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1. Wprowadzenie

O

d początku lat 30. XX w. w Polsce zaczął rozwijać się kult Bożego Miłosierdzia w formach objawionych siostrze Faustynie Kowalskiej. Za początek tego
kultu uznaje się dzień 22 lutego 1931 r., kiedy przebywającej w klasztorze
płockim siostrze Faustynie objawił się Chrystus. Podczas objawienia Jezus polecił
zakonnicy namalować obraz Bożego Miłosierdzia z podpisem „Jezu, ufam Tobie”
i wyraził pragnienie, aby ustanowiono święto Miłosierdzia1. S. Faustyna sama nie
potrafiła spełnić poleceń Jezusa. Ich realizatorem stał się bł. ks. Michał Sopoćko,
spowiednik świętej. Nie tylko rozeznał prawdziwość objawień, ale zaangażował się
całkowicie w szerzenie kultu Miłosierdzia Bożego w nowych formach. Obraz został
namalowany w 1934 r. przez wileńskiego malarza Eugeniusza Kazimirowskiego. Za
sprawą Michała Sopoćki, podczas uroczystości na zakończenie Jubileuszowego Roku
Odkupienia Świata, od 26 do 28 kwietnia 1935 r. obraz po raz pierwszy odbierał
cześć publiczną w Ostrej Bramie. Za zgodą arcybiskupa Romualda Jałbrzykowskiego,
w dniu 4 kwietnia 1937 r. ks. Sopoćko poświęcił obraz i umieścił go, obok ołtarza
głównego w kościele św. Michała2. W następnych latach ks. Sopoćko rozpoczął
starania o wprowadzenie święta Miłosierdzia Bożego, napotkał przy tym na kolejne
trudności. Po śmierci s. Faustyny, w listopadzie 1938 r. przedstawił biskupom zgromadzonym na konferencji Episkopatu w Częstochowie obszerny memoriał, w którym zamieścił teologiczne uzasadnienie ustanowienia tego święta. Biskupi jednak
nie podjęli w tej kwestii żadnej decyzji. Również jego wizyta w Rzymie, w Kongregacji Obrzędów w kwietniu 1939 r. nie przyniosła pozytywnego rezultatu, gdyż nie
posiadając zgody swojego ordynariusza – arcybiskupa Romualda Jałbrzykowskiego,
został odesłany bez rozmowy.
W tragicznych latach II wojny światowej nastąpił rozwój kultu Bożego Miłosierdzia. Ludność polska i duszpasterze odprawiali często nabożeństwo do Miłosierdzia
Bożego. Wykorzystywano przy tym wydane w Krakowie i Wilnie specjalne modlitewniki. Wielkim kultem otaczany był obraz Jezusa Miłosiernego w Wilnie3. Drugim
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ośrodkiem kultu Miłosierdzia Bożego stała się w tym okresie kaplica klasztorna pw.
św. Józefa Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach.
W 1943 r. krakowski malarz Adolf Hyła ofiarował siostrom obraz Miłosiernego Chrystusa Jezu ufam Tobie, jako wotum dziękczynne za ocalenie życia w czasie wojny.
Obraz został poświęcony 16 kwietnia 1944 r. przez ks. Józefa Andrasza, spowiednika siostry Faustyny. Za zgodą arcybiskupa krakowskiego kardynała Adama Stefana
Sapiehy, wielkiego czciciela Bożego Miłosierdzia, umieszczono go w bocznym ołtarzu
kaplicy. Z inicjatywy ks. Andrasza zaczęto tu odprawiać nabożeństwo ku czci Miłosierdzia Bożego, na które przybywali liczni wierni, głównie z okolic Krakowa. Wielu
pielgrzymów nawiedzało również grób s. Faustyny na przyklasztornym cmentarzu.
Po zakończeniu II wojny światowej, w 1946 r. Episkopat w Polsce zwrócił
się z prośbą do Stolicy Świętej o zatwierdzenie święta Miłosierdzia Bożego według
objawień s. Faustyny. Podobną rezolucję przesłali do Rzymu teologowie zebrani na
zjeździe Towarzystwa Teologicznego w Krakowie w 1948 r. Ze względu na brak odpowiedzi ze strony Stolicy Apostolskiej, Komisja Główna Episkopatu Polski zwróciła
się z prośbą do arcybiskupa R. Jałbrzykowskiego o uwagi na podjęty temat. Odpowiedź ks. arcybiskupa w tej sprawie okazała się negatywna4.
Rozwój kultu Miłosierdzia Bożego został nieoczekiwanie przerwany 7 marca
1959 r., kiedy Kongregacja św. Oficjum ogłosiła Notyfikację, która zakazywała
rozpowszechniania obrazu i nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego w formach proponowanych przez siostrę Faustynę. Po wydaniu Notyfikacji, staraniem ks. Stanisława
Wierzbicy, w Częstochowie powstało Studium Miłosierdzia Bożego zajmujące się
naukowym badaniem kultu Miłosierdzia Bożego. Ośrodek ten organizował sympozja
teologiczne o tematyce kultu i jego istocie, w których obok teologów z wyższych uczelni katolickich w Polsce oraz seminariów duchownych, uczestniczyli także ks. kard.
Stefan Wyszyński, kard. Karol Wojtyła i wielu innych biskupów polskich.
Zgodnie z zaleceniem zawartym w Notyfikacji, z wielu kościołów usunięto lub
przemalowano obrazy Pana Jezusa Miłosiernego. Nie organizowano również nabożeństw do Miłosierdzia Bożego. Za zgodą ks. arcybiskupa Eugeniusza Baziaka nie usunięto obrazu w kaplicy w Krakowie-Łagiewnikach. Także w Dolinie Miłosierdzia w Częstochowie wierni mogli modlić się przed wizerunkiem Chrystusa Miłosiernego.
W 1965 r. arcybiskup krakowski Karol Wojtyła, wydał decyzję o rozpoczęciu
procesu informacyjnego s. Faustyny Kowalskiej, który zakończono już w 1967 r.5
Sprzyjające warunki do ponownego rozwoju kultu Bożego Miłosierdzia, nastąpiły po
odwołaniu w dniu 15 kwietnia 1978 r. przez Świętą Kongregację Doktryny Wiary
Notyfikacji z 1959 r. Do dalszego rozwoju kultu przyczyniła się beatyfikacja (18
kwietnia 1993 r.) i kanonizacja (30 kwietnia 2000 r.) s. Faustyny Kowalskiej.
W dniu 17 sierpnia 2002 r. Papież Jan Paweł II podczas uroczystości konsekracji nowej bazyliki w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach
zawierzył Miłosierdziu Bożemu cały świat. Ojciec Święty w swej homilii powiedział:
„Dlatego dziś w tym sanktuarium chcę dokonać uroczystego aktu zawierzenia świata
Bożemu Miłosierdziu. Czynię to z gorącym pragnieniem, aby orędzie o miłosiernej
miłości Boga, które tutaj zostało ogłoszone za pośrednictwem siostry Faustyny, dotarło
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do wszystkich mieszkańców ziemi i napełniało ich serca nadzieją. Niech to przesłanie
rozchodzi się z tego miejsca na całą naszą umiłowaną Ojczyznę i cały świat”6.

2. Sanktuaria Bożego Miłosierdzia w Polsce
Istotną rolę w rozwoju kultu Bożego Miłosierdzia zajmują sanktuaria Miłosierdzia
Bożego. Pierwsze z nich powstały w latach 90. XX w. w Częstochowie, KrakowieŁagiewnikach, Szczecinie, Myśliborzu, Sokołowie Podlaskim, Kaliszu, Ożarowie
Mazowieckim i Łomży. Po kanonizacji bł. s. Faustyny Kowalskiej w 2000 r. kolejne
Tab. 1.
Sanktuaria Bożego Miłosierdzia w Polsce (stan na dzień 1 października 2008 r.)
Miejscowość

Diecezja

Częstochowa
Kraków-Łagiewniki

częstochowska
krakowska

Szczecin

szczecińsko
-kamieńska
szczecińsko
-kamieńska

Myślibórz
Sokołów Podlaski
Kalisz (kościół pw.
Bożego Miłosierdzia)
Ożarów Mazowiecki
Łomża
Płock

drohiczyńska
kaliska
warszawska
łomżyńska
płocka

Patronat
zakonny (pallotyni)
zakonny (Zgromadzenie
Matki Bożej Miłosierdzia) i
diecezjalny
diecezjalny
diecezjalny i zakonny
(Zgromadzenie Sióstr Jezusa
Miłosiernego)
diecezjalny
diecezjalny

zakonny (pallotyni)
diecezjalny
zakonny (Zgromadzenie Matki
Bożej Miłosierdzia)
Białystok
białostocka
diecezjalny
Poznań
poznańska
diecezjalny
Gdańsk-Wrzeszcz
gdańska
zakonny (zmartwychwstańcy)
Łódź
łódzka
diecezjalny
Kielce
kielecka
diecezjalny
Sosnowiec
sosnowiecka
diecezjalny
Ostrowiec Świętokrzyski sandomierska
diecezjalny
Toruń
toruńska
diecezjalny
Biała Podlaska
siedlecka
diecezjalny
Ełk
ełcka
diecezjalny
Warszawa (katedra św. warszawsko-praska diecezjalny
Floriana na Pradze)
Źródło: opracowanie własne.

Data erygowania
sanktuarium
25 kwietnia 1992 r.
1 listopada 1992 r.
18 kwietnia 1993 r.
1 sierpnia 1993 r.
28 sierpnia 1993 r.
26 września 1993 r.
6 kwietnia 1997 r.
11 kwietnia 1999 r.
30 kwietnia 2000 r.
5 czerwca 2000 r.
5 czerwca 2000 r.
21 kwietnia 2001 r.
22 kwietnia 2001 r.
4 listopada 2001 r.
5 października 2002 r.
27 kwietnia 2003 r.
15 września 2003 r.
26 grudnia 2003 r.
29 października 2005 r.
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Ryc. 1.
Sanktuaria Bożego Miłosierdzia w Polsce (stan na 1 stycznia 2008 r.)
Źródło: opracowanie własne

sanktuaria Bożego Miłosierdzia powstały w Płocku, Białymstoku, Poznaniu, GdańskuWrzeszczu7, Łodzi, Kielcach, Sosnowcu, Ostrowcu Świętokrzyskim, Toruniu, Białej
Podlaskiej i Ełku (tab. 1, ryc. 1). W sumie, w latach 1992-2008 powstało w Polsce
19 sanktuariów Bożego Miłosierdzia.
Głównym celem sanktuariów Miłosierdzia Bożego jest głoszenie i wypraszanie
Miłosierdzia Bożego dla wspólnoty parafialnej, diecezji i całego świata. Podkreślić
należy, że za wyjątkiem sanktuarium w katedrze św. Floriana w Warszawie-Pradze
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i kościele Bożego Miłosierdzia w Sokołowie Podlaskim, pozostałe sanktuaria zostały
ustanowione dekretem miejscowych ordynariuszy, zgodnie z kanonem 1230 Kodeksu Prawa Kanonicznego8. Większość sanktuariów Bożego Miłosierdzia znajduje się
w miastach, w których mieści się siedziba biskupa ordynariusza, wyjątek stanowią
sanktuaria w Białej Podlaskiej (diecezja siedlecka), Myśliborzu (archidiecezja szczecińsko-kamieńska), Ostrowcu Świętokrzyskim (diecezja sandomierska), Ożarowie Mazowieckim (archidiecezja warszawska) i Sokołowie Podlaskim (diecezja drohiczyńska).
Najważniejszą rolę w grupie analizowanych ośrodków pełni sanktuarium
w Krakowie-Łagiewnikach. Jest to jeden z najprężniej rozwijających się w ostatnim
dziesięcioleciu ośrodków pielgrzymkowych nie tylko w kraju, ale także na świecie.
Ważną rolę w sieci ośrodków kultu Bożego Miłosierdzia w Polsce pełnią sanktuaria
w Dolinie Miłosierdzia w Częstochowie oraz w Białymstoku i Płocku – są to obecnie ośrodki o ponadregionalnym zasięgu przestrzennym oddziaływania. Sanktuaria
w Kaliszu, Łomży, Myśliborzu, Ożarowie Mazowieckim i Warszawie to sanktuaria
o randze regionalnej. Ranga pozostałych ośrodków pielgrzymkowych omawianych
w opracowaniu jest lokalna.
2.1. Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach
Sanktuarium w Krakowie Łagiewnikach należy obecnie do grupy największych
centrów pątniczych na świecie. W ostatnich latach sanktuarium to odwiedza w ciągu
roku ok. 2 mln pielgrzymów z ponad 80 krajów świata. Przedmiotem kultu w sanktuarium jest obraz Pana Jezusa Miłosiernego z podpisem „Jezu Ufam Tobie” oraz
relikwie św. s. Marii Faustyny Kowalskiej, które znajdują się w kaplicy klasztornej,
pw. św. Józefa, Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia9.
Słynący łaskami obraz Miłosiernego Chrystusa został namalowany przez krakowskiego malarza Adolfa Hyłę. Jak już wspomniano, artysta ofiarował wizerunek
siostrom w klasztorze w Łagiewnikach jako wotum dziękczynne za ocalenie życia
w czasie wojny. Za zgodą arcybiskupa krakowskiego kardynała Adama Stefana Sapiehy, wielkiego czciciela Bożego Miłosierdzia, umieszczono go w bocznym ołtarzu
kaplicy klasztornej Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Łagiewnikach. Ze
względu na to, że Adolf Hyła namalował obraz na prostokątnym płótnie, wizerunek
nie pasował do retabulum ołtarza zwieńczonego owalem. Dlatego siostry zwróciły się
do artysty do namalowania obrazu, który odpowiadałby wymiarom ołtarza bocznego,
pierwszy zaś obraz został po wojnie przewieziony do Wrocławia.
Pielgrzymki do kaplicy św. Józefa w Łagiewnikach rozpoczęły się już podczas
II wojny światowej, wkrótce po śmierci s. Faustyny. W tym okresie kaplica została udostępniona wiernym, którzy przybywali tu, aby pomodlić się przed obrazem
Chrystusa Miłosiernego oraz przy grobie siostry Faustyny. Mieszkańcy Łagiewnik
i Krakowa przybywali do kaplicy na nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, odprawiane w Niedzielę Przewodnią (II niedziela Wielkanocna) oraz w każdą II niedzielę
miesiąca. Rosnący po 1945 r. ruch pielgrzymkowy nieznacznie osłabł po wydaniu
Notyfikacji w 1959 r.
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Liczba pielgrzymów przybywających do Łagiewnik wzrosła po rozpoczęciu
w dniu 21 października 1965 r. przez ks. arcybiskupa Karola Wojtyłę procesu informacyjnego zmarłej w opinii świętości siostry Faustyny i przeniesieniu jej doczesnych
szczątków do klasztornej kaplicy.
17 stycznia 1968 r. Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, zwróciło
się z prośbą do Kurii Arcybiskupiej w Krakowie o zaliczenie kaplicy do miejsc sanktuaryjnych. 22 listopada 1968 r. ks. kardynał Karol Wojtyła wpisał kaplicę na listę
polskich sanktuariów diecezjalnych.
Ruch pielgrzymkowy do Łagiewnik znacznie wzrósł po odwołaniu w 1978 r.
Notyfikacji. Oficjalny dekret ustanawiający sanktuarium Bożego Miłosierdzia wydał
kardynał Franciszek Macharski 1 listopada 1992 r.
Wraz ze wzrostem ruchu pielgrzymkowego zaistniała konieczność budowy
nowej świątyni, w której mogłoby się modlić więcej pielgrzymów10. Odpowiedzią
na tę potrzebę było założenie 29 czerwca 1996 r. przez ks. kardynała Macharskiego Fundacji Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, mającej na celu budowę nowej
bazyliki Miłosierdzia Bożego z zapleczem duszpasterskim i centrum informacyjnoformacyjnym.
6 marca 1996 r. kardynał Franciszek Macharski erygował przy sanktuarium
Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”, którym głównym celem jest poznawania i głoszenie tajemnicy Miłosierdzia Bożego oraz wypraszania go
dla całego świata. Obecnie stowarzyszenie zrzesza kapłanów, osoby konsekrowane
i świeckie, wolontariuszy i członków z ponad 50 krajów świata11.
7 czerwca 1997 r. sanktuarium w Łagiewnikach nawiedził po raz pierwszy
Ojciec Święty Jan Paweł II. Papież modlił się przed cudownym wizerunkiem Jezusa
Miłosiernego i relikwiach bł. s. Faustyny oraz poświęcił makietę przedstawiającą
bazylikę Bożego Miłosierdzia.
Prace budowlane nowego zespołu sanktuaryjnego według projektu profesora
Witolda Cęckiewicza rozpoczęto we wrześniu 1999 r. Plac budowy poświęcił kardynał Macharski 22 września 1999 r. W ciągu zaledwie dwóch lat została zbudowana
dwupoziomowa bazylika12, wolnostojąca 76-metrowa wieża oraz budynek Centrum
Apostolstwa Miłosierdzia.
13 czerwca 2002 r. podczas I Archidiecezjalnej Pielgrzymki Kapłanów ks. kardynał Macharski wmurował przy wejściu do nowej bazyliki kamień węgielny. Jest
nim cząstka skały z Golgoty, którą w czasie pierwszej pielgrzymki do łagiewnickiego
sanktuarium pobłogosławił papież Jan Paweł II.
Ojciec Święty Jan Paweł II, podczas ostatniej pielgrzymki do Polski, nawiedzając
sanktuarium w Łagiewnikach 17 sierpnia 2002 r. ogłosił ośrodek światowym centrum
kultu Bożego Miłosierdzia. Papież dokonał konsekracji nowej bazyliki i uroczystego
aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu.
Warto również podkreślić, że następca Jana Pawła II na Stolicy Piotrowej,
Ojciec Święty Benedykt XVI, pielgrzymując do miejsc związanych z Papieżem-Polakiem, nawiedził w dniu 27 maja 2006 r. sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach.
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Papież modlił się przed relikwiami św. s. Faustyny Kowalskiej, a następnie przejechał
papamobile do bazyliki Bożego Miłosierdzia, gdzie spotkał się z chorymi i niepełnosprawnymi.
Jak już wspomniano sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach należy do najprężniej rozwijających się ośrodków pielgrzymkowych świata. Dokładna analiza ruchu
pielgrzymkowego do ośrodka jest możliwa od 1970 r., wówczas bowiem opiekujące się sanktuarium siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia rozpoczęły
rejestrację pielgrzymów. Księgi prowadzone do początku lat 90. XX w. zawierają
przede wszystkim wpisy indywidualnych pielgrzymów wraz z licznymi prośbami
i podziękowaniami. W 1992 r. siostry rozpoczęły rejestrację grup pielgrzymkowych
przybyłych do sanktuarium, natomiast liczbę pielgrzymów indywidualnych podają
szacunkowo w podsumowaniu rocznym. W 1998 r. wprowadzono odrębną księgę
dla rejestracji grup zagranicznych. W księgach pielgrzymkowych notowana jest liczba
pielgrzymów lub liczba autokarów, miejscowość z której przybyła dana grupa, oraz
informacje dotyczące udziału pątników w prelekcjach, Mszy św. i Koronce do Bożego Miłosierdzia. Od września 2006 r. siostry wprowadziły elektroniczną rejestrację
grup pielgrzymkowych. Należy zaznaczyć, że rejestrowany ruch pielgrzymkowy do
sanktuarium stanowi 35-40% ogólnej liczby pątników przybyłych do sanktuarium.
W księgach prowadzonych w latach 1970-1980, zdecydowanie przeważają indywidualne wpisy pielgrzymów. Grup pielgrzymkowych z Polski odnotowano w tym
okresie tylko 25, natomiast zagranicznych zaledwie 3. Wzrost ruchu pielgrzymkowego

Ryc. 2.
Grupy pielgrzymkowe przybyłe do sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Krakowie-Łagiewnikach w latach 1992-2002
Źródło: opracowanie własne na podstawie Ksiąg pielgrzymkowych.
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do sanktuarium nastąpił po odwołaniu Notyfikacji w 1978 r. W okresie 1980-90
liczba grup pielgrzymkowych wzrosła ponad dziesięciokrotnie (w 1980 r. zarejestrowano 31 grup, a w 1990 r. już 330). Znaczny wzrost ruchu pielgrzymkowego do
sanktuarium nastąpił po beatyfikacji siostry Faustyny (18 kwietnia 1993 r.). Jeszcze
w 1992 r. odnotowano w księgach pielgrzymkowych 436 grup z Polski i 55 grup
zagranicznych, a w roku beatyfikacji liczby te wzrosły niemal dwukrotnie (odpowiednio
760 i 129 grup). W latach 1993-2000 liczba grup pielgrzymkowych wzrosła niemal
sześciokrotnie, tylko w 1994 r. odnotowano niewielki spadek zarejestrowanych grup
w porównaniu z rokiem poprzednim (ryc. 2).
W ostatnim dziesięcioleciu najwięcej grup pielgrzymkowych przybyło do sanktuarium w 2000, 2002 i 2005 r. W 2000 r. w księgach pielgrzymkowych zarejestrowano 619 tys. pielgrzymów w 5 120 grupach, a wiązało się to z kanonizacją
bł. s. Faustyny Kowalskiej i obchodzonym w Kościele Rokiem Wielkiego Jubileuszu.
Szczególne natężenie ruchu pielgrzymkowego zarejestrowano po pielgrzymce Papieża
Jana Pawła II w dniu 17 sierpnia 2002 r. i ogłoszeniu sanktuarium w Łagiewnikach
stolicą kultu Bożego Miłosierdzia. Szacuje się, że po uroczystej Mszy św., którą odprawił Ojciec Św. w dniu 18 sierpnia 2002 r. na krakowskich Błoniach, przez Łagiewniki
przeszło około miliona pątników. W ciągu następnych tygodni po pielgrzymce papieskiej, w sanktuarium modliło się tygodniowo nawet kilkadziesiąt tysięcy wiernych.
Nawet w okresie zimy 2002/2003 w ośrodku rejestrowano kilka tysięcy pielgrzymów
w ciągu tygodnia. Ogółem szacuje się, że sanktuarium Miłosierdzia Bożego nawiedziło w 2002 r. około 2 milionów pielgrzymów z Polski i z zagranicy13. W księgach
pielgrzymkowych zarejestrowano ponad 6 500 polskich grup pielgrzymkowych
i prawie 1300 grup zagranicznych (najwięcej ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec,
Szwajcarii, Austrii, Włoch, Czech, Słowacji, Węgier, Słowenii i Francji). Rok 2002
był również rekordowy pod względem liczby rozdanych w sanktuarium Komunii Św.
(około 700 tys.), liczby kapłanów sprawujących tu Msze św. (około 9 tys.). W 2002 r.
siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia wygłosiły około 2200 prelekcji do
grup polskich oraz około 800 prelekcji do pielgrzymów z zagranicy14.
Podobnie jak w przypadku wielu sanktuariów w Małopolsce wyraźny wzrost
ruchu pielgrzymkowego do sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach odnotowano
w 2005 r. – po śmierci Papieża Jana Pawła II. Według sprawozdania sióstr, w 2005 r.
sanktuarium nawiedziło ponad 2 mln pielgrzymów, a zakonnice wygłosiły 2524
prelekcje dla ponad 50 tys. pielgrzymów z 89 krajów świata i dla około 850 tys.
pielgrzymów z Polski15.
Największą liczbę wiernych w sanktuarium skupiają dwie uroczystości: święto
Bożego Miłosierdzia oraz liturgiczne wspomnienie św. s. Faustyny. Szacuje się, że
w odpuście związanym z świętem Miłosierdzia Bożego uczestniczy w ostatnich latach
ok. 200 tys. pielgrzymów, w tym kilka tysięcy pątników z zagranicy16. Dla porównania
w latach 80. XX w. było to tylko kilkaset osób. Bardzo uroczyście obchodzony był odpust
w święto Miłosierdzia Bożego w 2000 r., który zbiegł się z kanonizacją bł. s. Faustyny.
Dzięki specjalnemu telemostowi uroczystości kanonizacyjne miały miejsce równolegle
na Placu św. Piotra w Watykanie oraz w krakowskich Łagiewnikach17.
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Analizując mapę zasięgu oddziaływania sanktuarium w 1992 r., można stwierdzić, że zdecydowanie najwięcej grup przybyło do sanktuarium z diecezji krakowskiej
i sąsiadujących z nią diecezji katowickiej, tarnowskiej i bielsko-żywieckiej. Ponad 40
grup zarejestrowano z metropolii przemyskiej (z diecezji przemyskiej – 21; diecezji
rzeszowskiej –13; zamojsko-lubaczowskiej 9), z diecezji lubelskiej – 15 grup, łódzkiej
– 12, i po 11 grup z diecezji gliwickiej i sosnowieckiej. Liczba grup pielgrzymkowych
z pozostałych była już zdecydowanie mniejsza, a z diecezji bydgoskiej, drohiczyńskiej
i pelplińskiej nie zarejestrowano grup. Tak więc zasięg przestrzenny sanktuarium
obejmował w zasadzie region Małopolski, wschodnią część Górnego Śląska i częściowo także Lubelszczyznę (ryc. 3).
Dokonując podobnej analizy dla 2000 r., widoczny jest już udział wszystkich
diecezji w ruchu pielgrzymkowym do sanktuarium. Najwięcej grup przybyło z diecezji
krakowskiej (424 grupy), tarnowskiej (317), katowickiej (258), przemyskiej (231),
rzeszowskiej (185), warszawskiej (128) i bielsko-żywieckiej (127). W porównaniu do
1992 r., w ogólnej liczbie zarejestrowanych grup pielgrzymkowych znacznie wzrósł
udział diecezji kieleckiej (121 grup), opolskiej (81), wrocławskiej (69), częstochowskiej (66) i gdańskiej (64 grupy). Najmniej grup zarejestrowano z diecezji położonych
w północnych i północno-wschodnich częściach Polski: tylko po 5 grup z diecezji
warmińskiej i drohiczyńskiej, 9 grup z diecezji elbląskiej, 13 z pelplińskiej i 14 grup
z diecezji ełckiej (ryc. 4).
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach jest obecnie drugim po Jasnej Górze ośrodkiem pielgrzymkowym w Polsce, pod względem liczby pielgrzymów
zagranicznych. Liczba zarejestrowanych grup pielgrzymkowych z zagranicy z każdym
rokiem jest coraz większa – dla przykładu w 1997 r. było ich 153, w 1999 r. – 841,
a w 2001 r. 1312 grup.
W księgach pielgrzymkowych w 2000 i 2001 r. zarejestrowano odpowiednio
18,8 tys. i 22,3 tys. pielgrzymów z zagranicy, należy jednak pamiętać, że dane te
odnoszą się do grup przybyłych do sanktuarium poza głównymi uroczystościami.
Z kolei w 2002 r. liczba ta wynosiła już około 40 tys. pątników. Można więc oszacować, że po kanonizacji s. Faustyny sanktuarium w Łagiewnikach, odwiedza w ciągu
roku ponad 50 tys. cudzoziemców.
Najwięcej pielgrzymów zagranicznych pochodzi z Europy (w 2001 r. – 76,6%
ogółu), głównie ze Słowacji, Niemiec, Włoch, Austrii, Czech i Ukrainy (ryc. 5).
Z krajów pozaeuropejskich zdecydowanie dominują mieszkańcy Stanów Zjednoczonych, zaś w dalszej kolejności znalazły się pielgrzymi z Filipin, Meksyku, Kanady,
Australii, Brazylii i Japonii. W 2001 r. zarejestrowano w sumie pielgrzymów z 61
krajów świata.
Ruch pielgrzymkowy do sanktuarium trwa generalnie przez cały rok. Kaplica
klasztorna pw. św. Józefa, w której znajduje się obraz Chrystusa Miłosiernego i relikwie św. Faustyny, jest codziennie wypełniona pielgrzymami. Wiele grup przybywa do
sanktuarium specjalnie w godzinach popołudniowych, aby tu modlić się w Godzinie
Miłosierdzia. Nawet w miesiącach zimowych do ośrodka pielgrzymuje około 100
grup pielgrzymkowych miesięcznie (ryc. 6). Największe natężenie ruchu pielgrzym-
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kowego rejestruje się od święta Miłosierdzia Bożego aż do końca października. Od
maja do sierpnia 2000 r. w sanktuarium zarejestrowano łącznie 2559 grup pielgrzymkowych – tj. średnio 640 grup w ciągu miesiąca (dla porównania w 2006 r.
liczba grup pielgrzymkowych w miesiącach maj-sierpień wyniosła 3635, przy czym
w miesiącu czerwcu zarejestrowano aż 1351 grup) (ryc. 6).
Pielgrzymi przebywają w sanktuarium średnio 2-3 godziny – z reguły odmawiają
Koronkę do Miłosierdzia Bożego, uczestniczą we mszy św. w kaplicy św. Józefa lub
nowej bazylice, modlą się w kaplicy Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu
oraz kaplicach w dolnym kościele. Wielu pielgrzymów odprawia również nabożeństwo Drogi Krzyżowej oraz odwiedza cmentarz, na którym do 1996 r. spoczywały
doczesne szczątki s. Faustyny. Większość z grup wysłuchuje prelekcji głoszonych
przez siostry na temat orędzia Miłosierdzia Bożego oraz życia św. Faustyny. Prelekcje są głoszone w języku polskim, angielskim, francuskim, niemieckim, czeskim,
hiszpańskim, włoskim i słowackim.
Wśród grup zorganizowanych przybyłych do krakowskich Łagiewnik, najwięcej
jest pielgrzymek dzieci pierwszokomunijnych (zwłaszcza w maju i czerwcu), Liturgicznej Służby Ołtarza, uczniów szkół podstawowych, maturzystów, młodzieży ruchu
Światło-Życie, księży, braci i sióstr zakonnych. Na uwagę zasługują pielgrzymki stanowe kolejarzy, strażaków, górników, nauczycieli oraz pracowników służby zdrowia.
Od kilku lat do sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach przybywają piesze pielgrzymki z Warszawy, Ostrowa Wielkopolskiego i Doliny Miłosierdzia w Częstochowie.
Z kolei od 2005 r. do sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach przybywa narodowa
pielgrzymka ze Słowacji organizowana przez słowackie Radio Lumen. W 2008 r.
w pielgrzymce tej uczestniczyło ponad 20 tys. Słowaków. Należy również wspomnieć
o całonocnym czuwaniu ze św. Ojcem Pio, które organizowane jest w Bazylice Bożego Miłosierdzia od 2003 r. W tym modlitewnym spotkaniu uczestniczy kilka tysięcy
czcicieli św. o. Pio z całej Polski.
Należy przypuszczać, że zasięg przestrzenny oddziaływania sanktuarium w rakowie-Łagiewnikach w ciągu najbliższych lat jeszcze się powiększy, a liczba pielgrzymów nawiedzających to światowe centrum kultu Bożego Miłosierdzia przekroczy
ponad 3 mln osób rocznie.
2.2. Dolina Miłosierdzia w Częstochowie
Do najważniejszych ośrodków kultu Bożego Miłosierdzia w Polsce należy już
od ponad 60 lat Dolina Miłosierdzia w Częstochowie. Ośrodek ten rozwija się dzięki
księżom pallotynom, którzy przybyli tutaj w 1947 r. W następnym roku przełożony
generalny ks. Wojciech Turowski dokonał kanonicznej erekcji domu zakonnego.
Zakonnicy obejmując nową placówkę, postanowili, że będą w niej rozwijać nabożeństwo Bożego Miłosierdzia.
18 grudnia 1949 r. biskup Teodor Kubina poświęcił kaplicę zakonną z obrazem
Miłosierdzia Bożego18. W swoim przemówieniu ordynariusz diecezji częstochowskiej
skierował do zakonników następujące słowa: „To miejsce niech służy Miłosierdziu
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Bożemu w cieniu Jasnogórskiej Pani. Każdy, kto nawiedzi ten kościół, niech dozna
w sposób szczególny Miłosierdzia Bożego”19. Od tego momentu ośrodek ten nazywany jest Doliną Miłosierdzia.
W ołtarzu polowym zbudowanym w 1994 r. znajduje się figura Chrystusa Miłosiernego. Jest to dar Kościoła Meksyku dla Kościoła w Polsce. Figurę poświęcił
Prymas Polski kard. Józef Glemp w asyście biskupa miasta Meksyk José Marii Hernándeza Gonzáleza i arcybiskupa Nowaka.
25 kwietnia 1992 r. arcybiskup Stanisław Nowak wydał dekret ustanawiający
kościół pallotynów sanktuarium Bożego Miłosierdzia. W następnym roku ośrodek
otrzymał relikwie bł. s. Faustyny. 16 listopada 1996 r. biskup Antoni Długosz uroczyście wprowadził do sanktuarium relikwie Drzewa Krzyża św.
Wraz z rozwojem ruchu pielgrzymkowego zaistniała konieczność budowy nowej
większej świątyni, w której przybywający do sanktuarium pielgrzymi z całej Polski
mogliby się gromadzić na nabożeństwach i uroczystościach. Prace budowlane rozpoczęto w 2001 r. 22 kwietnia 2001 r., w święto Miłosierdzia Bożego arcybiskup
Stanisław Nowak dokonał poświęcenia kamienia węgielnego20.
Z inicjatywy ks. Stanisława Wierzbicy w sanktuarium powstał Sekretariat do
spraw Miłosierdzia Bożego. Jego zadaniem jest organizowanie kongresów, sympozjów naukowych dla teologów i sympozjów formacyjnych. W Dolinie Miłosierdzia
wydawany jest także kwartalnik Apostoł Bożego Miłosierdzia.
Sanktuarium w Dolinie Miłosierdzia w Częstochowie od 60 lat pełni ważną
rolę w szerzeniu kultu Miłosierdzia Bożego. W przeciwieństwie do sanktuarium łagiewnickiego, ożywienie ruchu pielgrzymkowego nastąpiło tu po 1959 r., a więc od
roku wydania Notyfikacji. Obecnie w ciągu roku do sanktuarium pielgrzymuje około
50 tys. pielgrzymów indywidualnych i w grupach zorganizowanych z Polski i z zagranicy. Wiele grup zatrzymuje się na misjach, rekolekcjach zamkniętych i dniach
skupienia w istniejącym przy ośrodku Domu Rekolekcyjnym i Domu Pielgrzyma.
Dla grup, które zatrzymują się w sanktuarium kilka dni, prowadzone są tzw. Wieczerniki Miłosierdzia. Ze względu na niewielką odległość od Jasnej Góry, do Doliny
Miłosierdzia przybywają także pątnicy pielgrzymujący do sanktuarium Matki Bożej
Częstochowskiej.
2.3. Sanktuaria Bożego Miłosierdzia w Myśliborzu i Szczecinie
Najbardziej znane sanktuaria Bożego Miłosierdzia na ziemiach zachodnich Polski
znajdują się w Myśliborzu i Szczecinie (archidiecezja szczecińsko-kamieńska).
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Szczecinie erygował 18 kwietnia 1993 r.
ordynariusz diecezji szczecińsko-kamieńskiej ks. arcybiskup Marian Przykucki, na
prośbę ówczesnego proboszcza parafii ks. Józefa Ortyla. Kult Miłosierdzia Bożego
istniał tu bowiem od momentu ustanowienia parafii w 1985 r. Cztery lata wcześniej
rozpoczęto budowę kościoła wg projektu Adama Szymskiego i Mirosława Hamberga. W zamyśle architekta, bryła świątyni z pochyłymi ścianami ilustruje architekturę
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Grobu Bożego. Kamień węgielny pod budowę świątyni został przywieziony z bazyliki św. Piotra w Rzymie i poświęcony przez papieża Jana Pawła II na Jasnej Górze
18 czerwca 1983 r. Uroczyście został wmurowany w święto Podwyższenia Krzyża
Świętego 1986 r. przez ks. bpa Kazimierza Majdańskiego. Biskup Majdański dokonał także poświęcenia kościoła (jeszcze w budowie) w Białą Niedzielę – 2 kwietnia
1989 r.21 Główne uroczystości religijne odbywają się w święto Bożego Miłosierdzia
oraz w liturgiczne wspomnienie św. s. Faustyny Kowalskiej (5 października). Pielgrzymi gromadzą się także w sanktuarium na Nowennie do Bożego Miłosierdzia,
odprawianej w każdy wtorek.
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Myśliborzu stanowi kościół pw. Świętego
Krzyża oraz kaplica zakonna Sióstr Jezusa Miłosiernego. Zgromadzenie to, założył
ks. Michał Sopoćko. Początki zgromadzenia sięgają czasów II wojny światowej.
Zgromadzenie tworzyło się w Wilnie, a życie wspólne siostry rozpoczęły w 1947 r.
w Myśliborzu. W 1947 r. administrator apostolski w Gorzowie Wielkopolskim ks.
Edmund Nowicki zezwolił siostrom na działalność i pracę na terenie ówczesnej administracji gorzowskiej. 25 sierpnia 1947 r. siostry przyjechały do wybranej przez
siebie placówki w Myśliborzu i tu w przydzielonym im domu przy kościele św. Krzyża22
rozpoczęły życie wspólnotowe23. We wrześniu 1947 r. dom zgromadzenia odwiedził
ks. Michał Sopoćko. W swym pamiętniku tak oto zanotował tę wizytę: „Udałem się
do Myśliborza z wielkim zainteresowaniem, jako do pierwszego domu zgromadzenia,
o którym mi mówiła s. Faustyna i szkicowo opisała go nawet w swoim Dzienniku. Na
dworcu spotkały mnie z wielką radością owe kandydatki i poprowadziły do kościółka
w pobliżu, przy którym ujrzałem dość obszerny dom piętrowy z małym ogrodem owocowym. Poszedłem nasamprzód do kościoła i ku wielkiemu zdziwieniu spostrzegłem
w ścianie ołtarzowej okno z nieco uszkodzonym witrażem, przedstawiającym konanie
Pana Jezusa na krzyżu. Przyglądałem się z radością i zdumieniem, albowiem siostra
Faustyna mówiła mi o takim kościółku i witrażu, przy którym będzie siedziba pierwszego domu nowego zgromadzenia. Zdumiałem się jeszcze bardziej, gdy wszedłem
do tego domu i oglądałem pokoje na parterze i piętrze, doskonale dostosowane do
życia wspólnego kandydatek”24.
1 sierpnia 1993 r. ks. arcybiskup Marian Przykucki wydał dekret ustanawiający
sanktuarium Bożego Miłosierdzia. W dekrecie ks. arcybiskup podkreślił rangę tego
ośrodka w rozwoju kultu Bożego Miłosierdzia w Polsce: „Myślibórz, jego kościół św.
Krzyża, kaplica i dom zakonny Zgromadzenia Jezusa Miłosiernego, stały się takimi
miejscami, dokąd udają się wierni, by czcić Miłosierdzie Boże. Pobożność ta wzrosła niepomiernie w ostatnich latach, szczególnie w związku z przygotowaniem do
beatyfikacji Siostry Faustyny. Sama zaś beatyfikacja tej apostołki Miłosierdzia Bożego zwróciła uwagę wiernych na to miejsce i przyczyniła się do wzrostu pobożności
wiernych Myśliborza i okolicy. (…) Kościół i klasztor wymienione w proroczej wizji
bł. Siostry Faustyny i opisane w Dzienniczku wydają się być miejscem wskazanym
przez Opatrzność dla szczególnej czci Miłosierdzia Bożego i oparciem dla Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego”25. Głównym przedmiotem kultu jest obraz Pana
Jezusa Miłosiernego (kopia obrazu wileńskiego) znajdujący się w kaplicy sióstr oraz
relikwie św. s. Faustyny, które zostały uroczyście wprowadzone do sanktuarium
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w 1993 r. W kościele znajduje się witraż ze sceną ukrzyżowania, który stał się dla
ks. Sopoćki znakiem potwierdzającym, że w Myśliborzu jest to miejsce wybrane,
o którym mówiła mu św. Faustyna.
W ośrodku prowadzone są ogólnopolskie spotkania czcicieli Miłosierdzia Bożego
oraz rekolekcje i nocne czuwania dla młodzieży. Od 1993 r., przybywa do sanktuarium
piesza pielgrzymka z sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Szczecinie, od 1999 r.
z Koszalina, od 2006 r. z Rokitna i od 2008 r. z Trzcińska. Są to tzw. pielgrzymki
„promieniste”, w których biorą udział wierni z różnych zakątków w Polsce, aby
w sanktuarium w Myśliborzu uczestniczyć w uroczystościach związanych z rocznicą
urodzin św. s. Faustyny, które są obchodzone 25 sierpnia. Od nowenny przed świętem Bożego Miłosierdzia 2005 r. w kaplicy Sióstr Jezusa Miłosiernego rozpoczęła
się całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Należy również podkreślić, że
w ciągu roku w sanktuarium rejestruje się także wielu pielgrzymów indywidualnych
i grup pielgrzymkowych z zagranicy, głównie z Niemiec, Czech i Słowacji.
2.4. Sanktuaria Bożego Miłosierdzia w Ożarowie Mazowieckim
i Warszawie
Ważnymi ośrodkami kultu Bożego Miłosierdzia na Mazowszu są sanktuaria
w Ożarowie Mazowieckim i w katedrze pw. św. Floriana na warszawskiej Pradze.
Kult Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim rozwijał się początkowo
w kaplicy (drewnianym baraku zbudowanym w 1946 r.), w której od 1948 r. w ołtarzu głównym znajdował obraz Chrystusa Miłosiernego. W 1971 r. duszpasterstwo
w parafii przejęli pallotyni, którzy rozwinęli nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
oraz przystąpili do budowy kościoła, który miał stanowić wotum wdzięczności Bogu
Miłosiernemu za ocalenie Polski i Polskiej Prowincji Księży Pallotynów z II wojny światowej. W 1980 r. odbyła się uroczystość położenia kamienia węgielnego. W 1985 r.
została ukończona budowa kościoła dolnego pw. Najświętszej Marii Panny Matki
Emmanuela, natomiast budowę kościoła górnego zakończono w 1989 r. W tym
roku Prymas Polski ks. kard. Józef Glemp dokonał konsekracji świątyni. 6 kwietnia
1997 r. kard. Józef Glemp podniósł kościół do rangi sanktuarium. W ciągu roku do
sanktuarium przybywa około 10 tys. osób.
Pomysłodawcą nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego w katedrze pw. św.
Floriana na warszawskiej Pradze był brat Józef Szymanek ze Zgromadzenia Braci
Serca Jezusowego. Po wieloletnich staraniach, w 1975 r. otrzymał on pozwolenie
od Prymasa Polski ks. kard. Stefana Wyszyńskiego na organizowanie takich nabożeństw. Pierwsze nabożeństwo odprawiono 5 października 1975 r. Odtąd organizowane jest ono każdego 5-go dnia miesiąca oraz w święto Miłosierdzia Bożego.
Obraz Pana Jezusa Miłosiernego został namalowany przez malarza B. Rutkowskiego
w 1953 r. Przedstawia Zmartwychwstałego Chrystusa, z którego Serca wychodzą
bladoróżowe promienie. Tłem obrazu jest odbudowywany ze zniszczeń wojennych
kościół św. Floriana. Obraz został umieszczony w kościele na początku lat 60. XX w.
Warto podkreślić, że dla potrzeb nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia odprawianego w świątyni Maria Smętkiewicz ułożyła melodię do Koronki Miłosierdzia, która

64

Franciszek Mróz

przyjęła się w Kościele katolickim i obecnie znana jest już na całym świecie. W dniu
5 października 2008 r. – w 70. rocznicę śmierci św. s. Faustyny Kowalskiej do katedry uroczyście wprowadzono relikwię bł. ks. Michała Sopoćki.
2.5. Sanktuaria Bożego Miłosierdzia w Łomży i Sokołowie Podlaskim
W 1982 r. na osiedlu Jantar w Łomży rozpoczęto budowę kościoła pw. Miłosierdzia Bożego. Kamień węgielny pod budowę świątyni poświęcił Ojciec Św. Jan
Paweł II w Warszawie podczas pielgrzymki do Polski w 1983 r. 1 grudnia 1985 r.
bp Juliusz Peatz erygował parafię. 4 czerwca 1991 r. Papież Jan Paweł II, podczas
IV pielgrzymki do Ojczyzny odprawił mszę św. przy ołtarzu polowym (obok kościoła)
oraz koronował obraz Matki Bożej Pięknej Miłości z katedry łomżyńskiej. W trakcie
tej uroczystości Papież pobłogosławił także tą świątynię. 30 maja 1999 r. Nuncjusz
Apostolski w Polsce, ks. arcybiskup Józef Kowalczyk poświęcił figurę Chrystusa Króla
postawioną obok ołtarza, przy którym Ojciec Św. sprawował Mszę św. Sanktuarium
ustanowił 11 kwietnia 1999 r. biskup łomżyński Stanisław Stefanek. Obecnie pielgrzymi modlą się przed obrazem Pana Jezusa Miłosiernego w dolnym kościele.
Specyfiką sanktuarium w Łomży są całodobowe czuwania związane z każdą
pielgrzymką apostolską Ojca Św. Jana Pawła II. Co roku, w Niedzielę Palmową
obchodzony jest tu Światowy Dzień Młodzieży diecezji łomżyńskie. W święto Miłosierdzia Bożego do sanktuarium przybywa pielgrzymka rodzin, chorych, parafialnych
oddziałów „Caritas” oraz wolontariuszy i pielęgnujących chorych. Z kolei w liturgiczne wspomnienie św. Andrzeja Boboli organizowana jest pielgrzymka dzieci jednorocznych. Do innych ważnych uroczystości w sanktuarium należy zaliczyć: Wigilię
Zesłania Ducha Świętego (pielgrzymka młodzieży, która przystąpiła do Sakramentu
Bierzmowania oraz wszystkich grup eklezjalnych), uroczystość Najświętszego Serca
Pana Jezusa (pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych oraz wszystkich, którzy podejmują obchodzenie pierwszych piątków miesiąca), liturgiczne wspomnienie św.
s. Faustyny (pielgrzymka chorych, Jubileusz 50-lecia małżeństw), święto Matki Bożej
Ostrobramskiej (pielgrzymka kółek różańcowych, Jubileusz 25-lecia małżeństw) oraz
uroczystość Chrystusa Króla (pielgrzymka kierowców, poświęcenie samochodów).
Kult Miłosierdzia Bożego w Sokołowie Podlaskim był już rozwijany przed II
wojną światową. Parafia pw. Miłosierdzia Bożego została ustanowiona dekretem
bpa Władysława Jędruszuka z dnia 3 lipca 1993 r. Podczas uroczystości wprowadzenia relikwii bł. s. Faustyny Kowalskiej w dniu 28 sierpnia 1993 r. biskup Jędruszuk ogłosił kościół sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Budowę kościoła rozpoczęto
w 1997 r. Uroczystego aktu wmurowania kamienia węgielnego, który poświęcił
Papież Jan Paweł II w dniu 10 czerwca 1999 r. w Drohiczynie, dokonał w dniu 24
kwietnia 2000 r. biskup drohiczyński Antoni Pacyfik Dydycz. W dniu 14 grudnia
2004 r. obraz Pana Jezusa Miłosiernego został przeniesiony z drewnianej kaplicy
do nowej świątyni i umieszczony w ołtarzu głównym. Codziennie o godz. 15.00
w sanktuarium odmawiana jest Koronka do Miłosierdzia Bożego, którą transmituje
Katolickie Radio Podlasie. W dniu 5 października 2008 r. biskup Antoni Dydycz
dokonał poświęcenia sanktuarium.

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Białymstoku (fot. F. Mróz)

Ołtarz w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Białymstoku (fot. F. Mróz)

Ołtarz polowy z figurą Chrystusa Miłosiernego w Dolinie Miłosierdzia w Częstochowie
(fot. F. Mróz)

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Dolinie Miłosierdzia w Częstochowie (fot. F. Mróz)

Kaplica klasztorna – sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku (fot. F. Mróz)

Dawna piekarnia w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku
(fot. F. Mróz)

Obchody święta Miłosierdzia Bożego w sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach
(fot. Ł. Korzeniowski)

Ołtarz oraz tabernakulum
w bazylice Miłosierdzia Bożego
w Krakowie-Łagiewnikach (fot. F. Mróz)

Pielgrzymi przed obrazem Pana Jezusa
Miłosiernego i relikwiami św. s. Faustyny
Kowalskiej (fot. F. Mróz)
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2.6. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia oraz sanktuarium Serca Pana
Jezusa Miłosiernego w Kaliszu
W Kaliszu znajdują się dwa sanktuaria Pańskie związane z nabożeństwem do
Najświętszego Serca Pana Jezusa i Miłosierdzia Bożego. Pierwszym z nich jest sanktuarium Bożego Miłosierdzia w kościele pod tym samym wezwaniem, zbudowanym
w latach 1974-1993. Świątynię konsekrował 26 września 1993 r. ordynariusz diecezji
kaliskiej ks. bp Stanisław Napierała, ogłaszając ją jednocześnie diecezjalnym sanktuarium Bożego Miłosierdzia26. W ołtarzu głównym znajduje się mozaika przedstawiająca Chrystusa Miłosiernego, wykonana wg wzoru łagiewnickiego wizerunku. Przez
cały dzień w sanktuarium odbywa się wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu,
a w każdy wtorek odprawiana jest uroczysta Msza św. o Bożym Miłosierdziu z homilią.
Główne uroczystości odpustowe obchodzone są w święto Bożego Miłosierdzia.
Drugim sanktuarium Pańskim w Kaliszu jest sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego – pierwsze w świecie sanktuarium noszące taki tytuł. Znajduje się ono
w pobernardyńskim zespole klasztornym, zbudowanym w XVI w. W 1919 r. został
przekazany jezuitom, którzy do dzisiaj są duszpasterzami w tej placówce. Kościół
z chwilą przybycia zakonników stał się centrum kultu Serca Pana Jezusa w Kaliszu.
Od 1993 r. w kościele znajduje się obraz Jezusa Miłosiernego, namalowany przez
Ludomira Ślendzińskiego według wskazówek ks. Sopoćko27. 19 czerwca 1998 r. ks.
biskup Stanisław Napierała wyniósł kościół do godności sanktuarium Serca Jezusa
Miłosiernego.
W każdy czwartek i piątek w sanktuarium odprawiane jest nabożeństwo do
Miłosierdzia Bożego. Główne odpusty obchodzone są w święto Miłosierdzia Bożego
(poprzedzone nowenną do Miłosierdzia Bożego), w święto Nawiedzenia NMP (wezwanie kościoła), w uroczystość Serca Jezusowego oraz w wspomnienie liturgiczne
św. Ignacego Loyoli.
Przy sanktuarium księża jezuici prowadzą Dom Rekolekcyjny, w którym przez
cały rok organizowane są różne formy rekolekcji zamkniętych i sesji formacyjnych.
2.7. Sanktuaria Bożego Miłosierdzia powstałe po kanonizacji
bł. s. Faustyny Kowalskiej (30 kwietnia 2000 r.)
Płock
Diecezjalne Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku stanowi kaplica Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy Starym Rynku. Decyzję o erygowaniu
sanktuarium ogłosił biskup płocki ks. prof. Stanisław Wielgus, podczas Mszy św.
dziękczynnej za dar kanonizacji św. Faustyny, którą sprawował 30 kwietnia 2000 r.
wraz z 30 kapłanami na dziedzińcu klasztoru.
W płockim klasztorze przebywała od czerwca 1930 r. do października 1932 r.
s. Faustyna Kowalska, pracując kolejno w piekarni, kuchni i sklepie piekarniczym.
To właśnie tutaj 22 lutego 1931 r., kiedy przebywała w swojej celi na I piętrze klasztoru, ukazał się jej Jezus Chrystus.
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W ołtarzu głównym kaplicy płockiej umieszczono obraz Pana Jezusa Miłosiernego „Jezu ufam Tobie”. Obraz ten został poświęcony przez papieża Jana Pawła II
podczas wizyty w Płocku. Od 7 czerwca 1992 r. do 7 maja 2000 r. peregrynował
po całej diecezji płockiej. Należy zaznaczyć, że pierwszy obraz Pana Jezusa Miłosiernego, zawieszono w tej kaplicy już w 1939 r., a jego autorką była jedna z wychowanek Zakładu Anioła Stróża. W kaplicy znajduje się również obraz Apostołki Bożego
Miłosierdzia oraz relikwie z jej kciuka.
Po części klasztoru, gdzie mieszkała Siostra Faustyna, pozostały obecnie tylko
resztki fundamentu. Na miejscu jej celi, w której Pan Jezus kazał jej namalować Swój
wizerunek, stoi figura Pana Jezusa, którą poświęcił 30 października 1991 r. biskup
Roman Marcinkowski.
Najwięcej pielgrzymów przybywa do sanktuarium 22 dnia każdego miesiąca
(na pamiątkę objawienia Pana Jezusa Miłosiernego s. Faustynie Kowalskiej – 22
lutego 1931 r.). Pielgrzymi przebywając w sanktuarium oprócz modlitwy w kaplicy,
zwiedzają również piekarnię w której pracowała św. s. Faustyna, z zachowanym piecem z jej czasów, oraz modlą się przy figurze Pana Jezusa Miłosiernego postawionej
w miejscu, gdzie znajdowała się cela świętej.
Białystok
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Białymstoku jest najważniejszym ośrodkiem
kultu Bożego Miłosierdzia w północno-wschodniej Polsce. Zostało ono ustanowione dekretami I Synodu Archidiecezji Białostockiej, podpisanymi 5 czerwca 2000 r.
W sanktuarium znajdują się relikwie św. s. Faustyny i grób bł. ks. Michała Sopoćki28 oraz czczony jest obraz Jezusa Miłosiernego, którego kopia peregrynowała po
mieszkaniach parafii w 1997 r.
Integralną częścią bryły kościoła jest ołtarz „Drzewo Życia”, przy którym Ojciec
Święty Jan Paweł II na lotnisku Białostockiego Aeroklubu odprawił Mszę św. Ołtarz
ten został przeniesiony tu z lotniska w 1996 r. Uroczystej konsekracji świątyni dokonał metropolita białostocki, arcybiskup Edward Ozorowski w dniu 30 września
2007 r. Warto podkreślić, że 28 września 2008 r. w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Białymstoku odbyła się beatyfikacja Sługi Bożego ks. Michała Sopoćki. Aktu
beatyfikacji dokonał delegat papieża Benedykta XVI arcybiskup Angelo Amato,
a homilię wygłosił kard. Stanisław Dziwisz.
Najwięcej pielgrzymów przybywa do sanktuarium podczas głównego odpustu
w święto Bożego Miłosierdzia, a także w rocznicę pobytu Ojca Świętego w tym mieście (5 czerwca) i rocznicę śmierci bł. ks. Michała Sopoćki (15 lutego).
Każdego roku, w dniu 9 marca odprawiana jest w sanktuarium uroczysta msza
św. dziękczynna za ocalenia miasta od skażenia chlorem, w której uczestniczą władze
Białegostoku oraz mieszkańcy. Codziennie przy ołtarzu papieskim, o godz. 21.00
odbywa się Apel Maryjny w intencji Ojca Świętego.
Należy przypuszczać, że w związku z rozwojem kultu Miłosierdzia Bożego
w Polsce i beatyfikacją ks. Sopoćki, zasięg przestrzenny oddziaływania sanktuarium
w najbliższym latach się powiększy.
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Poznań
W 1983 r. rozpoczęto budowę nowej świątyni pw. Miłosierdzia Bożego na
os. Sobieskiego w Poznaniu. Kamień węgielny pod budowę kościoła został wyjęty
z poznańskiej Bazyliki Archikatedralnej i poświęcony przez Papieża Jana Pawła II
podczas jego pobytu w Poznaniu 20 czerwca 1983 r. Kościół został konsekrowany
w grudniu 1991 r. przez abp. Jerzego Stroba. Dnia 22 kwietnia 2001 r. abp Juliusz
Paetz podniósł świątynię do godności archidiecezjalnego sanktuarium Miłosierdzia
Bożego. W dniu 7 kwietnia 2002 r. ks. abp Stanisław Gądecki dokonał w sanktuarium
aktu zawierzenia archidiecezji poznańskiej Miłosierdziu Bożemu. W marcu 2004 r.
do sanktuarium uroczyście wprowadzono kopię Całunu Turyńskiego.
Gdańsk-Wrzeszcz
Sanktuarium w Gdańsku-Wrzeszczu znajduje się w kościele parafialnym pw.
Zmartwychwstania Pańskiego księży Zmartwychwstańców. Zostało ustanowione na
mocy dekretu abp Tadeusza Gocłowskiego, ordynariusza archidiecezji gdańskiej z 21
kwietnia 2001 r. Specyfiką sanktuarium jest znajdująca się w nim Droga Światła –
szesnaście stacji będących kontynuacją Drogi Krzyżowej. Rozpoczyna się ona od
stacji „Zmartwychwstanie Pana Jezusa” a kończy stacją „Wniebowstąpienie Pańskie”. Codziennie po Koronce do Miłosierdzia Bożego i Mszy św., odprawiana jest
po Via Lucis procesja. Obraz Pana Jezusa Miłosiernego znajdujący się w bocznej
kaplicy kościoła poświęcił Jana Pawła II w Gdańsku podczas pielgrzymki do Ojczyzny 1999 r.
Łódź
W 1983 r. biskup Józef Rozwadowski erygował parafię pw. Miłosierdzia Bożego
na łódzkim Teofilowie W 1985 r. rozpoczęto budowę świątyni, którą zaprojektowali
warszawscy architekci Joanna, Piotr i Marian Stefańscy. W dniu 7 kwietnia 1991 r.
arcybiskup łódzki Władysław Ziółek zawierzył w świątyni diecezję łódzką Bożemu
Miłosierdziu. Ponownie tego zawierzenie dokonał 30 kwietnia 2000 r. Kościół został
poświęcony 25 grudnia 2000 r. przez arcybiskupa Władysława Ziółka. W dniu 22
kwietnia 2001 r., podczas uroczystości odpustowych związanych ze świętem Bożego
Miłosierdzia abp Władysław Ziółek podniósł świątynię do rangi sanktuarium i ponowił
zawierzenie Kościoła łódzkiego Bożemu Miłosierdziu. Najwięcej wiernych w sanktuarium gromadzą nabożeństwa odprawiane w każdy trzeci piątek miesiąca.
Kielce
Początki kultu Bożego Miłosierdzia w kieleckiej dzielnicy Czarnów sięgają roku
1982 r., kiedy powstała parafia pw. Miłosierdzia Bożego. W trzy lata później rozpoczęto budowę kościoła. Kamień węgielny pod budowę kościoła został poświęcony
przez Papieża Jana Pawła II na krakowskich Błoniach w 1979 r. W dniu 4 listopada
2001 r. ordynariusz diecezji kieleckiej ks. bp. Kazimierz Ryczan ogłosił świątynię diecezjalnym sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Uroczystej konsekracji kościoła dokonał
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w dniu 5 marca 2000 r. Prymas Polski ks. kard. Józef Glemp. Na ścianie ołtarzowej
kościoła znajduje się wielka mozaika, która przedstawia Chrystusa Miłosiernego. Jest
ona dziełem prof. Anieli Kity z Politechniki Gdańskiej.
Sosnowiec
Budowę kościoła pw. Miłosierdzia Bożego w Sosnowcu rozpoczęto w 1983 r.
Kamień węgielny pod budowę świątyni poświęcił 19 czerwca 1983 r. Jan Paweł II.
W dniu 28 maja 1985 r. bp Stanisław Nowak erygował parafię pw. Bożego Miłosierdzia. Dnia 10 kwietnia 1994 r. biskup Adam Śmigielski dokonał uroczystej konsekracji
kościoła, a 5 października 2002 r. podniósł świątynię do rangi sanktuarium Podczas
uroczystości erygowania sanktuarium zostały wniesione relikwie św. Faustyny, a na
dziedzińcu świątyni poświęcono drogę krzyżową.
Ostrowiec Świętokrzyski
Parafię pw. Bożego Miłosierdzia w Ostrowcu Świętokrzyskim erygował
w 1983 r. biskup Edward Materski. Podczas II pielgrzymki do Polski, w dniu 22
czerwca 1983 r. Papież Jan Paweł II na krakowskich Błoniach poświęcił kamień węgielny pod zaprojektowaną świątynię na osiedlu Ogrody w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Kościół zbudowano w latach 1984-1991. W dniu 14 maja 1987 r. kard. Franciszek
Macharski odprawił w kościele uroczystą mszę św. na rozpoczęcie Kongresu Eucharystycznego. 5 października 1996 r. biskup Edward Frankowski przewodniczył
uroczystości wprowadzenia do kościoła relikwii bł. s. Faustyny Kowalskiej. Od tego
dnia, w każdy piątek odprawiana jest Godzina Miłosierdzia. Kościół został ogłoszony diecezjalnym sanktuarium Miłosierdzia Bożego przez biskupa sandomierskiego
Andrzeja Dzięgę w dniu 27 kwietnia 2003 r.
Toruń
Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Toruniu została ustanowiona w 1990 r.
Budowę kościoła rozpoczęto w 1992 r. W wigilię Bożego Narodzenia 1997 r.
bp Jan Chrapek odprawił w nowym kościele pierwszą Mszę św. W 1997 r. w kościele umieszczono potężny krzyż Drzewo Życia z ołtarza papieskiego na toruńskim
lotnisku. W 2000 r. parafia otrzymała drugie wezwanie – św. Siostry Faustyny Kowalskiej. W dniu 15 września 2003 r. biskup toruński Andrzej Suski ogłosił dekret
ustanawiający kościół diecezjalnym sanktuarium Miłosierdzia Bożego.
Biała Podlaska i Ełk
Do najmłodszych sanktuariów Bożego Miłosierdzia w Polsce należą sanktuaria
w Białej Podlaskiej i Ełku.
Początki sanktuarium w Białej Podlaskiej sięgają 1981 r., kiedy została erygowana parafia pw. Chrystusa Miłosiernego. W 1984 r. rozpoczęto budowę nowego
kościoła. Konsekracji świątyni dokonał w 1996 r. bp Jan Wiktor Nowak, ordynariusz
diecezji siedleckiej. Wystrój kościoła jest tematycznie związany z kultem Miłosierdzia
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Bożego. Początkowo w kościele znajdował się niewielki obraz Chrystusa Miłosiernego przywieziony z Doliny Miłosierdzia Bożego z Częstochowy w 1983 r. Obecnie
głównym przedmiotem kultu jest figura Miłosiernego Jezusa wykonana przez rzeźbiarza z Makowa Podhalańskiego Wojciecha Bałosa. W każdy piątek o godz. 15.00
odprawiana jest uroczysta Koronka do Miłosierdzia Bożego, po niej wystawienie
Najświętszego Sakramentu i adoracja do godz. 18.00, kiedy sprawowana jest msza
św. do Miłosierdzia Bożego. Główne uroczystości odpustowe obchodzone są w święto
Bożego Miłosierdzia oraz w święto Matki Bożej Miłosierdzia (16 listopada).
W ciągu roku w sanktuarium organizowane są koncerty ku czci Bożego Miłosierdzia, które wykonuje działający przy ośrodku chór parafialny Schola Cantorum
Misericordis Christi. Przed uroczystością św. Faustyny (5 października) organizowane
są w sanktuarium „Dni Miłosierdzia” z konferencjami i wykładami, zaś od 2004 r.,
w dniach 14-16 listopada sympozjum ku czci Bożego Miłosierdzia.
29 października 2005 r. biskup ełcki Jerzy Mazur specjalnym dekretem ustanowił kościół parafialny pw. Chrystusa Sługi w Ełku Diecezjalnym Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia. W tym dniu w sanktuarium zakończyła się peregrynacja obrazu Jezusa
Miłosiernego w parafiach diecezji ełckiej.

3. Zakończenie
Sanktuaria Bożego Miłosierdzia są obok sanktuariów Krzyża Świętego najliczniejszą grupą sanktuariów Pańskich w Polsce. Ich powstanie wiąże się przede
wszystkim z bardzo rozwiniętym od końca lat 90. XX w. kultem Bożego Miłosierdzia
w formach proponowanych przez s. Faustynę Kowalską, a także beatyfikacją i kanonizacją Apostołki Bożego Miłosierdzia. Należy przypuszczać, że w ciągu najbliższych lat nowe sanktuaria Bożego Miłosierdzia zostaną erygowane jeszcze w kilku
polskich diecezjach.
Autor składa podziękowania Siostrze Elżbiecie Siepak ZMBM, Siostrze Natanaeli
Czajkowskiej ZMBM oraz Siostrze Teresie Szałkowskiej ZSJM za udostępnienie ksiąg
pielgrzymkowych i materiałów archiwalnych oraz cenne uwagi w przygotowaniu niniejszego artykułu.
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Doczesne szczątki ks. Michała Sopoćki zostały przeniesione z cmentarza farnego 30 listopada 1993 r. i umieszczone w krypcie dolnego kościoła.

The origins and functioning of
the shrines of Divine Mercy in Poland
(SUMMARY)

The shrines of Divine Mercy play a significant role in the development of the worship of
God’s Mercy. Their main mission is to preach God’s Mercy and to pray for its mediation for
the parish community, the diocese and the entire world, and to spread spirituality following
the message of St. Faustyna Kowalska.
The first sanctuaries of Divine Mercy were founded in the 1990s in Częstochowa,
Krakówie-Łagiewniki, Szczecin, Myślibórz, Sokołów Podlaski, Kalisz, Ożarów Mazowiecki
and Łomża. Following the canonisation of Blessed Sister Faustyna Kowalska (on 30 April
2000) successive sanctuaries dedicated to Divine Mercy were established in Płock, Białystok, Poznań, Gdańsk-Wrzeszcz, Łódź, Kielce, Sosnowiec, Ostrowiec Świętokrzyski,
Toruń, Biała Podlaska and Ełk. In total, nineteen shrines of Divine Mercy were created in
Poland in the years 1992-2005.
The most important among the shrines of Divine Mercy in Poland is the one in Kraków-Łagiewniki. It is ranked among the most actively developing pilgrimage centres not
only in Poland but on the global scale. During his last visit to Poland and the Łagiewniki
Shrine on 17 August 2002, Lord’s Servant Pope John Paul II declared it the world centre
of worship of Divine Mercy and carried out the solemn act of putting the world in the hands
of the Divine Mercy. Recently the shrine has been visited annually by two million pilgrims
from 90 countries.
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An important role in the spreading of the worship of Divine Mercy in Poland is played
by the shrine in the Valley of Mercy in Częstochowa. Currently it holds a supra-diocesan
status and every year is visited by ca. 50,000 individual pilgrims and organised groups
from Poland and abroad.
Important centres of the worship of Divine Mercy are the shrines in north-eastern
Poland – in Łomża and Białystok, while in western Poland, the shrine in Myślibórz. In
Mazovia, the pilgrims most often visit the shrine in Płock (the site of the first revelation of
Or Lord Jesus the Merciful to Faustyna Kowalska on 22 February 1931) and in Ożarów
Mazowiecki. Other shrines discussed in the study are of local significance.
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