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Or´dzie z ¸agiewnik

Siostry ze Zgromadzenia Matki Bo˝ej
Mi∏osierdzia, a szczególnie siostry z kra-
kowskiego klasztoru, czujà si´ spadko-
bierczyniami misji Êw. Siostry Faustyny.
Przypomina∏ im o tym Ojciec Âwi´ty pod-
czas niezapomnianego tu pobytu w 1997
roku. „Spoczywa na was niezwyk∏e po-
wo∏anie. Wybierajàc spoÊród was b∏ogo-
s∏awionà Faustyn´, Chrystus uczyni∏ wa-
sze Zgromadzenie stró˝em tego miejsca,
a równoczeÊnie wezwa∏ do szczególnego
apostolstwa Jego Mi∏osierdzia”.

Nowe formy nabo˝eƒstwa
Podejmujàc misj´ Êw. Siostry Fausty-

ny w ¸agiewnikach w wielu j´zykach

g∏oszona jest przybywajàcym tu
pielgrzymom „prawda objawiona
w PiÊmie Âwi´tym o mi∏oÊci mi∏o-
siernej Boga do ka˝dego cz∏owie-
ka”. Stàd rozchodzi si´ na ca∏y
Êwiat. 

Mi∏osierdzie Bo˝e dla ca∏ego
Êwiata wypraszane jest tu,
zgodnie z ˝yczeniem Pana Je-
zusa zapisanym w „Dziennicz-
ku”, przez praktykowanie no-
wych form nabo˝eƒstwa do
Mi∏osierdzia Bo˝ego. Pierw-
szà z nich by∏ obraz Pana Je-
zusa Mi∏osiernego z napisem
„Jezu, ufam Tobie!”, który

ju˝ w 1943 r. zosta∏ wystawiony do czci
publicznej w kaplicy zakonnej. Powielo-
ne jego wizerunki: ∏agiewnicki, autor-
stwa Adolfa Hy∏y, oraz pierwszy, wileƒ-
ski, malowany pod dyktando s. Fausty-
ny przez Eugeniusza Kazimirowskiego,
rozprzestrzeniali podczas wojennej tu-
∏aczki po Êwiecie uchodêcy i polscy ˝o∏-
nierze. 

Na Êwi´to Mi∏osierdzia Bo˝ego – b´-
dàce drugà formà nabo˝eƒstwa –
w pierwszà niedziel´ po Wielkanocy do
¸agiewnik wierni przybywali od 1944 r.
Ks. Józef Andrasz SJ, spowiednik s. Fau-
styny, zainicjowa∏ odprawianie w trzecià
niedziel´ miesiàca nabo˝eƒstw ku czci
Mi∏osierdzia Bo˝ego. Uczestniczyli w nich
mieszkaƒcy Krakowa oraz spoza jego te-
renu. W 1985 r. kard. Franciszek Machar-
ski Êwi´to Mi∏osierdzia ustanowi∏ dla ca∏ej
archidiecezji krakowskiej. Dziesi´ç lat
póêniej Stolica Apostolska wyda∏a ze-
zwolenie na obchodzenie go na terenie
ca∏ej Polski.

Kolejna forma nabo˝eƒstwa – Koron-
ka do Mi∏osierdzia Bo˝ego i modlitwy
w Godzinie Mi∏osierdzia (15.00 – Godzi-
na Konania na Krzy˝u), które odmawia∏a
jeszcze s. Faustyna, szczególnie – o czym
mo˝na przeczytaç w „Dzienniczku” – za
konajàcych. Siostry praktykujà jej Êpie-
wanie codziennie, przy licznym udziale
wiernych. 

S. Faustyna podejmowa∏a tak˝e wiele
staraƒ, aby szerzyç kult Mi∏osierdzia.
W „Dzienniczku” cz´sto podkreÊlane
jest, ˝e warunkiem skutecznoÊci tego na-
bo˝eƒstwa oraz spe∏nienia obietnic, jakie
Pan Jezus przypisa∏ jego praktykowaniu,
jest ufnoÊç i zawierzenie Bogu oraz spe∏-
nianie dobrych uczynków wzgl´dem
bliênich. 

Procesja sióstr rozpoczynajàca uroczystoÊç Êlubów wieczystych w ∏agiewnickim domu
Zgromadzenia Sióstr Matki Bo˝ej Mi∏osierdzia

Przypominam ci, córko moja, ˝e ile razy
us∏yszysz, jak zegar bije trzecià godzin´,
zanurzaj si´ ca∏a w mi∏osierdziu moim,
uwielbiajàc i wys∏awiajàc je; wzywaj jego
wszechmocy dla Êwiata ca∏ego, a szczegól-
nie dla biednych grzeszników, bo w tej
chwili zosta∏o na oÊcie˝ otwarte dla wszel-
kiej duszy. W godzinie tej uprosisz wszystko
dla siebie i dla innych; w tej godzinie sta∏a
si´ ∏aska dla Êwiata ca∏ego – mi∏osierdzie
zwyci´˝y∏o sprawiedliwoÊç... 

(Dz. 1572)

Niezwyk∏e powo∏anie
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