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Relikwie ?w. Faustyny w ?CO [1]
Pacjenci ?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii mog? modli? si? w szpitalnej kaplicy przy relikwiach ?wi?tej siostry
Faustyny Kowalskiej. Uroczysto?? przekazania relikwii ?wi?tej mistyczki odby?a si? 13 lutego.
Relikwie I stopnia (ex ossibus – z ko?ci), umieszczone w relikwiarzu, wraz z certyfikatem po?wiadczaj?cym ich
autentyczno?? przekaza?a profesorowi Stanis?awowi Gó?dziowi - dyrektorowi ?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii
siostra Petra Kowalczyk – Matka Generalna Zgromadzenia Sióstr Matki Bo?ej Mi?osierdzia w ?agiewnikach, gdzie
znajduje si? sanktuarium Mi?osierdzia Bo?ego i grób siostry Faustyny Kowalskiej. By? to dar za uratowanie ?ycia
siostry Rafaeli ze Zgromadzenia, która leczy?a si? w ?CO.
- Dzi?kuj? za ten dar w imieniu pacjentów i pracowników naszego szpitala. Kaplica to miejsce, gdzie cz?owiek
przyt?oczony chorob? nowotworow? znajduje wytchnienie w cierpieniu. Tu mo?e zawierzy? Bogu swoje l?ki i
obawy, znale?? ukojenie dzi?ki ?asce wiary – powiedzia? profesor Stanis?aw Gó?d?. Podkre?li?, ?e na nowotwory
zapada coraz wi?cej ludzi, ale dzi?ki post?powi medycyny choroby nowotworowe staj? si? schorzeniami
przewlek?ymi. Podzi?kowa? Matce Generalnej Zgromadzenia za to, ?e pacjenci ?CO mog? modli? si? przy kopii
relikwiarza z ?agiewnik.
Uroczystej mszy ?wi?tej, w której wzi?li udzia? pacjenci i pracownicy ?CO, przewodniczy? ksi?dz biskup Jan
Piotrowski, ordynariusz diecezji kieleckiej. W homilii podkre?li? rol? odwagi i zaufania pok?adanego w Bogu,
zw?aszcza w chwilach trudnych i w cierpieniu. Podczas modlitwy wiernych modlono si? w intencji pracowników i
pacjentów ?CO oraz ich rodzin.
Siostra Faustyna Kowalska (1905 – 1938) nale?a?a do Zgromadzenia Sióstr Matki Bo?ej Mi?osierdzia. Jest jednym
z najbardziej znanych i lubianych mistyków Ko?cio?a Katolickiego, aposto?k? Bo?ego Mi?osierdzia. Chorowa?a na
gru?lic? p?uc i przewodu pokarmowego. Do?wiadcza?a mistycznych stanów i objawie?. Swoje prywatne objawienia
dotycz?ce Bo?ego Mi?osierdzia spisywa?a w „Dzienniczku” (po jej ?mierci wydany drukiem). Wed?ug zawartych w
jej „Dzienniczku” wskazówek Jezusa zosta? namalowany obraz „Jezu, ufam Tobie”, u?o?ona zosta?a modlitwa w
Godzin? ?mierci Jezusa i Koronka do Mi?osierdzia Bo?ego. W kaplicy pod wezwaniem Krzy?a ?wi?tego w ?CO
znajduj? si? równie? relikwie ?w. Ojca Pio i ?w. Jana Paw?a II.
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