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Wielkie stowarzyszenie
Niektóre polecenia Pana Jezusa, m.in.

dotyczàce osób, które majà w∏àczyç si´
w wypraszanie „mi∏osierdzia dla siebie
i Êwiata”, nie od razu by∏y dla s. Fausty-
ny zrozumia∏e. „Widz´ jasno – pisa∏a
w kwietniu 1936 roku do swego wileƒ-
skiego spowiednika – ˝e nie tylko b´dzie
zgromadzenie ˝eƒskie i m´skie, ale wi-
dz´, ˝e b´dzie wielkie stowarzyszenie
osób Êwieckich, do którego mogà wszy-
scy nale˝eç i czynem przypominaç mi∏o-
sierdzie Bo˝e, czyniàc mi∏osierdzie jedni
drugim”.

Stowarzyszenie takie, pod nazwà Sto-
warzyszenie Aposto∏ów Bo˝ego Mi∏o-
sierdzia „Faustinum”, erygowa∏ Metro-

polita Krakowski w 1996 roku. Jego za-
daniem jest udzia∏ w realizacji pos∏annic-
twa Êw. s. Faustyny, pod kierunkiem
Zgromadzenia Sióstr Matki Bo˝ej Mi∏o-
sierdzia. Wype∏nia ono wszystkie cele
apostolskiego ruchu Bo˝ego Mi∏osier-
dzia, k∏adàc szczególny nacisk na forma-
cj´ duchowà swych cz∏onków. Stowarzy-
szenie zrzesza ponad 4 tys. osób z 41
krajów Êwiata. Formacja w pi´ciu j´zy-
kach: polskim, angielskim, niemieckim,
czeskim i francuskim trwa cztery lata
i prowadzona jest w potrójnym cyklu:
biblijnym, ˝ycia wewn´trznego oraz du-
chowoÊci wed∏ug siostry Faustyny. 

WiernoÊç Zgromadzenia pos∏annic-
twu Êw. Siostry Faustyny oraz aktywnoÊç
Êwieckich aposto∏ów sprawia, ˝e or´dzie
Mi∏osierdzia Bo˝ego dociera do coraz
wi´kszej rzeszy ludzi.

W ¸agiewnikach przed pi´ciu laty Jan Pa-
we∏ II mówi∏, ˝e „nic tak nie jest potrzebne
cz∏owiekowi, jak mi∏osierdzie Bo˝e – owa mi-
∏oÊç ∏askawa, wspó∏czujàca, wynoszàca cz∏o-
wieka ponad jego s∏aboÊci ku nieskoƒczo-
nym wy˝ynom Êwi´toÊci Boga”. Jego g∏osze-
niu b´dzie s∏u˝yç rozbudowane sanktuarium
z nowym koÊcio∏em. 7 czerwca 1997 roku
w ¸agiewnikach Ojciec Âwi´ty podpisa∏
przedstawionà mu makiet´ nowego sanktu-
arium oraz poÊwi´ci∏ pochodzàcy z Golgoty
kamieƒ w´gielny pod nowy koÊció∏. 

Rozbudowà sanktuarium Bo˝ego Mi-
∏osierdzia w ¸agiewnikach zaj´∏a si´ po-

wo∏ana w 1996 roku przez ks. kard.
Franciszka Macharskiego szesnastooso-
bowa Fundacja Sanktuarium Bo˝ego Mi-
∏osierdzia. Odpowiedzialni za to dzie∏o,
pod kierunkiem bp. Kazimierza Nycza –
przewodniczàcego Rady Fundacji i ks.
pra∏ata Mariana Rapacza – prezesa Za-
rzàdu Fundacji, zabiegali o fundusze, or-
ganizowali i czuwali nad przebiegiem
rozpocz´tej we wrzeÊniu 1999 r. budo-
wy. Projekt architektoniczny opracowa∏
prof. Witold C´ckiewicz. W ciàgu dwóch
lat intensywnych prac zbudowane zosta-
∏y trzy obiekty: dwupoziomowa Êwiàty-

Tylko Mi∏osierdzie

G∏ównym celem obecnej pielgrzymki Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II
do Polski jest nowy koÊció∏ pw. Mi∏osierdzia Bo˝ego 
w ¸agiewnikach. Jego poÊwi´cenie, a tak˝e oczekiwane stàd 
papieskie przes∏anie o Bo˝ym Mi∏osierdziu sprawia, ˝e „wymiar
tej pielgrzymki – jak powiedzia∏ metropolita krakowski ks. kard.
Franciszek Macharski – wykracza poza ¸agiewniki, poza Polsk´”.

Nowa Êwiàtynia w sanktuarium w ¸agiewnikach jest ju˝ prawie gotowa
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