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Or´dzie z ¸agiewnik

OÊrodek wychowawczy

Kiedy w 1891 roku ksià˝´ Aleksander
Lubomirski fundowa∏ w podkrakowskich
¸agiewnikach klasztor Sióstr Matki Bo˝ej
Mi∏osierdzia oraz zak∏ad dla dziewczàt
i kobiet, zgodnie z charyzmatem Zgro-
madzenia, mia∏ to byç jeden z Domów
Mi∏osierdzia, skupiajàcych osoby, które
z w∏asnej woli pragn´∏y przemiany mo-
ralnej. Wzniesiona tu kaplica pod we-
zwaniem Êw. Józefa, od której fundacja
przyj´∏a nazw´ „Józefów”, s∏u˝y∏a tylko
dla potrzeb sióstr i wychowanek. Praca
sióstr dawa∏a pozytywne efekty: kiero-
wane tu przez kuratoria, sàdy dla nielet-
nich, a tak˝e osoby prywatne m∏ode
dziewcz´ta, przez prac´, modlitw´ oraz
dost´p do nauki w zakresie szko∏y pod-
stawowej i Êredniej zawodowej, uczy∏y
si´ nowego dla nich ˝ycia. Taka dzia∏al-
noÊç Zgromadzenia trwa∏a do roku

1962, kiedy zak∏ad w „Józefowie” oraz
cz´Êç zabudowaƒ, podobnie jak inne
dzie∏a apostolskie prowadzone przez
Zgromadzenie, przej´∏o paƒstwo. Kilka
lat póêniej siostry zorganizowa∏y tu
otwarty oÊrodek dla m∏odzie˝y nieprzy-
stosowanej. W 1989 roku zak∏ad wy-
chowawczy zosta∏ zwrócony Zgroma-
dzeniu i funkcjonuje odtàd jako M∏o-
dzie˝owy OÊrodek Wychowawczy.
Obecnie przebywa w nim ok. 70 dziew-
czàt pod opiekà 20 sióstr. Wychowanki
mieszkajà w internacie i ucz´szczajà do
jednej z trzech szkó∏ ponadpodstawo-
wych: liceum ekonomicznego, zawodo-
wej szko∏y gastronomicznej lub fryzjer-
skiej. OÊrodek ma charakter zamkni´ty. 

Aposto∏ka Bo˝ego Mi∏osierdzia
W okresie mi´dzywojennym przez

5 lat przebywa∏a w krakowskim klaszto-
rze s. Faustyna Kowalska. Pe∏ni∏a tu obo-

wiàzki kucharki, furtianki i ogrodniczki,
oraz w prowadzonym z polecenia spo-
wiednika „Dzienniczku” zapisywa∏a kie-
rowane do niej s∏owa Jezusa o mi∏osier-
nej mi∏oÊci Boga do ka˝dego cz∏owieka.
To or´dzie, które Chrystus poleci∏ jej
przekazaç Êwiatu, mia∏o w przysz∏oÊci
zmieniç ¸agiewniki. W czasie swego po-
bytu w ∏agiewnickim klasztorze mieszka-
∏a w ró˝nych celach, a swoje pracowite
i pe∏ne cierpienia ˝ycie zakoƒczy∏a 5 paê-
dziernika 1938 roku w dawnej infirmerii.
Wydarzenie to upami´tnia wmurowana
pod oknem na zewnàtrz budynku tablica.
Nieliczne z zachowanych pamiàtek znaj-
dà si´ w zorganizowanym w przysz∏oÊci
muzeum. Sà to obràczka zakonna, msza-
lik, ró˝aniec z trumny, krzy˝yk i zeszyty
z zapiskami sk∏adajàcymi si´ na „Dzien-
niczek”. 

W dawnym ogrodzie, w którym pra-
cowa∏a s. Faustyna, stanà∏ o∏tarz polo-

Bóg wybra∏ to miejsce

¸agiewniki to niezwyk∏e miejsce. Tu ludzkie dzia∏ania, 
podporzàdkowane Boskim planom, pos∏usznie realizowanym
przez zwyk∏à zakonnic´, nada∏y pierwotnemu charakterowi 
tej placówki nowy wymiar. Widaç to w ca∏ej historii ∏agiewnic-
kiego klasztoru, który nie móg∏ przewidzieç, ˝e w przysz∏oÊci
stanie si´ sanktuarium, a tym bardziej – jak nazwa∏ to miejsce
Ojciec Âwi´ty – stolicà kultu Mi∏osierdzia Bo˝ego. Stàd or´dzie
o Bo˝ym Mi∏osierdziu rozchodzi si´ na ca∏y Êwiat.

Kiedy wesz∏am do swej samotni, us∏y-
sza∏am te s∏owa: „Ka˝dà dusz´ broni´
w godzinie Êmierci, jako swej chwa∏y,
która odmawiaç b´dzie t´ koronk´ al-
bo przy konajàcym inni odmówià –
jednak odpustu tego samego dost´pu-
jà. Kiedy przy konajàcym odmawiajà
t´ koronk´, uÊmierza si´ gniew Bo˝y,
a mi∏osierdzie niezg∏´bione ogarnia
dusz´, i poruszà si´ wn´trznoÊci mi∏o-
sierdzia mojego, dla bolesnej m´ki Sy-
na mojego”... 

(Dz. 811)

W ∏agiewnickim sanktuarium ka˝dego dnia rozlega si´ goràca modlitwa o Bo˝e mi∏osierdzie dla Êwiata
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