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"Nie wyobrażam sobie innej decyzji. To
oczywiste, że domek s. Faustyny powinien stać
się własnością Kościoła" - powiedział w
rozmowie z Wilnoteką wicemer Wilna Jarosław
Kamiński. Niewielki domek na Antokolu,
ostatnia pozostałość po zabudowaniach
klasztornych Zgromadzenia Matki Bożej
Miłosierdzia, zostanie przekazany kurii wileńskiej.

Domek św. s. Faustyny zostanie przekazany na własność Kościołowi. Budynek na Antokulu należał
przed wojną do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Dziś znajduje się w nim Centrum
Modlitewno-Pielgrzymkowe zarządzane przez Kościół, jednak budynek pozostaje własnością miasta. 

"Przekazanie domku św. s. Faustyny Kościołowi to słuszna decyzja. Nie mogło być innej - wyjaśnia z
rozmowie z Wilnoteką wicemer Wilna Jarosław Kamiński -  Od kiedy abp Gintaras Grušas został
ordynariuszem archidiecezji wileńskiej, zaczęliśmy aktywnie współpracować. To nie jest jakaś nagła
decyzja. Rozmowy trwały od dłuższego czasu, chodziło głównie o sprawy formalne. Teraz szczegóły są
już dopracowane i przekazanie własności jest kwestią jednego spotkania i złożenia podpisów". 

Siostra Faustyna po raz pierwszy przyjechała do Wilna w lutym 1929 roku tylko na cztery miesiące, by
zastąpić siostrę pracującą w kuchni. Po raz drugi skierowano ją do Wilna w maju 1933 roku do pracy w
ogrodzie. Siostry mieszkały w domu przy ul. Senatorskiej 25 (dziś Grybo 29). Zgromadzenie posiadało
kilka skromnych budynków, w których znajdowały się kaplica, mieszkania dla sióstr i ok. 90
wychowanek oraz pracownie. 

Dom utrzymywany był z prowadzenia piekarni, pralni dla szpitala wojskowego oraz z uprawy
kilkuhektarowego gospodarstwa i ogrodu. S. Faustyna określała w swoim  "Dzienniczku" zabudowania
klasztorne w Wilnie jako "maleńkie chałupki". Nowy obowiązek- praca w ogrodzie - był dla niej bardzo
ciężki. Jednak nie to miało być najważniejszą misją w czasie pobytu późniejszej świętej w mieście. W
Wilnie spotkała swojego spowiednika, ks. Michała Sopoćkę, tu powstał obraz Jezusa Miłosiernego, tu
usłyszała słowa Koronki.  

Jak to się  stało, że drewniany "Domek Faustyny" ocalał pośród nowych zabudowań? Przed
wojną siostry prowadziły tu dom dla trudnych dziewcząt. Władze sowieckie w 1940 r. upaństwowiły
klasztor, ale siostry, wraz z wychowankami, mogły nadal tu mieszkać. Opuściły to miejsce dopiero po
wojnie, a nowe władze urządziły w zabudowaniach klastornych Dom Dziecka. W 1961 r. zbudowano
dwa wielkie pawilony, a drewniany domek miał zostać zburzony. Okazało się jednak, że nadal jest
potrzebny - najpierw urządzono tam magazyn a później mieszkania dla pracowników. 

W roku 2005 przystąpiono do prac remontowych. Szczególnej pracy wymagała lewa strona domu,
która po wojnie dwukrotnie płonęła. W marcu 2008 r. uruchomiono tu Centrum Modlitewno-
Pielgrzymkowe. 
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