
14

Or´dzie z ¸agiewnik

nia Mi∏osierdzia Bo˝ego, 76-metrowa
wie˝a zwieƒczona krzy˝em, z platformà
widokowà na wysokoÊci 42 metrów oraz
Centrum Apostolstwa Mi∏osierdzia. Na
przyjazd Ojca Âwi´tego przygotowywa-
ny jest górny koÊció∏, z bia∏ym alabastro-
wym o∏tarzem w prezbiterium, taberna-
kulum w kszta∏cie globu ziemskiego z za-
rysowanymi kontynentami, z aureolà
oraz rzeêbà targanego wichrem krzewu.
Nad nim umieszczona zostanie kopia ob-
razu Pana Jezusa Mi∏osiernego z kaplicy
sióstr. Dalsze wyposa˝anie Êwiàtyni: dro-
ga krzy˝owa, konfesjona∏y, ∏awki, witra-
˝e, b´dzie odbywaç si´ ju˝ po jej po-
Êwi´ceniu. Podobnie dolna cz´Êç koÊcio-
∏a, z kaplicami oraz zaplanowanà obok
koÊcio∏a kaplicà adoracji NajÊwi´tszego
Sakramentu.

Rozbudowa ∏agiewnickiego sanktu-
arium mo˝liwa jest dzi´ki ofiarom wielu
ludzi dobrej woli, czcicieli Bo˝ego Mi∏o-
sierdzia. Do nich nale˝y Ojciec Âwi´ty,
który wspiera∏ t´ budow´ na ró˝ne spo-
soby. Mi´dzy innymi tak˝e Episkopat
W´gier funduje wyposa˝enie jednej
z czterech kaplic w dolnym koÊciele.
W czasie pobytu w ¸agiewnikach wÊród
darów przygotowywanych przez Funda-

cj´ dla Jana Paw∏a II jest m.in. ksi´ga
wszystkich darczyƒców, którzy w jakikol-
wiek sposób przyczynili si´ do powstania
tych obiektów. Nazwiska ofiarodawców
znajdà si´ tak˝e na tablicach we wn´-
kach muru oddzielajàcego nowy koÊció∏
od dawnych zabudowaƒ klasztornych.
PoÊwi´cony koÊció∏ odtàd b´dzie s∏u˝y∏

wszystkim spragnionym prawdy o Bo-
˝ym Mi∏osierdziu. Wed∏ug Metropolity
Krakowskiego jest to jedyny ratunek dla
naszej cywilizacji: „LudzkoÊç znajduje
si´ w takiej sytuacji, ˝e nie ma ju˝ inne-
go ratunku jak tylko mi∏osierdzie”. Trze-
ba, jak mówi∏, ˝ebraç o Bo˝e Mi∏osier-
dzie, aby dawaç je innym.

S. El˝bieta Siepak ZSMBM,
przewodniczàca Zarzàdu „Faustinum”

Ojciec Âwi´ty ju˝ po raz drugi przyb´dzie do
sanktuarium Bo˝ego Mi∏osierdzia w Krakowie
¸agiewnikach. Za pierwszym razem, w 1997 roku,
przyby∏ do tego miejsca jako pielgrzym, aby uwielbiç
Boga w tajemnicy Jego mi∏osierdzia i u progu
trzeciego tysiàclecia Mi∏osiernemu Chrystusowi
zawierzyç wszystkie troski KoÊcio∏a i ludzkoÊci, a
tak˝e po raz kolejny swojà pos∏ug´ na Stolicy
Piotrowej. Po pi´ciu latach Ojciec Âwi´ty po raz drugi
przybywa do tego sanktuarium, ˝eby konsekrowaç
nowà Êwiàtyni´ i kolejny raz zwróciç uwag´ na dar
or´dzia Mi∏osierdzia przekazany Êwiatu przez Êw.
Siostr´ Faustyn´. WczeÊniej przecie˝ powiedzia∏:
„Nic tak nie jest potrzebne cz∏owiekowi jak
mi∏osierdzie Bo˝e”.

Ojciec Âwi´ty obejrza∏ makiet´ nowej Êwiàtyni podczas wizyty w ¸agiewnikach w 1999 r.
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