„Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie”
Peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego w parafii pw. Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny w Tymbarku 08-09.12. 2013r.
Peregrynację obrazu Jezusa Miłosiernego, relikwii św. Siostry Faustyny i błogosławionego
Jana Pawła II poprzedziły trzydniowe rekolekcje oraz sakrament pokuty i pojednania. Nauki
rekolekcyjne głosił Ks. Prałat Józef Wałaszek z Podegrodzia. Tak przygotowaliśmy się duchowo do
przeżycia tej uroczystości.
Święty czas nawiedzenia obrazu Jezusa Miłosiernego, relikwii św. Siostry Faustyny
i błogosławionego Jana Pawła II rozpoczął się w naszej parafii ósmego grudnia o godz. 1630.
Uroczystość ta zgromadziła prawie całą naszą wspólnotę parafialną na tymbarskim rynku. Przybyła
młodzież, dzieci, dorośli i ludzie już w bardzo podeszłym wieku. Mieliśmy świadomość
szczególnego momentu w życiu naszej parafii. Oczekiwanie, wzruszenie, modlitewny szept i małe
dzieci na ramionach rodziców podnoszone w górę, by mogły więcej zobaczyć. Tymbarski kościół
wypełniony był już po brzegi na długo przed godziną 1600 Emocje udzielały się wszystkim –
rezonans wspólnego przeżywania doniosłej uroczystości. Ciasnota w kościele, przed kościołem i na
rynku. Strażacy z Tymbarku i Piekiełka mieli pełne ręce roboty, by utrzymać porządek i dobrą
organizację. Na szczęście dopisała również pogoda, choć dzień wcześniej deszcz i śnieg nie
zapowiadały takiej zmiany aury. Było pięknie – Bogu dzięki! Wyszliśmy z kościoła. Na początku
procesji - Krzyż. Za Krzyżem ministranci, lektorzy, Dziewczęca Służba Maryjna, Katolickie
Stowarzyszenie Młodzieży, przedstawiciele Cechu Rzemiosł Różnych, członkowie Związku
Strzeleckiego „Strzelec”, siostry zakonne, kobiety w strojach ludowych delegacje młodzieży
i dorosłych, następnie kapłani z Księdzem Biskupem Ordynariuszem Andrzejem Jeżem, wreszcie
wierni. I dzwony, dzwony, dzwony. Ich donośny głos wyznaczał przestrzeń świętą daleko poza
granice naszej parafii. Niósł wieść dla wszystkich, którzy z różnych przyczyn musieli pozostać
w domu. Gromadził nas razem w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Tymbarku - jak nazwał
naszą świątynię przy powitaniu Proboszcz i Dziekan Dekanatu Tymbarskiego Ks. Prałat Edward
Nylec.
Rynek pięknie oświetlony. W oknach domów obrazy Jezusa Miłosiernego, św. Siostry
Faustyny i błogosławionego Jana Pawła II. Dodatkowe reflektory uruchomili strażacy - staje się
jasno jak w dzień. W tej scenerii podjeżdża samochód-kaplica eskortowany przez policyjne
radiowozy. Zatrzymuje się na środku rynku. Rozpoczyna się ceremonia przyjęcia obrazu Jezusa
Miłosiernego i Relikwii. Delegacje młodzieży, dorosłych i strażacy wnoszą je do kościoła. Na
kolanach przed Najświętszym Sakramentem i przed obrazem Jezusa Miłosiernego Ksiądz
Proboszcz wita samego Jezusa w Jego wizerunku i Jego czcicieli – św. Siostrę Faustynę
i błogosławionego Jana Pawła II. Rozpoczyna się Msza Święta koncelebrowana pod
przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Ordynariusza dra Andrzeja Jeża. W asyście
Ks. Prałat Józef Leśniak – emerytowany proboszcz i dziekan dekanatu tymbarskiego i Ks. Prałat
Edward Nylec – obecny proboszcz i dziekan, oraz kapłani rodacy i księża z dekanatu. Słowo Boże
wygłosił ks. Biskup Andrzej Jeż. Mówił o nieskończonej tęsknocie Boga do człowieka, tęsknocie
przekraczającej śmierć Jezusa na Krzyżu poprzedzoną Darem Eucharystii w Wieczerniku.
Po Mszy Świętej adoracja Relikwii. Jakże wymowny widok. Podchodzący w skupieniu
ludzie tak różni. Staruszka przygnieciona cierpieniem i ciężarem lat, młoda dziewczyna ze swoimi
marzeniami, utrudzony ojciec z dzieckiem na ręku by i ono ucałowało święte Relikwie, bezrobotny
absolwent wyższej uczelni, matka oczekująca z miłością dziecka i wielu z nas skulonych w sobie ze
wstydu za swoje życie, z nadzieją na przebaczenie, na pomoc, na zmianę siebie. Tak było. Szliśmy
w tym szeregu przez te dni z przerwami jedynie w czasie Mszy Świętej. Po adoracji cichutka
osobista modlitwa, często z twarzą skrytą w dłoniach.
Jezu Miłosierny, ofiarujemy Ci nasze modlitwy, cierpienia, myśli i pragnienia, słowa
i czyny. Złącz je ze swoją ofiarą Krzyża obecną w tajemnicy Eucharystii, dla zbawienia świata.
Ukryj nas w swoim mocnym i czułym Sercu, by szatan nie miał w nas nic swojego. Rozpal nas

ogniem Twojej miłości byśmy kochali Ciebie i bliźnich tak jak Ty nas umiłowałeś, nawet gdy inni
nadużywać będą naszej dobroci. Jezu Miłosierny oddajemy się Tobie bez zastrzeżeń.
Wzruszenie, postanowienia, prośby, podziękowania, cierpienie i uwielbienie – z tym wszystkim
przyszliśmy do Jezusa. To wszystko napisaliśmy w „Księdze łask, próśb i postanowień”: „Panie
Jezu Miłosierny przyjmij to moje postanowienie że nie będę kłamał w żadnych okolicznościach
i w żadnej formie. Umocnij mnie Panie Jezu abym wytrwał w tym postanowieniu. Miej w swej
opiece moją rodzinę i mnie grzesznego. Kocham Cię Panie Jezu”; „Drogi Jezu Miłosierny nie
zapominaj o zmarłych i żyjących z naszych rodzin”; „Jezu ufam Tobie, daj bratu zdrowie, rodzicom
wzajemną miłość, wyjście z długów, oraz zdrowie, całej rodzinie miłość, także mi bym w końcu
skończyła prawo i dostała się na aplikację”, To tyko niektóre z wielu wpisów w tej księdze.
Szczegółowy plan nawiedzenia pomagał wybrać moment modlitwy w kościele. Jest
lapidarnym zapisem naszego świętowania. Każdy jego punkt kryje żar modlitwy, zaufanie
i osobiste powierzenie się Bogu. Adoracja Stowarzyszenia Rodzin Katolickich połączona była
z oddaniem się rodzin Jezusowi Miłosiernemu. Podobnie było podczas adoracji młodzieży. Dwa dni
podniosłego wspólnotowego i bardzo osobistego spotkania z Jezusem Miłosiernym minęły jak
westchnienie. Nieuchronnie zbliżał się czas pożegnania.
I znów, jak przy powitaniu przybyliśmy licznie. Wzruszenie i ciche modlitwy mieszają się
z osobliwą, lecz wyraźną nutką żalu, że ten błogosławiony i piękny czas się kończy. Pożegnalną
Mszę Świętą koncelebrowaną, przy licznie zgromadzonych wiernych, sprawuje Ks. Infułat
Władysław Kostrzewa.
Ks. Proboszcz Edward Nylec podziękował Bogu za Dar Peregrynacji obrazu Jezusa
Miłosiernego, relikwii św. Siostry Faustyny i błogosławionego Jana Pawła II. Słowa uznania
i podziękowania skierował do Sióstr Nazaretanek posługujących w naszej parafii i do naszych
katechetów - Ks. Stanisława Kaczki; Ks. Bogdana Stelmacha i Ks. Witolda Warzechy za ich
ogromny trud i zaangażowanie w wystrój kościoła i przygotowanie liturgicznej oprawy tej
uroczystości. Dołączamy się do tych podziękowań. Dziękujemy Wam – Bóg zapłać.
Szczerze i gorąco dziękuję wszystkim Drogim Parafianom - mówił dalej Ks. Proboszcz – za
modlitwę i obecność, za ufundowanie obrazów św. Siostry Faustyny i błogosławionego Jana Pawła
II, za wszelką okazaną pomoc w przygotowaniu uroczystości. Bóg Wam zapłać.
Przy pożegnaniu zaczęło podać, w ciągu paru minut deszcz lał strumieniami. Pomiędzy
radością powitania i łzą pożegnania zakończył się czas Peregrynacji w naszej parafii.
Widocznym znakiem tych dni pozostaną dwa obrazy - św. Siostry Faustyny
i błogosławionego Jana Pawła II umieszczone po lewej i prawej stronie w ołtarzu głównym.
Ósmego dnia każdego miesiąca o godzinie 1500 będzie Godzina Miłosierdzia w Kaplicy Wieczystej
Adoracji.
Dar Nawiedzenia przyjęliśmy od parafii Jurków i uroczyście, przy biciu dzwonów
przekazujemy do parafii Tabaszowa z życzeniami obfitych łask od Jezusa Miłosiernego.
Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu niech będzie chwała i cześć i uwielbienie za ten święty
czas Peregrynacji w naszej parafii.
JEZU UFAM TOBIE
Niech ta trójsłowna modlitwa zawierzenia towarzyszy nam we wszystkich momentach naszego
życia.

