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Uroczystości kanonizacyjne
s. Faustyny

1. Rzym

W

wielkie wydarzenia Roku Jubileuszowego – roku łaski i miłosierdzia – wpi−
suje się kanonizacja Siostry Faustyny. Na tę uroczystość z Łagiewnik wyru−
szyły cztery autokary skupiające: członków i wolontariuszy Faustinum, bu−
downiczych bazyliki Miłosierdzia Bożego – pracowników firm Mostostalu i Chemobu−
dowy – sponsorów i dobrodziejów łagiewnickiego klasztoru oraz wychowanki Młodzie−
żowego Ośrodka Wychowawczego wraz z opiekującymi się nimi siostrami Matki Bożej
Miłosierdzia. Świadomie podjęli oni trud pielgrzymki, będącej jednym ze znaków Roku
Jubileuszowego, by na Placu Świętego Piotra przeżyć radość z zaliczenia w poczet
świętych – Apostołki Miłosierdzia Bożego.
30 kwietnia już od godz. 500 rano Plac Świętego Piotra zaczęli otaczać napływa−
jący pielgrzymi, którzy w skupieniu, modlitwie i śpiewie oczekiwali na otwarcie sekto−
rów. Stopniowo plac wypełniał się coraz szczelniej i stworzył wielobarwną, zwartą
wspólnotę wierzących zgromadzonych w liczbie ok. 150 tys.
Przed rozpoczęciem Mszy świętej zabrzmiał śpiew koronki do Miłosierdzia
Bożego w języku włoskim, angielskim, francuskim, niemieckim. Wołanie: Dla Jego
bolesnej męki... popłynęło również z Polski, a na ekranach telebimów pojawiły się
kontury łagiewnickiego klasztoru i nieprzebrana rzesza wiernych zgromadzonych
wokół ołtarza polowego. Pielgrzymi na Placu Świętego Piotra i w Łagiewnikach stali
się jedną wspólnotą wołającą o miłosierdzie dla świata.
O godz. 1000 rozpoczęła się Msza święta, w czasie której nastąpiła długo oczeki−
wana chwila: Ojciec Święty wypowiedział uroczystą formułę kanonizacyjną, włączając
Siostrę Faustynę w poczet świętych Kościoła powszechnego. Na placu rozległy się
radosne owacje i słowa „dziękujemy”. „Kanonizacja Siostry Faustyny ma szcze−
gólną wymowę – mówił w homilii Ojciec Święty – Poprzez ten akt pragnę dziś
przekazać orędzie miłosierdzia nowemu tysiącleciu. Przekazuję je wszystkim lu−
dziom, aby uczyli się coraz pełniej poznawać prawdziwe oblicze Boga iprawdzi−
we oblicze człowieka”. Słowa papieskiego przesłania stały się pokarmem i drogo−
wskazem nie tylko dla pielgrzymów uczestniczących w kanonizacji, ale wytyczyły rów−
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nież kierunek całemu Kościołowi i światu, który w trzecim tysiącleciu powinien się
wpatrywać w miłosierne oblicze Ojca, u Niego szukać ocalenia i ratunku. Gdy Ojciec
Święty w czasie homilii ogłosił II niedzielę wielkanocną Niedzielą Miłosierdzia Bożego
dla całego Kościoła powszechnego, znów zabrzmiało głośne: „dziękujemy”, a wielo−
barwne chustki i wstęgi uniesione do góry stały się wyrazem radości wszystkich zgro−
madzonych.
Zbiorowy entuzjazm został na chwilę wyciszony, gdy na telebimach pojawiła
się postać bpa Kazimierza Nycza z Krakowa, który w krótkich słowach podziękował
Ojcu Świętemu za dar kanonizacji Siostry Faustyny, za ogłoszenie święta Miłosier−
dzia Bożego, zapewniając o pamięci i miłości pielgrzymów zgromadzonych w Ła−
giewnikach. W śpiew radosnego Alleluja, które popłynęło z Łagiewnik, włączyli się
wszyscy pielgrzymi na Placu Świętego Piotra. Znów byliśmy jedno, nasze głosy stały
się symfonią radości, wdzięczności i uwielbienia Miłosierdzia Bożego.
Uroczystość kanonizacji zakończyła się, ale nie skończył się czas łaski, o której
Pan Jezus powiedział Siostrze Faustynie, że w tym dniu tak obficie będzie się rozle−
wać na dusze. Nie skończył się moment obdarowywania, bo Siostra Faustyna wswej
wizji widziała, że tak wielu w tym dniu prosiło i otrzymało to, czego pragnęło. Dowo−
dem były zasłyszane później świadectwa: „Przyjechałem do Rzymu w celach tury−
stycznych, ale to, czego doświadczyłem w dniu kanonizacji, pozostanie w moim
sercu do końca życia”. „Mogę o sobie powiedzieć, że jestem wielkim grzeszni−
kiem, ale zapragnąłem spowiedzi i pojednałem się z Bogiem”.
s. Nazaria Dłubak ZMBM

2. Kraków−Łagiewniki
Spełniło się proroctwo Siostry Faustyny, dotyczące jej kanonizacji. Pisała wnim,
że równocześnie odbywała się ta uroczystość w Rzymie z udziałem Ojca Świętego
iwklasztorze w Krakowie−Łagiewnikach. Była to uroczystość całego Kościoła, w któ−
rej ona brała udział, a tłumy były tak wielkie, że okiem przejrzeć nie mogła. To pro−
roctwo spełniło się nie tylko w sensie łączności duchowej między pielgrzymami zgro−
madzonymi na Placu Świętego Piotra w Rzymie i w sanktuarium w Krakowie−Łagiew−
nikach, ale także w sensie dosłownym dzięki połączeniom przez tele−most. Na dużych
tele−bimach przekazywany był obraz i dźwięk w obydwie strony, dlatego na Placu
Świętego Piotra obecne były Łagiewniki i w sanktuarium w Łagiewnikach – Plac Świę−
tego Piotra. Żywe uczestnictwo w uroczystości kanonizacyjnej umożliwiły pielgrzymom
wydrukowane na tę okoliczność książeczki z tekstami modlitw, pieśni i odpowiednim
komentarzem.
Moment ogłoszenia Siostry Faustyny świętą Kościoła przyjęto entuzjastycznie.
Tłum pielgrzymów z całej Polski i wielu krajów świata wyraził swą radość i wdzięczność
oklaskami i śpiewem w sanktuarium w Krakowie. Na relikwiarzu Siostry Faustyny
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został odsłonięty napis: ŚWIĘTA. W tym dniu trzeba było stać w długiej kolejce, by
dostać się przed łaskami słynący obraz Jezusa Miłosiernego i do relikwii Siostry Fau−
styny. Służby porządkowe nie pozwalały na dłuższą modlitwę, aby także inni oczekują−
cy przed kaplicą mogli choć na chwilę wejść, spojrzeć na obraz Jezusa Miłosiernego
iuczcić relikwie św. Faustyny. Długie chwile oczekiwania na ten moment były wypeł−
nione modlitwą.
Do radości kanonizacji Siostry Faustyny dołączyła się jeszcze jedna wielka radość
z powodu ogłoszenia święta Miłosierdzia Bożego dla całego Kościoła. Mówił otym
Ojciec Święty Jan Paweł II w homilii, a pielgrzymi w Krakowie i Rzymie odpowiedzieli
burzą oklasków. Modlili się o to przez wiele lat i teraz w Roku Jubileuszowym to
pragnienie Pana Jezusa zostało spełnione. Od tego roku cały Kościół obchodzi pierw−
szą niedzielę po Wielkanocy jako Niedzielę Miłosierdzia Bożego.
Uczestniczący w kanonizacji pielgrzymi – zgromadzeni w sanktuarium Bożego
Miłosierdzia w Krakowie – przeżywali tę uroczystość tak, jakby w niej bezpośrednio
uczestniczyli w Rzymie, gdzie Ojciec Święty przewodził jej; nie liczyła się przestrzeń,
odległość, miejsce ani czas. Nie czuli też zmęczenia, choć wiele godzin stali w upalnym
słońcu, bo radość z otrzymanych darów była większa niż słabość ludzka.
Po odmówieniu wspólnie z Ojcem Świętym Regina coeli i Jego błogosławień−
stwie, bp Kazimierz Nycz z Krakowa podziękował Ojcu Świętemu za dar kanonizacji
Siostry Faustyny, ustanowienie święta Miłosierdzia Bożego dla całego Kościoła i za
błogosławieństwo dla rozbudowy sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, a
pielgrzymi włączyli się w to dziękczynienie słowami pieśni: Kraków kocha Cię, Kra−
ków pozdrawia Cię, Kraków dziękuje Ci – potem: Polska kocha Cię, Polska po−
zdrawia Cię, Polska dziękuje Ci. Ojciec Święty był wyraźnie wzruszony. Do pielgrzy−
mów zgromadzonych w Łagiewnikach powiedział: „Opatrzność Boża związała życie
św. Faustyny z Wilnem, Warszawą, Płockiem i Krakowem. Polecam Bogu wszyst−
kich mieszkańców tych miast, a także wszystkich Rodaków i czcicieli Miłosierdzia
Bożego”. Te słowa Papieża wywołały kolejną owację, a śpiew radosnego Alleluja
przejęli także pielgrzymi na Placu Świętego Piotra.
Bezpośrednio po zakończeniu uroczystości kanonizacyjnych rozpoczęła się Msza
święta dziękczynna z udziałem ponad 140 kapłanów, której przewodniczył bp Kazi−
mierz Nycz. Liturgii Mszy świętych od kanonizacji aż do godzin wieczornych przewod−
niczyli biskupi Krakowa, a w koncelebrze uczestniczyło wielu kapłanów diecezjalnych
i zakonnych.
Do sanktuarium w Krakowie−Łagiewnikach przybyło ponad 150 000 pielgrzy−
mów z całej Polski, a także wielu krajów świata, m. in. z Czech, Słowacji, Ukrainy,
Niemiec, Księstwa Lichtenstein, a także USA i Filipin. Służyło im przez cały dzień
ponad 200 kapłanów, klerycy franciszkańscy, jezuici, kapucyni, michalici, saletyni,
chóry (m. in. Organum i Mariański), ponad 100 sióstr Zgromadzenia Matki Bożej
Miłosierdzia oraz siostry z innych Zgromadzeń, a także PKP, policja, straż miejska,
MPK, służby medyczne (młodzież maltańska, miejska służba zdrowia i bonifratrzy) isłużby
porządkowe, w które włączyła się także młodzież szkół średnich. Od strony mediów
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uroczystość obsługiwało kilkudziesięciu dziennikarzy i fotoreporterów. Telewizja Pol−
ska transmitowała nie tylko przebieg uroczystości kanonizacyjnych, ale także modli−
twę w godzinie Miłosierdzia.
Organizatorzy i pielgrzymi, mimo zmęczenia, promieniowali radością, bo być
może spełniały się także kolejne prorocze słowa Siostry Faustyny, mówiące o tym, że
wielu uczestniczących w tej uroczystości „otrzymało to, czego pragnęło”.
s. Elżbieta Siepak ZMBM
M. Nazaria Dłubak ZMBM
M. Elżbieta Siepak ZMBM
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