 2020 roku odbyło się sympozjum
pod hasłem „Bóg bogaty w miłosierdzie”. Zor-
ganizowało je: łagiewnickie Sanktuarium, Wydział
Teologiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Paw-
ła II w Krakowie oraz Międzynarodowa Akade-
mia Bożego Miłosierdzia. Patronat honorowy nad
wydarzeniem objął abp Marek Jędraszewski, me-
tropolita krakowski. W programie sympozjum re-
feraty wygłosili: ks. dr Andrzej Dobrzyński (Ośro-
dek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana
Pawła II w Rzymie), bp Henryk Ciereszko (Bia-
łystok), ks. prof. Jan Machniak (Międzynarodo-
wa Akademia Miłosierdzia),  ks. dr hab. Marek
Gilski (Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie),
a także ks. prof. Marek Chmielewski (Katolicki
Uniwersytet Lubelski) oraz s. M. Elżbieta Sie-
pak ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.
Na zakończenie sympozjum odbył się koncert
z premierowym wykonaniem utworu „Trzy so-
nety o Bożym Miłosierdziu. Medytacja momen-
tami przechodząca w adorację”, do którego słowa
napisał ks.
dr Wiesław
Hudek, a mu-
zykę skom-
ponował dr
hab. Krzysz-
tof Micha-
łek.
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