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wy. Pozosta∏a kaplica, gdzie pielgrzymi
modlà si´ przed wizerunkiem Jezusa Mi-
∏osiernego, pod którym z∏o˝one zosta∏y
relikwie Jego Âwi´tej Aposto∏ki. Budy-
nek „Antoniówka”, gdzie s. Faustyna
pe∏ni∏a obowiàzki furtianki zastàpiony
zosta∏ nowym, w którym znalaz∏o sie-
dzib´ Stowarzyszenie Aposto∏ów Bo˝e-
go Mi∏osierdzia „Faustinum”. Po Apo-
sto∏ce Bo˝ego Mi∏osierdzia – jak pod-
kreÊlajà siostry z krakowskiego klaszto-
ru – pozosta∏o najwa˝niejsze: wzór
chrzeÊcijaƒskiej doskona∏oÊci i or´dzie
Bo˝ego Mi∏osierdzia, które – jak powie-
dzia∏ Ojciec Âwi´ty w czasie kanonizacji
– „b´dzie rozjaÊnia∏o ludzkie drogi
w trzecim tysiàcleciu”. 

Nowe wyzwania
Bramy krakowskiego klasztoru,

otwarte w czasie dzia∏aƒ wojennych,
kiedy wielu okolicznych mieszkaƒców
potrzebowa∏o pomocy, przyjmowa∏y od-
tàd coraz wi´cej wiernych. Przyciàga∏a
ich rosnàca s∏awa Êwi´toÊci spoczywajà-
cej na klasztornym cmentarzu s. Fausty-
ny, która w czasie swego trzynastolet-
niego ˝ycia w Zgromadzeniu w tym
miejscu przebywa∏a najd∏u˝ej. Powodem

pielgrzymek by∏ tak˝e obraz Jezusa Mi-
∏osiernego, namalowany jako wotum za
ocalenie rodziny w czasie wojny przez
miejscowego artyst´ Adolfa Hy∏´.
W 1943 r. poÊwi´ci∏ go krakowski spo-
wiednik s. Faustyny o. Józef Andrasz SJ. 

Nowe czasy niosà nowe wyzwania.
Odpowiedzià na nie, obok g∏oszonego
stàd or´dzia, b´dzie m.in. uruchomienie
w Centrum Apostolstwa Mi∏osierdzia –
jednym z obiektów rozbudowywanego
sanktuarium – specjalistycznych poradni
o charakterze otwartym, gdzie osoby
zagubione duchowo i moralnie znajdà
potrzebnà im pomoc. B´dà tam równie˝
odpowiednie warunki socjalne dla przy-
bywajàcych do sanktuarium pielgrzy-
mów. 

Z wielu zakàtków Êwiata
Odkàd klasztor zosta∏ otwarty dla

pielgrzymów, liczba ich stale ros∏a. Czas
obowiàzywania Notyfikacji Stolicy Apo-
stolskiej z 1959 roku, zabraniajàcej sze-
rzenia kultu Mi∏osierdzia Bo˝ego w for-
mach przekazanych przez s. Faustyn´,
ograniczy∏ ich nap∏yw. Ale po odwo∏a-
niu Notyfikacji w 1978 roku kult Bo˝e-
go Mi∏osierdzia zaczà∏ rozwijaç si´ ze

zwielokrotnionà intensywnoÊcià. Wzno-
wione zosta∏y uroczyste nabo˝eƒstwa ku
czci Mi∏osierdzia Bo˝ego w trzecià nie-
dziel´ miesiàca; wkrótce przeniesiono je
na trzecie piàtki miesiàca. Zapoczàtko-
wano te˝ nabo˝eƒstwa czwartkowe,
z odczytywaniem próÊb i podzi´kowaƒ
za ∏aski otrzymane za przyczynà s. Fau-
styny. Nap∏yw pielgrzymów rós∏ z roku
na rok. Rekordowo du˝o przyby∏o ich
w roku kanonizacji s. Faustyny. Odtàd
∏agiewnickie sanktuarium nawiedza
rocznie ponad milion pielgrzymów. Naj-
wi´cej w Âwi´to Mi∏osierdzia oraz 5 paê-
dziernika, w liturgiczne wspomnienie
Âwi´tej Siostry Faustyny. WÊród przyby-
wajàcych znaczny procent stanowià piel-
grzymi zagraniczni ze wszystkich konty-
nentów. W Roku Jubileuszowym zano-
towano w prowadzonej przy sanktu-
arium ksi´dze pielgrzymów przedstawi-
cieli 63 krajów Êwiata. Zapisy z roku po-
przedniego wskazujà, ˝e ¸agiewniki od-
wiedzili pielgrzymi wszystkich paƒstw
europejskich, z wyjàtkiem Bu∏garii i Gre-
cji, które nadrobi∏y to w roku nast´p-
nym. Najwi´kszà grup´ spoza krajów
europejskich stanowià czciciele Bo˝ego
Mi∏osierdzia ze Stanów Zjednoczonych.

W pokoju, w którym zmar∏a s. Faustyna, urzàdzono oratorium,
gdzie mo˝na w ciszy si´ pomodliç...

... a pod oknem infirmerii na zewnàtrz budynku – pamiàtkowà
tablic´
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