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Święta s. Faustyna - Przyszła na świat 25 sierpnia 1905 roku jako trzecie
z  dziesięciorga  dzieci  w  rodzinie  Marianny  i  Stanisława  Kowalskich,
rolników ze wsi Głogowiec, par. Świnice Warckie. 
Na chrzcie świętym otrzymała imię Helena. Do szkoły chodziła niecałe trzy
lata;  w  16.  roku  życia  poszła  na  służbę  do  zamożnych  rodzin  w
Aleksandrowie Łódzkim i Łodzi, by zarobić na własne utrzymanie i pomóc
rodzicom. 
Po wizji cierpiącego Jezusa i rocznej służbie w Ostrówku gm. Klembów, 1
sierpnia  1925  roku  wstąpiła  do  Zgromadzenia  Sióstr  Matki  Bożej
Miłosierdzia, w którym na obłóczynach otrzymała imię s. M. Faustyna. W
ciągu  trzynastu  lat  życia  zakonnego  przebywała  w  wielu  domach
Zgromadzenia, najdłużej w Krakowie, Wilnie, Płocku i Warszawie, pełniąc
najczęściej  obowiązki  kucharki,  ogrodniczki  i  furtianki.  Chorowała  na
gruźlicę płuc i przewodu pokarmowego. 
Z tego powodu dwukrotnie przebywała na dłuższym leczeniu w szpitalu na
Prądniku w Krakowie. To na pozór bardzo zwyczajne życie kryło w sobie
niezwykłą głębię  zjednoczenia z  Bogiem i  wielką prorocką misję,  którą
powierzył jej Bóg. Doznała wielu nadzwyczajnych łask, osiągając szczyty
zjednoczenia  z  Bogiem  na  ziemi.  Przez  nią  Jezus  przypomniał  światu
biblijną prawdę o miłości miłosiernej Boga do każdego człowieka i wezwał
do głoszenia jej światu z nową mocą. 
W tym celu przekazał także nowe formy kultu Miłosierdzia Bożego, którymi
są: obraz z podpisem: Jezu, ufam Tobie, Święto Miłosierdzia w pierwszą
niedzielę po Wielkanocy, Koronkę do Miłosierdzia Bożego i modlitwę w
chwili Jego konania na krzyżu, zwaną Godziną Miłosierdzia. Do każdej z
nich, a także do szerzenia czci Miłosierdzia przywiązał wielkie obietnice
pod warunkiem troski o postawę zawierzenia Bogu (pełnienia Jego woli) i
miłosierdzia  względem  bliźnich.  W  wypełnianiu  tej  prorockiej  misji
pomagał Siostrze Faustynie jej kierownik duchowy bł. ks. Michał Sopoćko
oraz krakowski spowiednik o. Józef Andrasz SJ. 
Z charyzmatu i doświadczenia mistycznego św. Siostry Faustyny zrodził
się w Kościele Apostolski Ruch Bożego Miłosierdzia, który podejmuje jej
misję głoszenia światu tajemnicy miłosierdzia Bożego.  Siostra Faustyna
zmarła 5 października 1938 roku w klasztorze Zgromadzenia w Krakowie-
Łagiewnikach.  W  1966  roku  jej  doczesne  szczątki  przeniesiono  z
cmentarza zakonnego do klasztornej kaplicy. 
Od beatyfikacji, której 18 kwietnia 1993 roku dokonał Ojciec Święty Jan
Paweł  II,  trumienka  z  relikwiami  spoczywa  na  ołtarzu  pod  łaskami
słynącym  obrazem  Jezusa  Miłosiernego  w  sanktuarium  w  Krakowie-
Łagiewnikach. 30 kwietnia 2000 roku Ojciec Święty Jan Paweł II zaliczył
ją do grona świętych, a orędzie Miłosierdzia, które z polecenia Jezusa
zapisała w swym „Dzienniczku” przekazał całemu Kościołowi i światu na
trzecie tysiąclecie wiary. 
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„Od Miłosierdzia do Miłosierdzia”„Od Miłosierdzia do Miłosierdzia”

16 – 21 lipca 2022 r16 – 21 lipca 2022 r..

Poznań - 6 lipca

Ostrów Wielkopolski - 10 lipca

Częstochowa - 16 lipca

 Poraj – 16 lipca

 Włodowice - 17 lipca

 Strzegowa - 18 lipca

 Imbramowice - 19 lipca

 Zielonki – 20 lipca

    Kraków – Łagiewniki - 21 lipca

ZapraszamyZapraszamy
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Pielgrzymka  jest  aktem  religijnym  o  charakterze
dziękczynno-pokutnym.  Szczytem  naszych  dążeń  i
poszukiwań jest pełne uczestnictwo w codziennej Eucharystii
oraz oddanie czci Bogu w miejscu szczególnego kultu.
     Nosimy przy sobie  legitymację  pielgrzyma  oraz na
widocznym  miejscu  znaczek  pielgrzymkowy.  Zwracamy
się do siebie „siostro”, „bracie”, uświadamiając sobie, że
mamy jednego Ojca w niebie. Szczególną troską otaczamy
tych,  którzy idą  po raz  pierwszy.  Na  trasie  dzielimy się
uśmiechem, dobrym słowem a nawet ostatnim kawałkiem
chleba. 
     W codziennym życiu  walczymy  z nałogami,  a  tym
samym  w  czasie  trwania  pielgrzymki  nie  palimy
papierosów ani nie używamy napojów alkoholowych -
pod karą wykluczenia z pielgrzymki. Wykluczenie z grona
pielgrzymów,  dokonuje  się  z  podaniem  nazwiska
pielgrzyma  do  wiadomości  pątników  oraz  Księdza
Proboszcza.  Ubieramy  się  godnie  i  skromnie.  Dbamy  o
porządek w miejscach postoju i noclegu. Nie kąpiemy się
w  rzekach  i  jeziorach.  Na  postojach  funkcjonuje  punkt
sanitarny.

Uczestnikiem pielgrzymki może być tylko ten, kto:
-  rzeczywiście  pragnie  owoców  duchowych  i  pogłębienia
formacji religijnej,
- potrafi dzielić się wartościami duchowymi, 
-  chce  tworzyć  atmosferę  życzliwości  i  braterstwa,  radości  i
bezinteresowności,
- umie i chce zachować bezpieczeństwo i porządek na drogach
itp.
- zachowuje szacunek dla przyrody i cudzej własności,
-  kontynuuje  i  rozwija  tradycje  pielgrzymkowe:  spotkania
parafialne, środowiskowe, korespondencyjne, udzielenie gościny,
łączność modlitewna, /dziesiątka różańca/.
-  w  miejscach  kultu  obowiązuje  strój  godny  pielgrzyma
(niedopuszczalny strój plażowy czy sportowy).
- oddalanie się od grupy jest zabronione!
-  dla  bezpieczeństwa  należy  przestrzegać  zaleceń  służby
drogowej  i  porządkowej  powołanej  do  tego  celu  przez
kierownictwo pielgrzymki.
-  za  bezinteresowną  gościnność  gospodarzy  okazujemy
serdeczną wdzięczność. W duchu pokuty należy nastawić się na
liczne niewygody. Dziękujemy Ci za to, że jesteś.


	

