Bogaci Miłosierdziem - o peregrynacji w naszej parafii

Kochani Parafianie
Za nami dwa jakże wyjątkowe, piękne, niezapomniane ale przede
wszystkim święte dni. Spotkanie z ikoną Jezusa Miłosiernego, tak dobrze
wszystkim znaną, opatrzoną, rozpowszechnioną w tysiącach, setkach tysięcy
egzemplarzy oraz ze św. S. Faustyną i św. Janem Pawłem II w znaku Świętych
Relikwii. Wiązało się to święte nawiedzenie naszej parafii z duchowym
przygotowaniem, które prowadził ks. Kazimierz Zdziebko – Oblat Maryi
Niepokalanej i które Bogu dzięki przeżyło wielu, głęboko wierzących i oddanych
Bogu parafian.
A potem przeżyliśmy wzruszający moment przywitania Świętego
Wizerunku i Relikwii. Przybyły do nas w asyście Policji i Straży Pożarnej z
parafii N.M.P. Królowej Polski w Pogórzu. Uczestniczył w tym wydarzeniu Ks.
biskup Roman Pindel oraz wielu kapłanów dekanatu starobielskiego. Podczas
uroczystej Mszy św. Ksiądz Biskup udzielił sakramentu bierzmowania naszej
młodzieży.
Innym ważnym wydarzeniem pierwszego dnia peregrynacji była Msza św.
prymicyjna ks. Przemysława Gorzołka podczas której piękną homilię wygłosił ks.
Tomasz Wala. Na tej Mszy św. modliliśmy się w gronie Czcigodnych Kapłanów
pochodzących z naszej parafii oraz Kaplanów, którzy u nas pełnili posługę
duszpasterską.
Dopełnieniem pierwsze dnia naszych spotkań z Jezusem Miłosiernym była
pasterka sprawowana przez Księdza Proboszcza. Modliliśmy się za naszych
zmarłych parafian, budowniczych i dobrodziejów naszej świątyni i parafii oraz
zmarłych duszpasterzy, którzy w naszej parafii spełniali posługę duszpasterską.
Całą noc trwała żarliwa modlitwa prowadzona przez różne wspólnoty i
grupy duszpasterskie, w której uczestniczyło wielu parafian.
Nowy dzień rozpoczęliśmy Mszą św. o godz. 7.00. Bardzo radosne
spotkanie z Jezusem Miłosiernym przeżyły też dzieci naszej parafii.
O godz. 10.30 u stóp Jezusa Miłosiernego zgromadzili się nasi chorzy
parafianie oraz seniorzy parafii. Mszę św. sprawował kustosz obrazu i relikwii w
naszej diecezji ks. Roman Kanafek, który też wygłosił piękną homilię. Nasi
Chorzy i Seniorzy zostali umocnienie nie tylko Słowem i Ciałem Pana Jezusa ale
także sakramentem namaszczenia, który przyjęło ponad 150 osób.
Po dalszych godzinach modlitwy i czuwania nadeszły ostanie minuty
peregrynacji. Jej ukoronowaniem była Godzina Święta o 15.00 oraz Msza św.
pożegnania sprawowana przez naszych Duszpasterzy podczas której
zawierzyliśmy naszą Parafię Miłosierdziu Bożemu.
Wielki żal i poczucie pustki towarzyszyły nam, gdy na dziedzińcu
kościelnym długo odprowadzaliśmy wzrokiem samochód – kaplicę, odjeżdżający
z Wizerunkiem Jezusa Miłosiernego i Świętymi Relikwiami z naszej parafii. W
asyście Policji a także Księdza Proboszcza odjechał do parafii Jezusa Chrystusa
Odkupiciela Człowieka na Osiedlu Karpackim.
Miniony czas i doświadczenia tego czasu już są naszym bogactwem, które
zapisało się w naszych sercach, ale pozostaje ważniejsze: jak to bogactwo
uchronić przed korozją czasu, jak utrwalić w konkretnych działaniach na polu
modlitwy i miłosierdzia. Te naglące pytania pozostają, nie unikamy ich, stawiamy

je sobie wyraźnie, bo tak rozumiemy wezwanie, z którym teraz trzeba się
zmierzyć. Wielbimy naszego Boga za te dni i z pokorą prosimy, by
błogosławił dalszy trud, przez który pragniemy wejść do grona tych, którzy
rozpoznali piękno miłosierdzia i mu służą.
Z całą pewnością na zawsze zapamiętamy postać Jezusa Miłosiernego z
obrazu „Jezu Ufam Tobie”, Jego spojrzenie, rany po gwoździach, szczodrobliwe
Serce i uniesiona w geście błogosławieństwa dłoń. Pamiętajmy Drodzy, że
Chrystus, rzeczywisty w Swym Bożym Słowie i żywy w Eucharystycznym
Chlebie, jest z nami nadal. I oczekuje od nas owoców. Bo ten piękny,
błogosławiony czas parafialnego świadectwa wiary nie kończy się. Możemy
nawet zaryzykować twierdzenie, że teraz nadchodzi dla nas czas trudnego
sprawdzianu, jak przeżyliśmy te piękne i święte chwile. Oby faktycznie nas nie
dotyczyły trudne słowa Ewangelii, że Jezus przyszedł do swoich a swoi Go nie
przyjęli tak jak to stało się w Betlejem.
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w imieniu całej Parafii dziękuję ks. Kazimierzowi Zdziebko za duchowe
przygotowanie nas do peregrynacji i pomoc w jak najlepszym jej przeżyciu. Z
całego serca dziękuję Księżom Wikarym, Księdzu Przemkowi i Księdzu
Prałatowi zwłaszcza za trud w konfesjonale. Bóg zapłać delegacjom młodzieży i
szafarzom Eucharystii za posługę wokół Obrazu i Relikwii. Bóg zapłać i słowa
ogromnej wdzięczności kieruję w stronę pana kościelnego Grzegorza oraz pań
strojących kościół i jego obejście – pani Krystyny, Jadwigi i Marii. Bóg zapłać
całej służbie liturgicznej, naszym lektorom i ministrantom oraz panu organiście
Januszowi i naszemu Chórowi. Kieruję też ogromne słowa wdzięczności w stronę
państwa Teresy i Jerzego oraz pań Alfredy, Danuty i Wandy, którzy dbali o
przygotowanie poczęstunku dla naszych gości na probostwie. Pragnę
podziękować Wam Wszystkim za przystrojenie trasy przejazdu samochodu
kaplicy oraz za świadectwo wiary wyrażone przyozdobieniem naszych domów i
mieszkań. Wreszcie Bóg zapłać wszystkim Wam za gorliwą modlitwę, za liczny
udział w uroczystościach i czuwaniu. Kochani tyle dobra wypłynęło z naszych
serc. Tyle wiary, pobożności, miłości, gorliwości i dobra jest w Was. Niech to
wszystko dalej trwa, rozwija się i wzrasta a Pan Jezus Miłosierny niech Każdą i
Każdego z Was mocno przytuli do swego Kochającego Serca i Wam błogosławi.
Bądźmy dalej Wspaniałą i Przykładną Rodziną Parafialną. Bądźmy dobrymi i
pojętnymi uczniami Chrystusa i czerpiąc z Jego Miłosierdzia, sami stańmy się
bardziej miłosierni. Dzielmy się wiarą, miłością Boga i Kościoła jak Opłatkiem
przy wigilijnym stole.” Bądźmy bogaci Miłosierdziem. Tego bogactwa nie
utraćmy ani nie zniszczmy. To bogactwo niech kiedyś przed Panem Bogiem za
nami przemawia najmocniej. Jezu Ufam Tobie
Ksiądz prob. Jerzy Matoga
AKT ZAWIERZENIA NASZEJ PARAFII JEZUSOWI MIŁOSIERNEMU
Jezu Miłosierny, w dniu wczorajszym witaliśmy Cię serdecznie i szczerze,
z otwartymi sercami w naszej wspólnocie parafialnej. Przybyłeś do nas w tym
pięknym wizerunku powiedzieć wszystkim, całej parafii, że nim przyjdziesz jako
Sędzia Sprawiedliwy, przychodzisz najpierw jako Król Miłosierdzia. Dziś od nas
odchodzisz, ale jesteś wśród nas zawsze obecny. W każdej Mszy świętej objawia

się w sposób szczególny Twoje Miłosierdzie wypływające z Krwią i Wodą z
przebitego boku. Twoja Męka i śmierć na krzyżu zgładziły grzech, zwyciężyły
szatana i otwarły bramy nieba. Dzięki Ci za to. Dziękujemy Ci Panie Jezu za
obudzenie naszych sumień do refleksji nad naszym postępowaniem, za
przynaglenie do żalu serdecznego i ukazanie wartości dobrych uczynków. Panie
Jezu, królu Miłosierdzia prosimy o Twoją Miłosierną Miłość nad nami
grzesznymi. Pokornie prosimy, abyś przyjął w szczególną swoją opiekę nasze
rodziny, naszych kapłanów, całą parafię. Okaż nam panie Miłosierdzie twoje i daj
nam swoje zbawienie. Błogosław nam nasz Panie i Zbawicielu. Jezu Ufam Tobie.

PEREGRYNACJA TRYPTYKU JEZUSA MIŁOSIERNEGO
W NASZYCH RODZINACH
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Przedłużeniem nawiedzenia naszej parafii przez Święte Znaki będzie
peregrynacja tryptyku Jezusa Miłosiernego, św. Faustyny i św. Jana Pawła II po
naszych domach i mieszkaniach. Niech będzie to czas modlitwy całej rodziny o
Boże miłosierdzie dla siebie i parafii. Modlitwa ta może być poszerzona o udział
w niej krewnych, przyjaciół a nawet sąsiadów. Pomocą do przeżycia tego czasu
nawiedzenia rodziny będzie modlitewnik który za 5 zł możemy nabyć w zakrystii.
Tryptyk będziemy zabierać na koniec wieczornej Mszy św. i trzeba go dostarczyć
do zakrystii dnia następnego przed wieczorną Mszą św. Dobrze byłoby aby po
tryptyk przybyła cała rodzina wcześniej pojednana między sobą i z Bogiem w
sakramencie pokuty oraz umocniona przyjęciem Komunii świętej.
Peregrynacja rozpocznie się 6 czerwca i trwać będzie do momentu
nawiedzenia wszystkich rodzin parafii. Zapisy na poszczególne dni miesiąca
przyjmowane są w zakrystii.
Oby każda rodzina parafii otworzyła drzwi swojego domu czy
mieszkania dla Jezusa Miłosiernego.

