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W I A D O M O Œ C I

Tradycyjnie od 1 stycznia każdego roku we wszyst-
kich klasztorach Zgromadzenia Sióstr Matki Bo-
żej Miłosierdzia i na stronie internetowej:
www.faustyna.pl we wszystkich 8 wersjach języ-
kowych odbywa się losowanie rocznych Patronów.
Wraz z Patronem losujący otrzymują przesłanie
z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny oraz prak-
tykę miłosierdzia, najczęściej modlitwę w inten-
cji określonej grupy ludzi. Tylko w styczniu Pa-
trona na rok 2021 wylosowało ponad 180 000 osób.
W losowaniu biorą udział nie tylko Polacy, ale
także Słowacy, Francuzi, Włosi, Niemcy, osoby
z obszaru języka hiszpańskiego, angielskiego i ro-
syjskiego. Wielu losowało Patrona kolejny raz, nie-
którzy po raz pierwszy. Swymi świadectwami
dzielą się m.in. na stronie: faustyna.pl. Jak uczą
świadectwa, wylosowani Patroni wyjątkowo odpo-
wiadają na potrzeby i życiowe sytuacje ludzi.

* * *
Zgromadzenie Sióstr
Matki Bożej Miłosier-
dzia, które jest jedynym
kustoszem relikwii św.
Siostry Faustyny, w roku
2020 przekazało do kul-
tu 62 cząstki relikwii (56
relikwii ex ossibus – z koś-
ci oraz 6 z habitu) do 15
krajów świata. W Euro-
pie Apostołka Bożego

Miłosierdzia w znaku relikwii powędrowała do 10
krajów: na Białoruś, do Bośni i Hercegowiny, do
Francji, Irlandii, na Litwę, do Niemiec (5), Polski
(37), Szkocji, Szwajcarii i Włoch (3). Ponadto do
USA, Wenezueli, Panamy, po raz pierwszy na Wy-
spy Kanaryjskie na Oceanie Atlantyckim, a po raz
kolejny na wyspę Guam, położoną na Pacyfiku po-
między Hawajami i Filipinami.  Święta Siostra Faus-

tyna w znaku relikwii jest już obecna w 127 kra-
jach świata na wszystkich kontynentach, w 5461 koś-
ciołach, sanktuariach czy kaplicach, w których
w sposób szczególny oddawana jest cześć Boże-
mu Miłosierdziu.

* * *
Na stronie internetowej:
www.faustyna.pl, w roku 2020
zanotowano prawie 15,5 mln
odsłon i ponad 2 015 000
użytkowników, w tym ponad
1260 000 polskojęzycznych,
ponad 230 000 anglojęzycz-
nych, ponad 276 000 hisz-
pańskojęzycznych, prawie
51 000 włoskojęzycznych,
ponad 79 000 francuskoję-
zycznych, prawie 52 000 nie-

mieckojęzycznych, prawie 11 500 rosyjskojęzycz-
nych, 11 300 na stronie słowackiej od 15 września
2020 oraz innych 44 200. Z transmisji on-line
z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-
Łagiewnikach w 2020 roku skorzystało ponad
2 000 000 internautów na stronie: www.faustyna.pl
i około miliona na You Tube. Średnio dziennie
przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosier-
nego i przy grobie św. Siostry Faustyny w modlit-
wie liturgicznej i osobistej uczestniczyło ponad
8 200 użytkowników. Transmisję on-line w techno-
logii Full HD na stronie: www.faustyna.pl oraz na
You Tube w kanale: Faustyna.pl obsługuje amery-
kańska firma Livestream. Finansowo wspierają to
dzieło ofiarodawcy, których Zgromadzenie w mod-
litwie poleca Miłosierdziu Bożemu i którym ser-
decznie dziękuje za to wsparcie, bo tylko dzięki
temu ludzie z całego świata mogą nawiedzać to
święte miejsce i łączyć się w modlitwie przez 24
godziny na dobę.

* * *
Codziennie z kaplicy z łaskami słynącym obrazem
Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny
w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach prowa-
dzona była transmisja modlitwy w Godzinie Mi-
łosierdzia i Koronki do Miłosierdzia Bożego przez
internet, 12 rozgłośni radiowych i 4 stacje telewi-
zyjne z Polski i Włoch. Od 18 maja 2020 – dnia
urodzin św. Jana Pawła II – transmisję Godziny
Miłosierdzia i Koronki prowadzi TWP3 w paśmie
ogólnopolskim, a od pierwszej niedzieli Adwen-
tu w soboty i niedziele także w TVP1. Wtedy licz-

ba osób uczestniczących w tej modlitwie tylko
w TVP sięgała nawet do 1 100 000 odbiorców
dziennie. Transmisja telewizyjna została udostęp-
niona także na stronę: faustyna.pl we wszystkich
wersjach językowych oraz w aplikacji: Faustyna.pl
na android i iOS. W tych miejscach dostępne jest
także Archiwum transmisji audio, by można było
przez całą dobę odsłuchać ostatnią transmisję
modlitwy w Godzinie Miłosierdzia i Koronki.
Modlitwę w Godzinie Miłosierdzia i Koronkę
w wielu językach prowadzą siostry ze Zgroma-
dzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

* * *
W roku 2020 w dziele „Koronka za konających”
wsparliśmy modlitwą ponad 28 000 osób, których
imiona zostały przesłane sms-em na numer
505 060 205 lub drogą e-mailową. Uczestniczyło
w tym dziele w ciągu roku ponad 2100 osób
z Polski, USA, Anglii, Niemiec, Irlandii, Malty,
Słowacji, Węgier, Belgii, Ukrainy, Czech i Por-
tugalii, które zadeklarowały chęć pomocy kona-
jącym 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, wo-
lontariusze w szpitalach i hospicjach oraz wszy-
scy, którzy przesyłali sms-y z imionami konają-
cych. Dzieło prowadzone jest przez Zgromadze-
nie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Sanktu-
arium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiew-
nikach na stronie: www.faustyna.pl.

* * *
„Różaniec z Jezusem, Maryją i św. Faustyną” –
pod tym tytułem w wydawnictwie Misericordia
w języku angielskim ukazała się książeczka, która
zawiera rozważania do 60 części tajemnic rados-
nych, światła, bolesnych i chwalebnych modlitwy
różańcowej. W tych rozważaniach pomagają krót-
kie zdania Jezusa, Matki Bożej i św. Siostry Faus-

tyny zapisane w jej
„Dzienniczku”. Ko-
rzystający z tych tre-
ści znajdą się w szko-
le duchowości Miło-
sierdzia, w której od-
krywają miłosierną
miłość Boga do czło-
wieka, uczą się za
przykładem św. Faus-
tyny kontemplacji Je-
zusa Miłosiernego
w codzienności, pos-
tawy ufności wobec Niego, która wyraża się w peł-
nieniu Jego woli, i miłosierdzia względem bliźnich,
a także umiłowania Kościoła, Eucharystii i serdecz-
nego nabożeństwa do Matki Bożej. Wybór tekstów
z „Dzienniczka” – s. M. Elżbieta Siepak ZMBM,
a opracowanie graficzne – Wojciech Sobolewski.

* * *

„Zawierzyć Miłosierdziu w czasie próby” – pod
tym tytułem ukazała się książka w języku angiel-
skim, hiszpańskim, francuskim, włoskim i słowac-
kim, która zawiera 30-dniowe przygotowanie do
powierzenia się miłosiernemu Bogu przez Maryję.
Jest to przekład książeczki, która została opraco-
wana na podstawie Pisma Świętego i „Dziennicz-
ka” św. Siostry Faustyny przez s. Miriam Janiec
ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Teks-
ty zostały tak dobrane, by stały się pomocą do
osobistej modlitwy i medytacji oraz prowadziły
do wewnętrznego uzdrowienia i wolności serca,
a tym samym do postawy zaufania Bogu i stawa-
nia się coraz bardziej miłosiernym jak On. Oprócz
tekstów do medytacji, książka zawiera także co-
dzienną modlitwę powierzenia, zapraszającą do
oddawania dzień po dniu tego, co składa się na-
sze ludzkie życie. Proponowana duchowa droga
ostatecznie podprowadza do całkowitego powie-
rzenia siebie i swojego życia w ręce miłosierne-
go Boga przez dokonanie uroczystego aktu po-
wierzenia się miłosiernemu Bogu przez Maryję.
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