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Abstrakt:
W całej historii zbawienia Bóg zawsze okazywał człowiekowi swoje
miłosierdzie, a ludzkość zawsze oczekiwała i przychodziła do tego źródła. Kościół od
początku swego istnienia, głosząc katechezę o miłosierdziu Bożym odwołuję się do
Biblii jako swego źródła i do tajemnicy krzyża i zmartwychwstania, które jest
zapewnieniem nadziei i źródłem zbawienia człowieka. Wydaje się jednak, że
Jezusowe słowa: „Teraz przedłużam im czas miłosierdzia, ale biada jeśli nie poznają
czasu nawiedzenia mego” (Dz. 1160), zawarte w Objawieniach o Bożym Miłosierdziu
i przypomniane całemu światu przez s. Faustynę, są wielkim wołaniem Boga o
współczesną katechezę o Bożym Miłosierdziu.
Podstawowe pytanie, jakie przyświeca podjętym rozważaniom, odnosi się do
jakości głoszonej katechezy, jej czasu i miejsca: czy ma ona realny wpływ na życie
człowieka czyli doświadczenie miłosierdzia Bożego, czy jest formą rytualnego lub
religijnego aktu i czy opiera się na racjonalnej i teologicznej argumentacji?
Całość dociekań stanowi próbę przeanalizowania i poddania dogłębnej
refleksji ważnego wydarzenia religijnego, jakim była Peregrynacja Obrazu Jezusa
Miłosiernego w Archidiecezji Częstochowskiej w latach 2002-2003. W podjętych
rozważaniach akt nawiedzenia Obrazu odczytany został w kategoriach współczesnej
katechezy o Miłosierdziu Bożym. Rekonstruując następujące po sobie etapy
peregrynacji, przedstawiono różnorakie formy i rozwiązania dotyczące procesu
przygotowawczego

uroczystości,

jak

również

przebiegu

samej

ceremonii

peregrynacyjnej, uwzględniając jednocześnie wpływ, jaki przeżycie nawiedzenia
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wywarło na postawę religijną wiernych oraz owoce, jakie zrodziło w wymiarze
duchowym i materialnym. Nawiedzenie obrazu Jezu, ufam Tobie zapowiedziane
przez Metropolitę Częstochowskiego stało się wielkim wołaniem współczesnego
człowieka o łaskę miłosierdzia. Należy uznać, że choć obraz Jezusa Miłosiernego
jest dobrze znany większości wiernych, to jednak peregrynacja stanowiła nowe
doświadczenie religijne dla wszystkich tych, którzy zapragnęli stanąć przed obliczem
Boga bogatego w miłosierdzie.
Wyjątkowość peregrynacji polegała na tym, że to nie człowiek przychodzi do
Boga, ale sam Bóg przybywa do człowieka gotów obdarzyć go swą miłością, ukoić
jego cierpienie, przebaczyć mu winy. Jest to Bóg – dobry, kochający, litościwy, a
przede wszystkim – Bóg Miłosierny.
O tym, jak ważne i cenne było to spotkanie z Chrystusem Miłosiernym
uobecniającym się w znaku obrazu, mówi sam proces przygotowania diecezji oraz
związane z nim przygotowanie dalsze, bliższe i bezpośrednie poszczególnych parafii
i samych wiernych. Celem głoszonej w czasie peregrynacji katechezy było otwarcie
człowieka na doświadczenie Miłosierdzia Bożego oraz szerzenie jego kultu.
Duchowe owoce peregrynacji, będące plonem religijnego wtajemniczenia, dotyczyły
wszystkich sfer ludzkiego życia.
Badawcze podejście do fenomenu peregrynacji polega na tym, iż w tak bardzo
krótkim czasie katecheza o Bożym Miłosierdziu dotarła z całą mocą do wielkiej
rzeszy wiernych z Archidiecezji Częstochowskiej, a obraz Jezu, ufam Tobie! zagościł
we wszystkich kościołach oraz w licznych kaplicach i domach zakonnych. Przeżyty
czas peregrynacji przyczynił się niewątpliwie do rozwoju kultu Bożego Miłosierdzia
oraz stał się wielkim wołaniem o wyobraźnię miłosierdzia nie tylko dla ludzi
wierzących, ale również dla tych, którzy od lat nie korzystali z tej łaski.
Analizując przebieg peregrynacji w Archidiecezji Częstochowskiej należy
podkreślić, że całe to katechetyczne nauczanie prowadzone w czasie nawiedzenia
odsłania istotę obecnego czasu miłosierdzia i aktualność potrzeby głoszenia
katechezy o Bożym Miłosierdziu, a także wskazuje na tak oczekiwane owoce
duchowe, które zrodziły się pod wpływem spotkania z peregrynującym Chrystusem.
Słowa kluczowe:
Peregrynacja – św. siostra Faustyna – obraz Jezusa Miłosiernego – katecheza o
Bożym Miłosierdziu – Archidiecezja Częstochowska
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WYKAZ SKRÓTÓW

Com

- Communio

DiM

- Dives in misericordia, Encyklika o Bożym miłosierdziu

Dz

- Dzienniczek Siostry Marii Faustyny Kowalskiej

EE

- Adhortacja Apostolska Ecclesia in Europa. Kościół w Europie

HD

- Homo Dei

KKK

- Katechizm Kościoła Katolickiego

LXX

- Septuaginta

NT

- Nowy Testament

ST

- Stary Testament

Okólnik

- Okólnik Archidiecezji Częstochowskiej

WACz

- Wiadomości Archidiecezji Częstochowskiej
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WSTĘP

Słowa Chrystusa: „Teraz przedłużam im czas miłosierdzia, ale biada jeśli nie
poznają czasu nawiedzenia mego”1, zawarte w Objawieniach o Bożym Miłosierdziu i
przypomniane całemu światu przez s. Faustynę Kowalską, są wielkim wołaniem
Boga o współczesną katechezę na temat Bożego Miłosierdzia.
Dlaczego teraz nastał „czas miłosierdzia”? Skąd dzisiaj bierze się tak wielkie
wołanie o miłosierdzie? Dlaczego na początku XXI wieku mamy bardziej niż
kiedykolwiek poszukiwać Bożej miłości, kształtować nasze życie zgodnie z nauką
Chrystusa i zanurzać się w bezgranicznym ocenie Jego miłosierdzia? Odpowiedź na
te pytania jest bardzo czytelna, jednoznaczna i zasadna. Ludzkość jest zraniona.
Dokonało się zło, zagubiony człowiek odszedł od źródła Miłości i wkroczył na drogę
nieprawości, dlatego też skażona grzechem ludzka natura potrzebuje i domaga się
miłosierdzia. Chrystusowe przypomnienie, że teraz jest „czas miłosierdzia”, ma
znaczenie historiozbawcze. Biblijny czas - kairos2 to czas łaski. Bóg przychodzi ze
swoją łaską do człowieka nieprzewidywalnie. Przychodzi tu i teraz ze swoją łaską
miłosierdzia i chce wszystkich ludzi pociągnąć do siebie, by obdarzyć ich
zbawieniem. Dlatego Kościół w odpowiedzi na Chrystusowy kairos podejmuje
intensywną działalność, by wykorzystać w sposób szczególny ten czas zbawienia.
Odpowiedzią na Chrystusowe orędzie są słowa Jana Pawła II, który przypomina
światu, że: „Nadszedł czas, aby orędzie o Bożym miłosierdziu wlało w ludzkie serce
nadzieję i stało się zarzewiem nowej cywilizacji – cywilizacji miłości”3. W całej historii
zbawienia Bóg zawsze okazywał człowiekowi swoje miłosierdzie, a ludzkość zawsze
oczekiwała i przychodziła do tego źródła.
1

Faustyna Kowalska, Dzienniczek, Warszawa 2005, nr 1160; (odtąd skrót: Dz.).
Kairos z greckiego oznacza najlepszą chwilę i porę, odpowiedni czas, decydujący moment pewnego
doświadczenia w czasie, w którym człowiek zmuszony jest do decyzji. Przyjście Chrystusa jest
kairosem szansy zbawienia, jaki Jezus przynosi Izraelowi i całej ludzkości, a jednocześnie sądem nad
tymi, którzy ten dar odrzucają. Zbawienie i sąd nad człowiekiem, choć skrycie, dokonują się już jednak
w „teraźniejszym” kairos. Dlatego każdy, do kogo dociera słowo Jezusa, nie może uchylić się od
osobistej decyzji. Nasze zadanie tu na ziemi to rozpoznanie każdego kairos i wykorzystanie tego
czasu jako naszej drogi do zbawienia. Por. Praktyczny słownik biblijny, pod red. A. Grabner-Haider,
Warszawa 1995, s. 534-535; K. Rahner, H. Vorgrimler, Mały słownik teologiczny, Warszawa 1987, s.
167.
3
Jan Paweł II, Homilia Ojca świętego Jana Pawła II wygłoszona podczas Mszy św. i beatyfikacji.
Kraków – Błonia, 18 sierpnia 2002, [w:] Bóg bogaty w miłosierdzie. VIII Pielgrzymka Jana Pawła II do
Polski, Olsztyn 2002, s. 102.
2
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Prawdę o tym, jak bardzo dzisiejszy świat i żyjący w nim człowiek potrzebuje
Bożego Miłosierdzia, przypomina Jan Paweł II. Z woli Bożej i z potrzeby ludzkiego
serca „trzeba, ażeby Jego orędzie o miłosiernej miłości zabrzmiało z nową mocą” 4,
gdyż współczesny świat i zagubiony w nim człowiek tracący swoją wiarę i godność
„potrzebuje tej miłości”. Przesłanie Ojca Świętego wypowiedziane na krakowskich
błoniach, by orędzie o miłosiernej miłości Boga dotarło do wszystkich mieszkańców
ziemi i napełniło ich serca nadzieją5, znalazło swoje urzeczywistnienie w
Archidiecezji Częstochowskiej, która jako jedna z pierwszych w Polsce rozpoczęła w
sposób uroczysty świętowanie Miłosierdzia Bożego. To orędzie o Bogu bogatym w
miłosierdzie miało dotrzeć do wszystkich ludzi w tejże archidiecezji przez ogłoszenie
Peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego. Peregrynację tę zapowiedział arcybiskup
Stanisław Nowak swoim listem na Tydzień Miłosierdzia 3 października 2002 roku,
mówiąc: „Zapowiadam już dziś w naszej archidiecezji taki znak: rok nawiedzenia
obrazu Jezusa Miłosiernego”6. Metropolita częstochowski dekretem z 3 października
2002 roku zarządził „w Archidiecezji Częstochowskiej Peregrynację Obrazu Jezusa
Miłosiernego, która objęłaby wszystkie parafie wraz z kościołami filialnymi oraz w
miarę możliwości, również domy zakonne”7. Peregrynacja obrazu przypadająca na
rok duszpasterski 2002/2003, który przeżywany był pod hasłem „Pokochać
Chrystusa”, rozpoczynała się pierwszą niedzielą adwentu, a kończyła pierwszą
niedzielą adwentu następnego roku.
Pierwszym etapem tego czasu miłosierdzia jest głoszenie orędzia o Bogu
bogatym w miłosierdzie. Dobrze tę prawdę zrozumiał Ojciec Święty Jan Paweł II,
który stając się apostołem Bożego Miłosierdzia głosi nie tylko słowem, ale swoim
życiem prawdę o Bożym miłosierdziu. W tym duchu zawierza siebie i świat cały Ojcu
Miłosiernemu, by każdy mógł doświadczyć tego miłosierdzia. W odpowiedzi na
wołanie Jezusa, że teraz jest „czas miłosierdzia” i w odpowiedzi na wołanie Apostoła
Bożego Miłosierdzia – Jana Pawła II „Nadszedł czas”, Kościół częstochowski
podejmuje się głoszenia tego miłosierdzia przez peregrynację Obrazu Jezusa
4

Tamże.
Tamże.
6
S. Nowak, List arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego na tydzień miłosierdzia 2002 roku, [w:]
WACz, R 76: 2002, s. 16.
7
S. Nowak, Dekret zarządzający w Archidiecezji Częstochowskiej peregrynację obrazu Jezusa
Miłosiernego, [w:] WACz, R 76: 2002, s. 17; S. Nowak, List Arcybiskupa Metropolity
Częstochowskiego do kapłanów, osób konsekrowanych i katechetów przed rozpoczęciem
peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego w Archidiecezji Częstochowskiej, [w:] Czas miłosierdzia,
Częstochowa 2002, s. 7-13.
5
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Miłosiernego. Peregrynacja obrazu to swego rodzaju iskra miłosierdzia, która miała
rozpalić Kościół częstochowski do głoszenia katechezy o Bożym Miłosierdziu.
Temat niniejszej rozprawy to „katechetyczny wymiar Peregrynacji Obrazu
Jezusa Miłosiernego”. W tych rozważaniach pojawiać się będą dwa zamiennie
pojęcia: „nawiedzenie” i „peregrynacja”. Termin „nawiedzenie” jest szerszym
pojęciem i pokazuje rzeczywistość przyjścia Boga, który „nawiedził lud swój” (Łk
1,68). „Peregrynacja” oznacza pewną podróż, wędrówkę wyrażającą prawdę wiary,
że człowiek jest tylko pielgrzymem na ziemi dążącym do niebieskiej Ojczyzny.
Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego to wędrówka Boga w znaku, który stał się
wyjątkową

katechezą

na

przygotowanie

Archidiecezji

Częstochowskiej

do

8

nawiedzenia Boga w swoim Miłosierdziu . Termin „peregrynacja” staje się
właściwszym i bliższym dla nas, gdyż ujmuje problem od strony katechetycznej.
Również wszystkie dekrety ks. arcybiskupa dotyczące peregrynacji i przesłanie Ojca
Świętego Jana Pawła II na czas peregrynacji, odwołują się do tego terminu.
Sformułowanie „katechetyczny wymiar” wskazuje na aktualność katechezy o
Bożym Miłosierdziu i wszystkie związane z tym cele katechetyczne zawarte w
dekrecie metropolity częstochowskiego, który mówił: „Wyrażam głęboką nadzieję, że
Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego, niejako spotkanie z oczami miłującego
nas Chrystusa, pogłębi naszą religijność, rzetelną troskę o własne zbawienie i
świętość moralną i nauczy nas miłosiernej miłości wobec drugich”9.
Celem niniejszej rozprawy nie jest udowadnianie potrzeby miłosierdzia, ale
ukazanie roli katechezy o Miłosierdziu Bożym w wydarzeniu całej Archidiecezji
Częstochowskiej, jakim była peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego. Próba
krytycznego omówienia podjętej problematyki jest odpowiedzią na pytanie o rolę
katechezy o Bożym Miłosierdziu w peregrynacji. Pytając o jakość katechezy, a więc o
to, na ile i w jaki sposób katecheza o Miłosierdziu Boga wpływa na skuteczność
peregrynacji, chcemy przyjrzeć się jak ta katecheza wyglądała, kto ją podejmował, do
kogo była głoszona i w jakim celu, a także jak wpływała na owoce peregrynacji,
którymi są: nawrócenia, pojednania, spowiedzi, Eucharystia i podjęte dzieła
miłosierdzia. Celem tej katechezy jest ukazanie prawdy o Bożym Miłosierdziu oraz
określenie jej miejsca w peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego.
8

Zob. A. Tronina, Ukochać Boga w miłosiernym Synu, [w:] Czas Miłosierdzia, Częstochowa 2002, s.
17.
9
S. Nowak, Dekret…, dz. cyt., s. 17.
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Problematyka podjęta w prezentowanej pracy wzbudzała i wciąż wzbudza
szczególne zainteresowanie. Wynika to stąd, że każdy człowiek i każde pokolenie
ludzi pragnie odczytać swój odwieczny plan, odkryć prawdę o Bogu bogatym w
miłosierdzie i w Nim się zanurzyć. W rozprawie tej katecheza o Bożym Miłosierdziu,
głoszona w czasie peregrynacji staje się w pełni uzasadnioną i ukazuje ważne
zagadnienie dotyczące Miłosierdzia Bożego oraz konkretne zobowiązania, jakie z
tego faktu wypływają.
W kontekście rozpatrywanej problematyki interesującym wydaje się być
syntetyczne ujęcie kwestii Miłosierdzia Bożego i doświadczenie powołania przez
Jezusa do realizacji jego Miłosierdzia w codziennym życiu. Przychodzący w swoim
miłosierdziu Bóg przypomniany w Orędziu s. Faustyny, chciał zmienić nie tylko
stosunek ludzi do Boga, ale także relacje człowieka do człowieka. Jezus, powołując
nas do miłosierdzia, nie tylko przekazuje pewną konkretną misję i zadania do
spełnienia, ale ukazuje głębszy charakter miłosierdzia – zbawienie tych, którzy
zwracają się do tronu Miłosierdzia i sami są miłosierni. Orędzie o Miłosierdziu Bożym,
stanowi wezwanie do zawierzenia się Miłosiernemu Bogu i bycia miłosiernym,
ponieważ tylko tacy ludzie mogą osiągnąć zbawienie. „Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7).
W niniejszej rozprawie chcąc dać pełniejszą syntezę i właściwą odpowiedź na
przedstawione zagadnienie, będziemy się opierać na dostępnych dla realizacji
problemu źródłach, opracowaniach i komentarzach. Wykaz tych pozycji uwzględnia
bibliografia niniejszej pracy.
Praca została podzielona na cztery rozdziały. W rozdziale pierwszym ukażemy
aktualność katechezy o Bożym Miłosierdziu. W celu lepszego zrozumienia i
rozwiązania badanego problemu omówione zostaną biblijne źródła dotyczące
orędzia o Miłosierdziu Bożym. W biblijnym ujęciu ST Bóg ukazuje swoje miłosierdzie
poprzez słowa, czyny i znaki. Najpełniejszym Objawieniem Miłosierdzia Bożego w NT
są wydarzenia zbawcze Jezusa Chrystusa. Tę aktualność katechezy dostrzeżemy w
Nauczaniu Kościoła, by ukazać rolę obrazu Jezu Ufam Tobie w aktualnej Katechezie
o Bożym Miłosierdziu. Chcąc odczytać katechetyczne przesłanie Obrazu Jezusa
Miłosiernego musimy ukazać rolę objawień s. Faustyny Kowalskiej we współczesnej
Katechezie o Miłosierdziu Bożym. Biblijna wymowa obrazu Jezu ufam Tobie pomoże
lepiej wyrazić dydaktyczną rolę obrazu we współczesnej katechezie o Miłosierdziu
Bożym.
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Rozdział drugi zawiera opis szczegółowych przygotowań do peregrynacji
Obrazu i w nim to zostaną postawione katechetyczne cele peregrynacji. Na początku
przedstawimy katechetyczne przygotowanie diecezji do peregrynacji, uwzględniając
formację kapłanów i wiernych, a następnie katechetyczny wymiar przygotowań parafii
do peregrynacji. Ukażemy przebieg przygotowań dalszych i bezpośrednich, które
staną się swoistą katechezą o Bożym Miłosierdziu przedstawiającą, na czym polega
miłosierne działanie zbawcze.
Kolejny rozdział niniejszej rozprawy prezentuje istotę i najpełniejszą katechezę
o Miłosierdziu uwzględniającą przebieg peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego w
Archidiecezji Częstochowskiej. Omówimy czas oczekiwania i procesje, nabożeństwo
centralne peregrynacji obrazu w parafii, następnie nauczanie księży biskupów i
katechetyczne doświadczenie w czasie czuwania modlitewnego w nocy oraz ciągu
dnia, a także peregrynację w domach zakonnych.
Czwarty rozdział unaoczni owoce peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego,
które realizowały się przez wyznawanie Miłosierdzia Bożego i doświadczenie tego
miłosierdzia przez katechizowanych w czasie peregrynacji. W konsekwencji miały
one doprowadzić do realizacji celu katechezy o miłosierdziu, czyli do apostolstwa
przez czyn, słowo i modlitwę.
Zakończenie, będzie próbą podsumowania wywodów przedstawionych w
niniejszej katechezie o Bożym Miłosierdziu. Zawiera on postulaty i wnioski
katechetyczne, które nasunęły się po peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego i
które pokażą, że peregrynacja ta jest swoistą katechezą o Bożym Miłosierdziu i że
nadal trzeba iść tą drogą, by szukać nowych form głoszenia i doświadczania Bożego
Miłosierdzia. Kościół diecezjalny dalej podejmuje i kładzie nacisk na głoszenie
miłosierdzia przez świadectwo czyn, słowo i modlitwę. Przypomina o tym Chrystus
przez swoją Sekretarkę Miłosierdzia: „Podaje ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia
bliźnim: pierwszy – czyn, drugi – słowo, trzeci – modlitwa; w tych trzech stopniach
zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku mnie”10. Dlatego
czas miłosierdzia ciągle trwa.
W celu ukazania powyższych treści w niniejszej pracy autor oparł się na
paradygmacie teologii pastoralnej, która składa się z trzech etapów postępowania
badawczego. Wszystkie trzy etapy badawcze zachowują wewnętrzną jedność i

10

Dz. 742.
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przenikają się wzajemnie przez całą niniejsza pracę badawczą. Model Zakładany
czyli etap eklezjologiczny,

kryteriologiczny stosując swoje

metody robocze

wypracował rozdział I i II niniejszej pracy i postawił jej cele jakimi są konieczność
głoszenia katechezy o Miłosierdziu Bożym oraz jakość katechezy, jej częstotliwość,
miejsce i czas.

Model Realizowany czyli kairologiczny, socjologiczny został w

sposób szczególny zastosowany w II, III i IV części pracy badawczej, a stosowane
przy tym metody robocze pomogły właściwie przedstawić treści

pracy czyli

przygotowanie, przebieg i owoce peregrynacji, a więc pomogły przyjrzeć się jak ta
katecheza wyglądała, kto ją podejmował, do kogo była głoszona i w jakim celu..
Natomiast ostatni: Model Postulowany czyli prakseologiczny, strategiczny stosując
metody analizy, syntezy, porównania, interpretacji i klasyfikacji pokazał skuteczność i
owoce głoszonej katechezy o Miłosierdziu Bożym w IV część niniejszej pracy jakimi
są nawrócenia, pojednania, spowiedzi i Eucharystia oraz postulaty i wnioski ukazane
w zakończeniu niniejszego opracowania.
Podczas peregrynacji zbierany był materiał do naukowego opracowania
omawianego zagadnienia, który jest dla nas materiałem źródłowym. Stanowią go:
ankieta,

którą

duszpasterskie,

przygotowała
propozycje

komisja

do

spraw

peregrynacji,

katechez

do

wszystkich

typów

sprawozdania

szkół

i

wieku.

Przygotowane zostały pomoce duszpasterskie i liturgiczne na czas peregrynacji
obrazu Miłosierdzia Bożego, czytanki na czerwiec i inne opracowania oraz pomoce,
które uwzględnia bibliografia niniejszej pracy.
Na tle wielu publikowanych dotychczas opracowań dotyczących kwestii
Miłosierdzia Bożego, które przedstawia bibliografię niniejszej pracy, odsłaniających
cały koloryt tej miłości przemieniającej człowieka, nowością niniejszej pracy jest
ukazanie intuicji Boga, który pragnie wciąż nowego odczytywania orędzia o
miłosierdziu, zważywszy fakt, że w peregrynacji Archidiecezji Częstochowskiej
dokonało się niezwykłe nawiedzenie Boga w Swoim Miłosierdziu. Specyficznym
ujęciem pracy jest zobrazowanie misji Kościoła aktualnie podejmującego się
głoszenia

orędzia

o

Miłosierdziu

Bożym

poprzez

bogactwo

materiałów

katechetycznych. We współczesnej katechezie o Miłosierdziu Boga oprócz słowa
istnieje znak – Obraz Jezusa Miłosiernego. Znak ma to do siebie, że jest zawsze
poglądem, przez który dokonuje się spotkanie człowieka z Bogiem, prowadzące do
posługi sakramentalnej Kościoła, gdzie szczytem Miłosierdzia Bożego są sakramenty
Spowiedzi, a jeszcze pełniej Eucharystii.
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Niniejsza rozprawa ukazuje, że peregrynacja Obrazu Jezusa stała się swoistą
katechezą dla całej Archidiecezji Częstochowskiej, nie tylko od strony intelektualnoteoretycznej, ale i praktycznej, czyli doświadczenia i zanurzenia się w Miłosierdziu
Boga. Badamy peregrynację, jako jedną z płaszczyzn głoszenia Orędzia Bożego
Miłosierdzia i pytamy, w jaki sposób głoszona prawda wpływa na nawrócenie ludzi.
Przyglądamy się temu, jak skuteczna była peregrynacja, a także temu, jakie owoce
wydała katecheza peregrynacyjna i w jaki sposób się dokonywała w czasie
przygotowania i przebiegu peregrynacji? Wtórnym celem pracy jest archiwizacja tych
wydarzeń, jako swoistego miejsca i czasu głoszenia Miłosierdzia Bożego.
Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego w Archidiecezji Częstochowskiej była tak
ważnym wydarzeniem, że domagała się nie tyle opracowania tego zagadnienia od
strony teoretycznej, ale przede wszystkim ukazania go jako zjawiska katechetycznoduszpasterskiego, czyli owocnego spotkania człowieka z Bogiem. Wnioski
wyciągnięte z tego doświadczenia religijnego mogą posłużyć na przyszłość, do
jeszcze lepszego głoszenia katechezy o miłosierdziu Boga we współczesnym
świecie.
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ROZDZIAŁ I
CZAS MIŁOSIERDZIA – AKTUALNOŚĆ KATECHEZY
O BOŻYM MIŁOSIERDZIU

Bóg w swoim Objawieniu przekazuje nam prawdę o swojej miłości i
miłosierdziu. Pierwszym i najważniejszym źródłem katechezy jest Biblia, dlatego
zasadnym wydaje się rozpocząć nasze rozważania od biblijnego ujęcia omawianego
zagadnienia.
Biblijne wyznanie wiary „Bóg bogaty w miłosierdzie”11 tłumaczy całą prawdę,
że człowiek, który żyje, czerpiąc z łaski Miłosierdzia Bożego i dzięki Niemu, powinien
przestać się lękać i zaufać Bogu, który jest bogaty w miłosierdzie12.

1. Katecheza o Miłosierdziu Bożym na nowo odczytana
Prawda o Bożym Miłosierdziu została nam w ostatnim czasie wyraźnie
przypomniana przez siostrę Faustynę Kowalską, której objawia się Chrystus
Miłosierny. Siostra Faustyna w swym Dzienniczku pisze: „O niepojęte i niezgłębione
Miłosierdzie Boże, Kto Cię godnie uwielbić i wysławić może. Największy przymiocie
Boga wszechmocnego, Tyś słodka nadzieja dla człowieka grzesznego” 13.
Orędzie o Bogu bogatym w miłosierdzie nie jest orędziem nowym. Prawda o
Bożym Miłosierdziu ma swoje korzenie i głębokie źródło w Objawieniu Bożym.
Głosząc ją, trzeba do tego źródła wracać, by dobrze zrozumieć i odczytać dziś w
sposób właściwy katechezę o Bożym Miłosierdziu, jaką Bóg chce nam przekazać.
Niniejszy rozdział ukaże Miłosierdzie, jako przymiot Boga Trójjedynego i
przedstawia akt Miłosierdzia Bożego w historii zbawienia. Najpierw odsłoni tajemnicę
11

Dives in Misericordia to tytuł encykliki ogłoszonej przez papieża Jana Pawła II w 1980 roku, która z
całym bogactwem swych treści powraca do nas z nową siłą, gdyż stała się mottem ostatniej
pielgrzymki Ojca Świętego do Polski. Zob. Jan Paweł II, Dives in Misericordia, Poznań 1980 (odtąd
skrót: DiM).
12
Jan Paweł II, Homilia Ojca świętego Jana Pawła II wygłoszona podczas poświecenia Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Kraków-Łagiewniki, 17 sierpnia 2002, [w:] Bóg bogaty
w miłosierdzie. VIII Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, Olsztyn 2002, s. 88.
13
Dz. 951.
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Miłosierdzia Bożego objawioną w Starym Testamencie, by zrozumieć pełnię tej
prawdy Objawionej w Chrystusie w Nowym Testamencie. Dopełnieniem tego będzie
nauka o Miłosierdziu Bożym w nauczaniu Kościoła. Temat ten najpełniej rozwija
encyklika Dives in misericordia i nauka Ojca Świętego Jana Pawła II o Miłosierdziu
Bożym głoszona w homiliach o Miłosierdziu Bożym. Doświadczenie Miłosierdzia
Bożego w wierze przedstawi nam siostra Faustyna jako świadek Chrystusowego
przesłania. Aby natomiast właściwie odczytać katechetyczne przesłanie obrazu Jezu
ufam Tobie trzeba poszukać biblijnej wymowy obrazu Jezusa Miłosiernego.
1.1. Bóg objawiający Swoje Miłosierdzie w Starym Testamencie
Miłość i miłosierdzie należy zaliczyć do najwznioślejszych i najważniejszych
tematów Starego i Nowego Testamentu. W Starym Przymierzu Boga określano
wieloma imionami14, które podkreślały Jego przymioty i czynności. Jednym z
ważniejszych przymiotów Boga jest przede wszystkim obok miłości – miłosierdzie15.
Pojęcie kochającego i miłosiernego Boga jest bardzo stare i było nie tylko znane w
Izraelu, ale można je spotkać w hymnach odnoszących się do bóstw egipskich,
sumeryjskich czy babilońskich16.
Miłosierdzie Boga w ST nazywane było szeregiem terminów17. Najstarsze
świadectwa biblijne, czyli tzw. tradycja jahwistyczna, ukazują Boga Jahwe jako Boga
Miłosiernego.

Mojżesz

modli

się

do

Boga

i

nazywa

Go

„miłosiernym,

wspaniałomyślnym, bogatym w miłość i wierność” (Wj 34, 6 i Lb 14,8).
Termin hebrajski rahamim podkreślał, że miłosierdzie u Izraelitów ma swoje
źródło w macierzyństwie, czyli w naturalnym wewnętrznym oddziaływaniu jednego
stworzenia na drugie. Biblijny sens tego pojęcia miłosierdzia zasadza się na tym, że
jest to pełna czułości wewnętrzna miłość ojca (Jer 31, 20; Ps 103, 13) lub brata (Rdz
43, 30) uzewnętrzniona w realnej postawie współczucia, która rodzi się wskutek
tragicznej sytuacji (Ps. 106, 45) lub wyraża się w przebaczeniu wyrządzonego zła czy
nieposłuszeństwa (Dn 9, 9)18. Rahamim to również miłosierdzie i litość okazywana

14

Zob. Podręczna Encyklopedia Biblijna, pod red. E. Dąbrowskiego, Poznań 1959, s. 195-201.
H. Langkammer, Słownik Biblijny, Katowice 1982, s. 104.
16
Słownik wiedzy biblijnej, pod red. B. M. Metzgera, M. D. Coogana, Warszawa 1996, s. 519.
17
Tamże, s. 519; por. J. Łach, Miłość i miłosierdzie w Biblii w świetle Psałterza, Vademecum Biblijne,
pod red S. Grzybka, Kraków 1991, s. 167.
18
, Red. X. Leon-Dufour, Poznań 1990, s. 479.
15
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nieszczęśliwym i słabym (Ps 68,17; 4Król 13,23; Iz 14,1), czyli tym, którzy potrzebują
pomocy (Ps 4, 2; 6, 3; 9, 14; 25, 16)19.
Należy stwierdzić, że drugim terminem wyrażającym pełniejszy sens
miłosierdzia w ST jest hebrajskie słowo hesed. Biblijne słowo hesed ma o wiele
głębszy sens i treść niż termin „miłosierdzie” przetłumaczony przez LXX jako grecki
termin έλεος i przez Wulgatę jako misericordia20. Tłumaczenia te nie oddają
wszystkich odcieni znaczeniowych pierwotnego słowa hesed.
W Biblii Hebrajskiej słowa pochodzące od tego samego rdzenia: hesed jako
rzeczownik, haŝad – jako czasownik i haŝid jako przymiotnik występują aż 281 21
razy, w tym w Psalmach aż 153 razy22. Psalmiści ukazywali najczęściej obraz Boga
„miłościwego i miłosiernego” w utworach lamentacyjnych, również w hymnach, a
także w psalmach dziękczynnych i dydaktycznych. Termin hesed z całym kolorytem
znaczeniowym pomoże nam lepiej poznać i odkryć Boga „miłościwego i
miłosiernego” (El hasede – hesed), a także nakreśli obraz i postawę człowieka
„miłościwego i miłosiernego” ( hasid/im).
W celu wyjaśnienia głębszego znaczenia tego terminu funkcjonującego w
Biblii posłużą nam trzy porównania, które rzucają nowe światło i wydobywają
pełniejsze wieloaspektowe znaczenie terminu „miłosierdzie”:
Pierwsze połączenie to miłość i wierność – hestd we’ emet (Rdz 24, 27; Oz 4, 1). W
języku hebrajskim są to słowa bliskoznaczne, które połączone spójnikiem „i”
podkreślają wagę i potęgują sens danego słowa, gdzie znaczenie wierności, stałości
i odpowiedzialności stanowi integralny element hesed.

19

Zob. E. Dąbrowski, dz. cyt., s. 200; por. Słownik teologii biblijnej…, s. 479. Wołanie psalmisty:
„Zmiłuj się nade mną Panie” pokazuje, że człowiek będący w potrzebie przyzywa miłosierdzia swojego
Boga, który ciągle w swojej gotowości nie przestaje go okazywać”.
20
Por. J. Kudasiewicz, „Miłosierdzia chcę, a nie ofiary” (Oz 6, 6; Mt 9, 13; 12, 7), [w:] Powołanie
człowieka 4, Poznań–Warszawa 1975, s. 125.
21
Por. J. Flis, Konkordancja Starego i Nowego Testamentu do Biblii Tysiąclecia, Warszawa 1996, s.
592-594. W tłumaczeniu polskim w Biblii Tysiąclecia „miłosierdzie” jako rzeczownik występuje 157
razy, a jako przymiotnik 37 razy.
22
J. Łach, Miłość…, dz. cyt., s. 168-169. Psalmy ukazujące Boga jako pełnego miłości i miłosierdzia
można podzielić na 3 grupy i trzy tematy:
1. Miłość i miłosierdzie Boga w lamentacyjnych utworach Psałterza – Ps 5; 31; 51; 57; 59 i 61. W
swoich lamentacjach i modlitwach wzywali Boga „miłościwego i miłosiernego”.
2. Miłość i miłosierdzie Boga w Hymnach Psałterza – Ps 33; 100; 103; 117; 136; 147. W utworach
tych miłość i miłosierdzie Boga wychwalane jest nie tylko w tworzeniu, ale także w rządzeniu i
opiekowaniu się narodami dzięki realizacji Bożych planów.
3. Miłość i miłosierdzie Boga w dziękczynnych i dydaktycznych utworach Psałterza – Ps 32; 40; 92;
118; 138; 66. Miłosierdzie Boga ujawnia się tu w przebaczeniu grzechów człowiekowi, uwolnieniu
od nieprzyjaciół czy różnych nieszczęść oraz w pozytywnym działaniu Jahwe, który udziela swoich
wielorakich łask.
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Kolejne połączenie to „przymierze i miłosierdzie” – berit wehahesed (Pwt
7,9.12). Hesed połączony tutaj z pojęciem „przymierze” tworzy z nim pewną jedność,
oznaczającą wzajemność i zobowiązanie. Dlatego Bóg Izraela jest Bogiem wiernym,
dochowującym przymierza i okazującym swojemu ludowi miłosierdzie. Ostatnie
połączenie to „miłość i miłosierdzie” – hesed werahamim. W tym powiązaniu hased
wyraża się w spontaniczności ochotnego i wielkodusznego oddania siebie i swego
serca innym.
Powyższe zestawienia ukazują wielopłaszczyznowe znaczenie i sens terminu
hesed. Chcąc odczytać pełną gamę znaczeniową tego wyrazu, musimy przyjrzeć się
występującym tekstom, które można podzielić na dwie charakterystyczne grupy.
Grupę pierwszą stanowią teksty, gdzie hesed ukazuje relacje międzyludzkie,
natomiast hesed w drugiej grupie tekstów przedstawia właściwą relację Boga do
człowieka i człowieka do Boga. Użycie terminu hesed przedstawiające pewne relacje
międzyludzkie jest bardziej pierwotne i służyło do wyrażenia wzajemnych postaw
ludzi, których łączyła więź dobroci, wierności, życzliwości, szacunku i solidarności.
Najczęściej takimi relacjami określano więzy krwi, czyli relację rodziców i dzieci (Rdz
47,24), pokrewieństwa szczepowe (1Sm 2, 5; 3, 8) czy więzy małżeńskie (Rdz 20,13;
24, 49; Rt 1,8; 3,10), a także więzy przyjaźni (1 Sm 20,8.14.15; 2 Sm 9,1; 16, 17).
Biblijne hesed wobec siebie okazują ludzie zawierający i trwający w przymierzu (Rdz
21, 23; 1Sm 20,8. 14. 15), w swojej gościnności (Rdz 19,19; 21,23), a także poddani
wobec króla (2Krn 24, 22), domownicy wobec siebie nawzajem (Rdz 31, 26) i
obdarzeni wobec dobroczyńcy (Rdz 40,12; Sdz 1,24; 8,35)23. Hesed w tych relacjach
ukazuje pewnego rodzaju związki i zobowiązania, jakie ludzie poczynili wobec siebie
i dlatego jeden od drugiego ma prawo oczekiwać takiej postawy, ale też do takiej
postawy jest zobowiązany. Na pierwszym planie takiego hesed człowieka wobec
człowieka jest czynna pomoc, czyli postawa zewnętrzna, natomiast czymś wtórnym
pozostaje wewnętrzna wrażliwość, dobroć czy życzliwość. Najmocniej podkreślają to
teksty, w których miłosierdzie połączone jest z przymierzem i pokrewieństwem, gdzie
hesed staje się prawem i obowiązkiem. Należy nadmienić, że ta ostatnia postawa nie
musi wcale wykluczać spontaniczności, ale może i powinna wyrażać wewnętrzną
dobroć, życzliwość, solidarność, co przekracza owe zobowiązania czy też postawę
zasłużenia sobie na owe hesed. Dopiero te dwie płaszczyzny – zewnętrzna

23

J. Kudasiewicz, „Miłosierdzia…”, dz. cyt., s. 125-126.
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(zobowiązanie i wyczekiwanie) i wewnętrzna (wielkoduszność) – pokazują właściwą i
pełną postawę wobec drugiego człowieka.
Później dopiero używano hesed dla podkreślenia relacji Bóg – człowiek,
człowiek – Bóg. Przeniesienie znaczenia hesed dla ich podkreślenia było łatwe i
naturalne, gdyż większość tych relacji przedstawionych w Starym Testamencie
określano za pomocą obrazów pochodzących z życia rodzinnego. Relacje rodzinne
ojciec – syn (Oz 11, 1-4; Jr 3,4; Iz 63, 7– 64, 11), mąż – żona (Oz 2,4. 18; Iz 54,4),
oblubieniec – oblubienica (Jr 2,2; Iz 62,5) były określane terminem hesed, dlatego
też tego samego pojęcia w sposób naturalny zaczęto używać, ukazując relacje
kochającego Boga ze swoim ludem wybranym. Ozeasz natomiast termin ten później
rezerwuje na określanie tylko relacji Bóg – człowiek i człowiek – Bóg (Oz 2,21; 4,1;
6,4; 6,6; 10,12; 12,7).
Hesed, jako szczególna postawa Boga wobec ludzi, gdzie zawarty jest
element zobowiązania i życzliwości występuje tu w charakterze łaski. Źródłem
Boskiego Hesed jest przymierze, jakie Bóg w sposób wolny zawiera ze swoim ludem
i zobowiązuje się być wobec ludu miłością, miłosierdziem i przebaczeniem,
wiernością i stałym oczekiwaniem na powrót człowieka (Oz 6,4; Iż 40, 6-7; Mi 7,20),
wspaniałomyślnością i wieczną dyspozycją do przebaczania i zbawiania. Wszystkie
te dyspozycje hesed zamykają się w jednym słowie „łaska”. Hased to łaskawość
Boga, to niezasłużony dar Boży.
Jednak hesed Boga wyrażane wobec ludzi domaga się odpowiedzi. Najlepszą
odpowiedzią na łaskę Boga jest hesed ludu wybranego, który realizuje się przez dwa
aspekty: pierwszy – to wierność przymierzu24, drugi – to odwzajemnienie przyjętej i
doświadczonej miłości25. Hesed, jako wierność Przymierzu i Jego prawom zapisane
zostało na dwóch tablicach. Jedna tablica odnosi się do Boga i ukazuje nasze ludzkie
hesed względem Niego, druga zaś do ludzi, gdzie Bóg wzywa o hesed człowieka do
człowieka. Widzimy, że hesed człowieka jako zobowiązanie wobec Boga ma swoje
konkretne odbicie i konsekwencje wobec drugiego człowieka.

24

Tamże, 128-129. Wierność Przymierzu, jakie Bóg zawiera ze swoim ludem, polegało na
zachowaniu prawa, a szczególnie dekalogu. Dlatego hesed człowieka jako odpowiedz na hesed Boga
to przestrzeganie wszystkich obowiązków zawartych w przykazaniach. Brak hesed w życiu Narodu
Wybranego oznacza łamanie przykazań czyli Przymierza (Oz 4,2 ).
25
Tamże. Hesed ludzkie wobec Boga nie jest tylko wiernością i zobowiązaniem, ale wyrażać się może
także w sposób spontaniczny i wolny. Jest to postawa wdzięczności Bogu za to, co uczynił dla
swojego ludu.

30

Powyższa analiza ukazująca nam czym jest hesed, pomoże lepiej zrozumieć
tekst z Ozeasza 6, 6, gdzie Bóg ma większe upodobanie w hesed niż w krwawych
ofiarach. Podobnie i tutaj hesed oznacza najpierw stałość i wierność przymierzu, ale i
ukazuje dobrowolne oddanie swojego serca, które jest odpowiedzią na łaskę i dary
Jahwe. Hesed do Boga sprawdza się przez hesed do ludzi, jednak hesed tych
ostatnich nie jest czymś stałym, jest „podobne do chmur na świtaniu albo do rosy,
która prędko znika” (Oz 6,4). Dlatego źródłem prawdziwego hesed jest tylko
poznana, doświadczona i przyjęta miłość i pomoc (Oz 13,4n).
Niniejsze rozważania ukazują, że prorok nie potępia kultu, lecz chce go
nasycić właściwą postawą człowieka, która osiąga swój zenit w miłości – w hesed
Boga i człowieka. Ozeasz nie odrzucając ofiar, które też są wyrazem postawy
człowieka wobec Boga, ukazuje, że podstawowym fundamentem religii jest hesed
czyli miłość, wierność przymierzu przez wewnętrzne i bezwarunkowe przylgnięcie do
Boga. Dalszym rozwinięciem i pogłębieniem nauki Ozeasza na temat hesed będzie
miłosierne działanie zbawcze w Nowym Przymierzu.
1.2. Zbawczy wymiar Miłosierdzia Bożego w Nowym Testamencie
Chrystus przychodząc na ziemię i głosząc Królestwo Boże chciał zmienić nie
tylko stosunek ludzi do Boga, ale także stosunek człowieka do człowieka. Obowiązek
czynienia miłosierdzia drugiemu człowiekowi wypływa stąd, że Bóg objawił swoje
miłosierdzie w Chrystusie26.
Jezus uczynił miłosierdzie jednym z głównych tematów swojego nauczania.
Mówi i poprzez swoje czyny pokazuje miłosierdzie Boga, który schyla się nad
„najmniejszymi”, uzdrawia chorych, przebacza grzesznikom 27. Całe posłannictwo
Jezusa jest jednym wielkim wyrazem miłosierdzia, które najpełniej objawiło się w

26

Oblicze Miłosierdzia Bożego zostało ukazane światu przez przyjście na świat Jezusa dla jego
zbawienia. Zob. Biblia Tysiąclecia J.3.16: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego
Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. Por.
Podręczna Encyklopedia Biblijna, dz. cyt., s. 195-201. „W NT Bóg, powodowany swoją pełną
miłosierdzia wiernością, wysyła Jezusa, aby zbawić swój lud (Łk 1,57.72; Ef 2,4; Rz 11,30-32)”.
27
Por. F. Gryglewicz, Miłosierdzie Boże w NT, [w:] Miłosierdzie w postawie ludzkiej, Lublin 1989, s.
32.
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Jego męce i śmierci krzyżowej, gdzie Jezus najbardziej pochylił się nad człowiekiem,
wziął na siebie jego cierpienie i grzech28.
W swoim nauczaniu wzywa także ludzi, aby Go naśladowali, aby tak jak Bóg,
byli miłosierni29. Grecki termin έλεος pochodzi od czasownika έλεάω έλεέω,
oznaczającego: współczuć, litować się, z litości pomagać, zmiłować się nad kimś30.
Mówiąc o miłosierdziu można w NT wyróżnić31:
1. Έλεος Boga w stosunku do ludzi ( Zob. Łk 1, 50. 54. 58);
2. Έλεος Jezusa do ludzi ( Zob. Jud 1, 21);
3. Έλεος ludzi do ludzi (Zob. Mt 9, 13; 12, 7; 23, 23; Łk 10, 37 ).
Rzeczownik έλεος występujący np. u Mt 9,13; 12,7; 23,23; u Łk
1,50.54.58.72.78; 10,37) już w starożytności oznaczał wzruszenie wobec czyjegoś
nieszczęścia i czyn z tego uczucia płynący. Termin έλεος tłumaczy się najczęściej
przez miłosierdzie. Έλεος to działanie Boga, który lituje się nad cierpieniem
człowieka i grzechem, pomaga, leczy, przebacza. Objawia przez to swoją wierność
przymierzu (Łk 1,50.54.58.72.78; por. Ga 6,15).
Έλεος

jako

czyn,

dar

Boży

wobec

ludzi

ma

także

zabarwienie

starotestamentalne, oznacza wierność przymierzu i obietnicom, które dane zostały
na korzyść ludu, przez dobroć i łaskawość Boga. Nowość tego daru, łaskawości
Boga w NT, polega na tym, że Miłosierdzie Boże objawiło się ludziom w sposób
szczególny w Jezusie Chrystusie. To On „z miłosierdzia swego zbawił nas” (Tt 3,5) i
dlatego możemy wszyscy oczekiwać „miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa,
(które wiedzie) ku życiu wiecznemu” (Jud 21).
W Nowym Testamencie Boże miłosierdzie objawia się w słowach i czynach
Jezusa (Mk 5,19; 10,47.48; Mt 20, 30.31; Łk 18, 38.39) 32. Έλεος w relacjach
międzyludzkich oznacza miłosierdzie, współczucie, przebaczenie, życzliwość (Mt

28

Por. F. Mickiewicz, Błogosławieni miłosierni, [w:] Com. 5, 77(1993), s. 8; J. Stępień, Powołanie jako
dar Bożej miłości, H D 2 (1985), s. 88; A. Zuberbier, Słownik teologiczny, t. 1- 3, Katowice 1985, s.
303.
29
Por. S. Grygiel, Sprawiedliwość i miłosierdzie, „Znak” 1986, nr 380-381, s. 175.
30
Por. R. Popowski, Wielki Słownik Grecko-Polski Nowego Testamentu, Warszawa 1995, s. 190; zob.
H. L. Strack, P. Billerbeck, Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch, t. 1-6,
München 1926, s. 499-500.
31
Zob. Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, t. 2., (wyd. G. Kittel i G. Friedrich), Stuttgart
1935, s. 479-482.
32
Por. J. Kudasiewicz, „Miłosierdzia...” , art. cyt., s. 130; W. Bauer, Grieschisch- deutsches..., dz. cyt.,
s. 504-505; H. Balz, G. Schneider, Exegetisches..., dz. cyt., s.1046.
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9,13; 12,7; 23,23; Mk 2,13.17). Czynić έλεος to być miłosiernym, współczującym,
dobrym33. W NT termin ten występuje 47 razy34.
W Ewangeliach występuje wiele logionów35 Jezusa, których tematem jest
miłosierdzie. Należą do nich m.in. :
1. pierwszeństwo miłosierdzia przed ofiarą ( Mt 9, 13; 12, 7);
2. wezwanie do naśladowania miłosierdzia Ojca ( Łk 6, 36);
3. błogosławieni miłosierni ( Mt 5, 7);
4. przypowieści miłosierdzia ( Mt 18, 23-35; Łk 10, 30-37; 15, 11-32).
Pierwszeństwo miłosierdzia przed ofiarą należy do najważniejszych logionów
Jezusa, których tematem jest miłosierdzie36. Logion ten, występujący dwa razy u
Mateusza37, jest dosłownym cytatem z Ozeasza 6,6 według LXX z zachowaniem
sensu zgodnego z hebrajskim. Greckiemu έλεος odpowiada hebrajskie (hased).
Formuła „a nie” – καί ού nie ma znaczenia przeciwstawnego, lecz porównawcze.
Logion Mt 9,13 ma więc sens: „Miłosierdzia chcę bardziej niż ofiary”38.
W powyższym tekście έλεος to rzeczownik wyrażony biernikiem w rodzaju nijakim w
liczbie pojedynczej39.
Jezus dostrzega człowieka grzesznego potrzebującego miłosierdzia. Działanie
powołujące Jezusa jest działaniem miłosiernym, wypływa z Bożego Miłosierdzia40.
Zbawczą misję Jezusa Ewangelista podkreśla od początku, m.in. wyjaśniając
znaczenie imienia Jezus (Mt 1, 21), przytaczając Janową charakterystykę chrztu
Jezusa, nazywając go zanurzeniem w ogniu Ducha Św. (Mt 3, 11) czy umieszczając
słowa Jezusa wypowiedziane podczas ostatniej wieczerzy (Mt 26, 27-28). Logion Mt
9,13 to deklaracja zbawczego posłannictwa Jezusa, który dostrzega grzeszników, źle
mających się oraz potrzebę ich usprawiedliwienia, uzdrowienia. Na tym właśnie
polega Jego działanie powołujące. Jest to coś darmo dane człowiekowi. Bóg działa z
33

W zakres tego miłosierdzia wchodzą trzy elementy: wzruszenie nad czyimś nieszczęściem, wczucie
się w jego sytuację, niesienie mu pomocy, por. przypowieść o miłosiernym Samarytaninie (Łk 10,37),
zob. J. Kudasiewicz, Ewangelie..., dz. cyt., s. 319.
34
Por. J. Flis, Konkordancja..., dz. cyt., s. 592-593.
35
Są to słowa i czyny Jezusa. Powiedzenia te ewangeliści zamieszczają w swoich dziełach. Zob. W.
J. Harrington, Klucz do Biblii, Warszawa 1995, s. 360-361.
36
Inne to: wezwanie do naśladowania miłosierdzia Ojca (Łk 6,36), błogosławieni miłosierni (Mt 5,7),
przypowieści miłosierdzia (Mt 18,23-35; Łk 10, 30-37; 15,11-32), por. J. Kudasiewicz, Ewangelie... ,
dz. cyt., s. 323.
37
Drugi raz w Mt 12, 7.
38
Wielu egzegetów twierdzi, że logion ten ma charakter redakcyjny – zamyka i wyjaśnia całą perykopę
o powołaniu Mateusza, zob. J. Kudasiewicz, Ewangelie..., dz. cyt., s. 326.
39
Zob. Grecko-polski NT..., dz. cyt., s. 37.
40
Zob. J. Kudasiewicz, „Miłosierdzia...” , art. cyt., s. 132. Kudasiewicz pisze o potrójnym argumencie,
którym Jezus uzasadnia to miłosierne działanie: argument naturalny, skrypturystyczny i historyczny.
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miłosierdzia, czyli zbawia. Zbawienie również jest powołaniem. Jest to jednoczesny
dar – powołanie do zbawienia i działania miłosiernego.
W logionie Mt 9,13 widzimy przeciwstawienie: miłosierdzie – ofiara41. Jezus
powołuje z miłosierdzia do działania miłosiernego względem człowieka. Ofiara
natomiast to działanie względem Boga, czyli działanie kultyczne. W ST wykonywanie
zewnętrznych obrzędów miało na celu doprowadzanie do ofiary duchowej, którą to
ofiarę wskazywali prorocy przestrzegający przed zagubieniem się w rytualizmie.
Zatem Oz 6,6 nie jest przekreśleniem konieczności kultu, ale wskazaniem na to, by
zewnętrzne ofiary uzupełniane były ofiarą serca42. Dla Jezusa obowiązuje
pierwszeństwo postępowania etycznego przed kultem43. Służba kultyczna stanie się
miła Bogu, kiedy będzie wypływać z serca pełnego miłosierdzia (por. Mt 15,8-9; Iz
29,13; Prz 14, 31). Dla Jezusa dylemat: miłosierdzie czy kult nie istnieje. Miłosierdzie
trzeba czynić i nie zaniedbywać kultu, mając na uwadze, że przykazanie miłości
góruje nad Prawem ST44.
Miłosierdzie to w gruncie rzeczy powołanie do służby człowiekowi ze
wskazaniem na służbę miłosierną bliźniemu prowadzącą do zbawienia.
Reasumując nasze powyższe analizy, dochodzi się do konkluzji, że Jezus
powołując człowieka, powołuje go do sprawiedliwości, czyli do zbawienia. Działanie
powołujące Jezusa to powołanie do zbawienia. Natomiast działanie człowieka, który
pragnie osiągnąć zbawienie, wiedzie przez czynienie miłosierdzia, które nie może
być zatrzymaniem nad tym, co tylko zewnętrzne. Faryzeusze zatrzymują się nad tym,
co zewnętrzne – na składaniu ofiar, które mają im dać zbawienie. Jezus krytykuje
spojrzenie i ocenę ludzką faryzeuszów, mówiąc: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz
ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: „Chcę raczej
miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”
(Mt 9, 12b- 13).
Warto przyjrzeć się innym tekstom wzywającym do miłosierdzia. „Bądźcie
miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6, 36nn). To wezwanie, skierowane do
uczniów, wyjaśnia na czym takie miłosierdzie, wzorowane na miłosierdziu Ojca,
41

Por. M. Lurker, Słownik obrazów i symboli biblijnych, Poznań 1989, s. 147-149; A. Grabner-Heider,
Praktyczny..., dz. cyt., s. 878-879.
42
Por. T. Jelonek, Orędzie Starego Testamentu, t. 2., Kraków 1992, s. 27.
43
Postawienie sprawy w ten sposób było konieczne ze względu na to, że kultyczne praktyki stanowiły
istotę religii dla wielu Żydów, por. J. Kudasiewicz, Ewangelie..., dz. cyt., s. 329; T. Loska, Ewangelia
..., dz. cyt., s. 123.
44
J. Kudasiewicz, Ewangelie..., dz. cyt., s. 329; W. Harrington, Klucz do Biblii, Warszawa 1995, s.
180.
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polega. Otóż, w świetle tego tekstu, polega ono na unikaniu sądzenia i potępiania
drugiego człowieka (por. Mt 7, 1-6), a także na przebaczeniu i dawaniu. Skoro sami
dostąpiliśmy przebaczenia, musimy to przebaczenie i zrozumienie dawać innym 45.
Podobnie miłosierdzie rozumiane jest w przypowieści o nielitościwym dłużniku
(Mt 18, 23-35). W przypowieściach – o synu marnotrawnym, czy o miłosiernym
Samarytaninie ważne są dwa aspekty miłosierdzia. Po pierwsze – spojrzenie, w
którym wyraża się miłosierdzie (Łk 15, 20; 10, 33), spojrzenie wrażliwe,
dostrzegające cierpienie. Drugim aspektem czy aktem miłosierdzia jest wczucie się w
sytuację cierpiącego. Element współczucia wskazuje na bezpośrednie spotkanie z
potrzebującym. Udzielenie pomocy, jakie idzie za nim, a więc czynienie miłosierdzia
nie może odbywać się na odległość czy poprzez pośrednictwo innych. Konieczne jest
współcierpienie, współczucie, na wzór Boga zsyłającego swego Syna wprost do ludzi
– cierpiących i grzesznych. Miłosierdzie to gotowość dzielenia losu, cierpienia z
bliźnim, przejęcia na siebie jego niepowodzeń, choroby, opuszczenia, a przez taką
wspólnotę – przyniesienie mu ulgi, pociechy. Ważna jest ponadto wola wytrwania z
potrzebującym

czy

cierpiącym,

co

uwierzytelnia

niejako

szczerość

i
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bezinteresowność działania .
„Błogosławieni miłosierni” (Mt 5, 7) – jest to jedno z ośmiu błogosławieństw z
Mateuszowej redakcji Kazania na Górze. Określenie „błogosławieni miłosierni” nie
oznacza jedynie dobroczynności (choć ten obowiązek przede wszystkim Prawo
nakładało na każdego Izraelitę)47, ale także przebaczenie, na wzór Boga
przebaczającego tym, którzy zawinili wobec Niego (Ps 78, 38; 103, 8; 130, 7). Jezus
wzywa uczniów do litowania się nad bliźnim, tak jak On zlitował się nad nimi (Mt 18,
33). Była to jedna z nowych postaw, jakie wskazywał Jezus. Grzesznicy w ST
zasługiwali tylko na gniew i przekleństwo, Jezus natomiast przyniósł im współczucie i
litość (Mt 9, 36; 20, 28). Kierowany miłosierdziem, współczuciem, litością uzdrawia
chorych, nawet jeśli o to nie proszą48. Dokonuje cudów i objawia się jako wzór
czynienia miłosierdzia. Powołując uczniów do pójścia za Nim, wzywa ich
jednocześnie do naśladowania Jego postaw. Zostali do tego przecież przygotowani,
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Por. K. H. Schelkle, Teologia… 3, dz. cyt., s.109.
Por. A. Zuberbier, Słownik teologiczny 1, dz. cyt., s. 306; J. Kudasiewicz, Ewangelie ..., dz. cyt., s.
322-323.
47
Por. K. H. Schelkle, Teologia… 3, dz. cyt., s. 106.
48
Szczególnie miłosierny jest Jezus wobec trędowatych, którzy uchodzili za ludzi nieczystych.
Chrystus, uzdrawiając ich, przywraca im także czystość rytualną i przez to mogą oni stać się częścią
społeczności religijnej. Por. Słownik wiedzy biblijnej, pod red. B. M. Metzgera, M. D. Coogana,
Warszawa 1996, s. 775.
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a pierwszym zadaniem, jakie Apostołowie otrzymali po zmartwychwstaniu Jezusa,
było polecenie odpuszczania grzechów, a więc czynienia miłosierdzia (por. J 20, 2123).
Miłosierdzie ma tak wielką wagę, że Jezus wymienia je jako rację zbawienia w
opisie sądu ostatecznego („byłem głodny a daliście Mi jeść”, por. Mt 25, 31nn)49.
Będziemy sądzeni z miłosierdzia, które powinniśmy okazać bliźniemu, w którym jest
sam Chrystus50. Jezus stawia miłosierdzie ponad ofiarą w ten sposób, że kult
nowego ludu Bożego powinien wypływać z miłosiernej postawy i dobroci, powinien
być miłosierdziem przeniknięty51. Powołanie do miłosierdzia to powołanie każdego
chrześcijanina. Czyniąc miłosierdzie, świadcząc bliźniemu miłość, chrześcijanin
wypełnia Ewangelię. To jedyna droga podobania się Bogu, jedyna droga do
zbawienia52.
Ci, którzy praktykują miłosierdzie, sami także go dostąpią. Nie oznacza to
jednak wyłącznie łask doczesnych. Zbawcze dzieło Chrystusa to właśnie dostąpienie
przez człowieka miłosierdzia, które w czasie sądu ostatecznego będzie polegało na
tym, że Bóg, będąc uosobieniem samego miłosierdzia, stanie się nagrodą
człowieka53.
Konkludując, należy stwierdzić, że powyższe szczegółowe analizy biblijne
poszczególnych terminów, jakimi posłużył się Bóg w swoim Objawieniu, pomogą nam
lepiej zrozumieć cały wachlarz znaczeniowy pojęcia miłosierdzia, który ma swoje
głębokie korzenie i długą historię w dziejach zbawienia ludzkości. Przez takie właśnie
słowa Bóg ukazuje Swoje miłosierdzie w Biblii, ale i dziś w nauczaniu Kościoła i w
katechetycznym przesłaniu Obrazu Jezusa Miłosiernego.
Jest rzeczą oczywistą, że aby lepiej zrozumieć miłosierdzie Boga dziś, należy
sięgnąć do nauki Kościoła, która w sposób bardziej zrozumiały ukazuje nam ogrom
Bożego Miłosierdzia w obecnym czasie. O tym traktuje kolejny paragraf niniejszej
pracy.
49

Mamy tu do czynienia z tzw. makaryzmem, czyli pewnym rodzajem pouczenia moralnego. Szerzej o
tym traktuje J. Kudasiewicz, Ewangelie..., dz. cyt., s. 329-330.
50
Por. E. Szewc, Sprawiedliwość i miłosierdzie w świetle Biblii, [w:] Wezwani do prawdy i miłosierdzia,
Warszawa 1987, s. 145; A. Jankowski, K. Romaniuk, L. Stachowiak, Komentarz praktyczny do
Nowego Testamentu, Poznań–Warszawa 1975, s. 132.
51
Por. J. Kudasiewicz, „Miłosierdzia...”, art. cyt., s. 142-143.
52
Takim rozumieniem miłosierdzia przeniknięty był Kościół pierwotny. Takie pojmowanie i
praktykowanie miłosierdzia rozwinęło się w związku z poczuciem wspólnoty w Chrystusie. Por. K. H.
Schelkle, Teologia Nowego Testamentu 3, dz. cyt., s. 119; R. Forycki, Apostolskie powołanie Ludu
Bożego, [w:] Powołanie człowieka nr 4, Poznań –Warszawa 1975, s. 156.
53
Por. A. Jankowski, K. Romaniuk, L. Stachowiak, Komentarz..., dz. cyt., s. 27-28.
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2. Katecheza o Bożym Miłosierdziu we współczesnym nauczaniu Kościoła
We współczesnym nauczaniu Kościoła zasadniczą rolę w głoszeniu katechezy
o Bożym miłosierdziu odegrał Jan Paweł II. Ogłoszenie przez Papieża encykliki Dives
in misericordia (1980)54, beatyfikacja i kanonizacja siostry Faustyny Kowalskiej
(2000)55 oraz konsekracja Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach w
Krakowie (2002) to trzy istotne stopnie utrwalania orędzia Bożego Miłosierdzia w
Kościele

powszechnym. We

wszystkich

tych

etapach

Apostoł

Miłosierdzia

przypomniał, przygotował, ogłosił i wprowadził w życie współczesnego kościoła
fundament teologiczny katechezy o Jezusie Miłosiernym. Owocem tego papieskiego
nauczania podczas Mszy św. w sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach jest wyraźne
zalecenie skierowane do biskupów, kapłanów, katechetów i świeckich dotyczące
szerzenia tego orędzia i propagowania zatwierdzonych form kultu Bożego
Miłosierdzia: „Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu
ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście!
To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w
Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy tu przybywać będą z
Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!"56.
2.1. Katecheza Dives in Misericordia w encyklice Jana Pawła II
Owocem odczytania znaków czasu, związanych z przepowiadaniem tajemnicy
Miłosierdzia Bożego we współczesnym świecie, jest encyklika Jana Pawła II Dives in
Misericordia.
Encyklika przypomina, że Miłosierdzie Boże sięga korzeniami czasów Starego
Przymierza57, a w ciągu dwudziestu wieków chrześcijaństwa miało wiele form. W
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Jan Paweł II, Dives in Misericordia, Pallottinum, Poznań 1980 (odtąd skrót: DiM).
Por. „L'Osservatore Romano” 2000, nr 6. Cały specjalny numer poświęcony kanonizacji Siostry
Faustyny.
56
Jan Paweł II, Homilia Ojca świętego Jana Pawła II wygłoszona podczas poświecenia Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Kraków-Łagiewniki, 17 sierpnia 2002, [w:] Bóg bogaty
w miłosierdzie. VIII Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, Olsztyn 2002, s. 88.
57
DiM 1. „Pojęcie „miłosierdzie" ma swoją długą i bogatą historię w Starym Testamencie. Musimy do
tej historii sięgnąć, aby tym pełniej ujawniło się owo miłosierdzie, które objawił Chrystus. Objawiając je
zarówno czynami, jak i nauczaniem, zwracał się do ludzi, którzy nie tylko znali pojęcie miłosierdzia, ale
którzy ponadto ze swej wielowiekowej historii, jako Lud Boży Starego Przymierza, wynieśli szczególne
doświadczenie miłosierdzia Bożego. Było to doświadczenie zarówno społeczne i wspólnotowe, jak też
indywidualne i wewnętrzne”.
55
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naszych czasach spodobało się Panu Bogu przypomnieć tę podstawową prawdę, że
„nie zazna ludzkość spokoju, dopokąd nie zwróci się do źródła miłosierdzia
mojego”58. Jan Paweł II kontynuując naukę Soboru Watykańskiego II i odpowiadając
na swoistą potrzebę czasów, które nazywa ważnymi, przełomowymi i trudnymi,
zdecydował się ukazać oblicze Ojca, który jest „Ojcem miłosierdzia oraz Bogiem
wszelkiej pociechy”59.
Encyklika przedstawia Boga Ojca jako źródło i inicjatora tajemnicy Bożego
Miłosierdzia. W Starym Testamencie jest On naturalnie Bogiem, zawierającym z
narodem wybranym przymierze, któremu jest wierny, mimo stale powtarzającej się
perspektywy niewierności tego narodu60. W Nowym Testamencie Bóg „jako Ojciec
bogaty w miłosierdzie”61 ukazuje się już z całą obrazowością w nauczaniu i życiu
Chrystusa. „Objawiona w Chrystusie prawda” jest prawdą wiarygodną „o Bogu, który
jest »Ojcem miłosierdzia«”62. Wcielenie Miłosierdzia Boga i Jego miłość do człowieka
„stają się widzialne w Chrystusie i przez Chrystusa, przez Jego czyny i słowa, w
ostateczności przez Jego krzyżową śmierć i zmartwychwstanie”63.
Papież w encyklice podkreśla, że osoba Ojca ukazana jest przez Chrystusa
jako miłość miłosierna, a więc ta miłość, która jest ciągle człowiekowi wierna i
konsekwentna w tragedii zła i cierpienia w czasie jego ziemskiej egzystencji. Tak
ukazany i objawiający się Bóg – Ojciec miłosierdzia, wychodząc do człowieka z
wierną, miłosierną miłością, jest również Bogiem cierpiącym, jest Ojcem, którego
odchodzenie i błądzenie marnotrawnych synów ludzkich musi „w jakiś sposób
obciążać”, „musi w jakiś sposób boleć”64.
Encyklika ukazuje, że w postawie ludzi muszą się znaleźć elementy i części
tego „rdzenia etosu Ewangelii”, czyli stawiane przez Chrystusa „wymaganie, aby w
życiu swoim kierowali się miłością i miłosierdziem”65. Oznacza to więc, że
chrześcijanin, człowiek przeniknięty objawioną przez Chrystusa prawdą o Ojcu
miłosierdzia, powinien pamiętać, że jest to Bóg cierpiący z powodu ludzkiego
58

Dz. 699. Problem ten porusza Ojciec Święty Jan Paweł II w swojej encyklice Dives in misericordia
(O Bożym miłosierdziu), wydanej 30 listopada 1980 roku. Powodem napisania tej encykliki była
papieska dbałość o losy ludzkości. Papież w naszych czasach dostrzega wiele dobra, ale również
bardzo wiele niszczącego zła.
59
Por. 2 Kor 1,3.
60
Por. DiM 4.
61
DiM 2.
62
Tamże.
63
Tamże.
64
Por. DiM 5.
65
DiM 3.
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grzechu i zła, Bóg, wobec którego trzeba, żeby człowiek wyraził również miłość
miłosierną,

a

więc

i

miłość

wynagradzającą

za

obojętność,

niewierność

i niewdzięczność. Tego elementu wynagrodzenia i zadośćuczynienia domaga się
encyklika dla Chrystusa, wcielonego Syna Bożego i Odkupiciela, który w sposób
jednoznaczny i zdecydowany okazał ludzkości Bożą miłość miłosierną.
Ojciec Święty naucza, że „Misterium paschalne stanowi szczytowy punkt tego
właśnie objawienia i urzeczywistnienia miłosierdzia, które jest zdolne usprawiedliwić
człowieka, przywrócić sprawiedliwość w znaczeniu owego zbawczego ładu, jaki Bóg
od początku zamierzył w człowieku, a przez człowieka w świecie. Chrystus cierpiący
przemawia w sposób szczególny do człowieka, i to nie tylko do ludzi wierzących.
Również człowiek niewierzący potrafi w Nim odkryć całą wymowę solidarności z
ludzkim losem, a także doskonałą pełnię bezinteresownego poświęcenia dla sprawy
człowieka: dla prawdy i miłości. Boski wymiar tajemnicy paschalnej sięga jednak
jeszcze głębiej. Krzyż pozostawiony na Kalwarii, krzyż, na którym Chrystus toczy
ostatni swój dialog z Ojcem, wyłania się z samej głębi tej miłości, jaką człowiek,
stworzony na obraz i podobieństwo Boga, został obdarzony w odwiecznym Bożym
zamierzeniu66”.
„Bóg – jak stwierdza Papież w encyklice – objawia swoje miłosierdzie w
sposób szczególny również i przez to, że pobudza człowieka do »miłosierdzia«
wobec swojego własnego Syna, wobec Ukrzyżowanego” 67. Z tego wynika, że
Chrystus przez wydarzenia zbawcze: mękę, śmierć i zmartwychwstanie jest
„radykalnym objawieniem miłosierdzia, czyli miłości wychodzącej na spotkanie tego,
co stanowi sam korzeń zła w dziejach człowieka: na spotkanie grzechu i śmierci”68.
Pan Bóg wyraźnie domaga się, aby na Jego miłosierdzie ludzie reagowali
również współczuciem i miłosierdziem dla Boga. Miłosierdzie okazywane aż do
granic u Chrystusa niosło w sobie zapotrzebowanie na współczucie, solidarność i
zaproszenie ze strony człowieka. Czy można „litować się nad Bogiem"? Czy
potrafimy „Bogu okazywać miłosierdzie"? Tekstów biblijnych, które są odpowiedzią
na postawione pytania mówiących o potrzebie takiego miłosierdzia, jest, jak się
okazuje, niemało. Wszystkie powinny wywołać u nas prawdziwe zawstydzenie:
kochający Bóg, Stwórca wszechświata, liczy na nasze miłosierdzie, spodziewa się
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DiM 7.
DiM 8.
68
Por. DiM 8.
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tego miłosierdzia. Warto przy tym zauważyć, że ilekroć Bóg oczekuje na ludzkie
miłosierdzie, ilekroć się go domaga, zawsze ma ostatecznie na względzie, ludzkie
dobro. Najczęściej okazując Bogu miłosierdzie, człowiek sprawia, że Bóg przestaje
być niejako zmuszony zsyłać na niego kary. Okazywanie miłosierdzia Bogu leży więc
przede wszystkim w interesie człowieka.
Chrystus dał temu wyraz w szczególny sposób, gdy w Ogrójcu nakazywał
apostołom zostać i czuwać z Nim: „Wtedy rzekł do nich: «Smutna jest moja dusza aż
do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną!»” (Mt 26,38). Ale i potem „zdaje się […]
wzywać do miłosierdzia wówczas, gdy jest pojmany, wyszydzony, skazany,
ubiczowany, ukoronowany cierniem, gdy zostaje przybity do krzyża i na nim
w straszliwych męczarniach oddaje ducha. W szczególny sposób wówczas zasługuje
na miłosierdzie — i nie doznaje go od ludzi, którym dobrze czynił, a nawet najbliżsi
nie potrafią Go osłonić i wyrwać z rąk prześladowców” 69, nie mówiąc już o tym, że w
najtrudniejszych i najważniejszych chwilach zostawiają Go samego. Opuszczenie Tej
miłości tak bardzo ofiarnej i mającej wszelkie prawo do tego, aby się spotkać ze
współczuciem i zadośćuczynieniem, w rzeczywistości stało się dodatkowo źródłem
bólu i cierpienia dla Chrystusa, który wstępował na ostatnią drogę swojego
zbawczego dzieła.
Jan Paweł II wie i naucza, że współczesny człowiek i świat bardzo potrzebują
miłosierdzia, dlatego pisze: „Kościół naszej epoki musi uświadomić sobie szczególną
i pogłębioną

potrzebę

tego,

aby

w

całym

swoim

posłannictwie

świadczył

o miłosierdziu Boga, idąc w tym po śladach tradycji Starego i Nowego Przymierza, a
nade wszystko samego Jezusa Chrystusa i Jego Apostołów”70.
Realne, prawdziwe i pierwotne życie Kościoła jest tylko wtedy, „kiedy wyznaje i głosi
miłosierdzie — najwspanialszy przymiot Stwórcy i Odkupiciela — i kiedy ludzi
przybliża do Zbawicielowych zdrojów miłosierdzia, których jest depozytariuszem i
szafarzem”71.
Papież, uszczegóławiając obowiązek świadczenia o miłosierdziu, napisze o
ludzkim apostolstwie we wspólnocie Kościoła: „Miłosierdzie Boże winien Kościół
wyznawać […] w całej prawdzie tego, co mówi nam o nim Objawienie” 72. Szczególne
znaczenie w spełnianiu tej ważnej dla nas misji ma „stałe rozważanie słowa Bożego,
69
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a nade wszystko świadome i dojrzałe uczestnictwo w Eucharystii oraz w sakramencie
pokuty i pojednania”73.
Nadmienić należy, że czymś ważnym i zasadniczym dla każdego człowieka
jest to, aby wszyscy poznali miłosierdzie Boga i doświadczyli Jego miłości łaskawej
oraz zostali przekonani, że dla każdego jest miłosierdzie i czas właściwy, żeby się
nawrócić, ponieważ nawrócenie do Boga – jak podkreśla papież – „zawsze polega
na odnalezieniu miłosierdzia, czyli owej miłości, która cierpliwa jest i łaskawa”74.
„Miłosierdzie Boże winien Kościół głosić […] w całej prawdzie tego, co mówi
nam o nim Objawienie”75. Należy pamiętać, że w naszym wspaniałym i doskonałym
nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego, które jest wyrazem naszej wiary, nie może
zabraknąć najważniejszego: czynnego miłosierdzia, które jest sprawdzianem ludzkiej
miłości do Boga – „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z
tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili" (Mt 25,40).
Ojciec Święty pokazuje i przypomina zasady działania miłosierdzia we
wspólnocie wiary, gdyż „Kościół stara się również czynić miłosierdzie ludziom przez
ludzi, widząc w tym nieodzowny warunek zabiegów o lepszy, bardziej ludzki świat
dnia dzisiejszego i jutrzejszego”76. Papież ogniskuje uwagę na najbliższych, abyśmy
szczególnie wobec nich nie zapominali o miłości miłosiernej, ponieważ życie
pokazuje, że wobec „obcych jesteśmy często litościwi, cierpliwi, wyrozumiali, i
przebaczający, a wobec najbliższych nieraz, obojętni, chłodni a nawet okrutni”77. I
dlatego – pisze – owa miłość miłosierna jest szczególnie nieodzowna w stosunkach
pomiędzy najbliższymi, pomiędzy małżonkami, pomiędzy rodzicami i dziećmi,
pomiędzy przyjaciółmi; jest nieodzowna w wychowaniu i w duszpasterstwie” 78.
Papież akcentuje bardzo mocno realizację miłości miłosiernej w stosunku do
winowajców, ponieważ „ów ludzki świat może stawać się „bardziej ludzki” tylko
wówczas, gdy we wzajemne stosunki, które kształtują jego moralne oblicze,
wprowadzimy moment przebaczenia, tak istotny dla Ewangelii”79.
Z ludzkiej strony należy czynić gesty ułatwiające pojednanie, tak jak to
widzimy
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marnotrawnego.

Gdy

dojrzał

go

powracającego, choć był jeszcze daleko, wzruszył się głęboko, „wybiegł naprzeciw
niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go”80. Szczególną potrzebę odwołania się do
Miłosierdzia Bożego poprzez spotęgowaną modlitwę nasuwa papieżowi diagnoza linii
życia współczesnego pokolenia – jego niedomagań, zeświecczenia, oddalenia od
Boga i Jego miłosierdzia81. „Kościół nie może zapomnieć o modlitwie, która jest
wołaniem o miłosierdzie Boga wobec wielorakiego zła, jakie ciąży nad ludzkością, i
jakie jej zagraża. To właśnie jest podstawowym prawem i zarazem powinnością
Kościoła w Jezusie Chrystusie […] wobec Boga, a zarazem w stosunku do ludzi”82.
Ojciec Święty wyjawia sytuację i odtajnia prawdę, którą człowiek sfałszował
przez odrzucenie Boga i w której znalazł się świat na skutek grzechu, nie po to, by
gasić płomienie nadziei, ale ukazać drogę wyjścia, kierując apel: „Wołajmy o
miłosierdzie Boga samego dla współczesnego pokolenia”83. To głośne wołanie o
miłosierdzie Boga ma być błaganiem „o miłosierdzie na miarę potrzeb i zagrożeń
człowieka w świecie współczesnym”84. Dziecięca modlitwa o miłosierdzie – wedle
Ojca Świętego – ma płynąć z ufnej miłości do Boga Ojca, który jest wierny sobie
samemu, swemu ojcostwu i swojej miłości, zgodnie ze słowami Maryjnego
Magnificat, które głosiły „miłosierdzie z pokolenia na pokolenie”85. Mamy w tym
naszym wołaniu o Miłosierdzie Boże przywołać pośrednictwa „tych wszystkich, na
których wypełniły się już do końca słowa z Kazania na Górze: „Błogosławieni
miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5, 7)”86.
Na podkreślenie zasługuje prawda, że modlitwa ta ma obejmować wszystkich
ludzi bez wyjątku i bez żadnego podziału: bez różnicy ras, kultur, języków,
światopoglądów, bez podziału na przyjaciół i wrogów. Powinna być zanoszona za
dobrych i złych, zwłaszcza za tych ostatnich w ducha Jezusa miłosiernego na
krzyżu87: „Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią” (Łk 23, 34).
Reasumując powyższe rozważania, należy powiedzieć, że nauczanie Jana
Pawia II, nie jest niczym innym, jak ciągłym przybliżaniem i ukazywaniem światu
Bożego Miłosierdzia i głoszenia go innym przez swoje apostolskie życie i stawanie
się wiernym apostołem miłosierdzia.
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Prawdą jest to, że w Jezusie Chrystusie kochający Bóg objawił światu swoje
nieskończone miłosierdzie, a Jezus jako Zbawiciel człowieka jest wcielonym
wypełnieniem tego miłosierdzia. Spostrzeżenie to posiada daleko idące następstwa z
punktu widzenia nastawienia i postaw, jakie powinien zająć człowiek wobec Boga,
który jest Ojcem miłosierdzia.
2.2. Nauczanie papieża o miłosierdziu
Papież Jan Paweł II w wielu swoich dokumentach, jak również często w swoim
nauczaniu, przypomina zasadniczą prawdę, że Bóg jest bogaty w miłosierdzie, a dla
człowieka żyjącego z woli Bożej nie ma innego źródła nadziei, jak miłosierdzie Boże.
Słowa te napełniają nadzieją i wskazują człowiekowi szansę powrotu do Miłosiernego
Ojca, który pragnie go Swym miłosierdziem obdarować. Dlatego każdy człowiek z
wiarą może i powinien często wołać i modlić się słowami: „Jezu ufam Tobie”.
2.2.1. Katecheza o Miłosierdziu Bożym w czasie beatyfikacji i kanonizacji
siostry Faustyny
Ojciec Święty Jan Paweł II w homilii podczas Mszy św. beatyfikacyjnej w 1993
roku wołał: „O Faustyno, jakże przedziwna była twoja droga!”. To papieskie wołanie
można było odczytać dwojako – nie tylko, tak jak mówił Ojciec Święty, w kontekście
wybrania przez Chrystusa „ubogiej i prostej córki mazowieckiego polskiego ludu”, ale
i jej zawiłej i trudnej drogi na ołtarze88.
Przytoczone wówczas zdanie z Dzienniczka błogosławionej: „Czuję dobrze, że
nie kończy się posłannictwo moje ze śmiercią, ale się zacznie”89 było ukazaniem
88

W dziejach Kościoła bardzo rzadko zdarzało się, żeby biskup rozpoczynał jakiś proces
beatyfikacyjny i kończył go jako papież. Tak było w przypadku arcybiskupa Karola Wojtyły, który 21
października 1965 roku w Krakowie zainicjował proces informacyjny sługi Bożej s. Faustyny
Kowalskiej, 18 kwietnia 1993 roku ogłosił ją błogosławioną, a 30. kwietnia 2000 roku – wyniósł na
ołtarze, jako świętą. Wcześniej przyczynił się do rozpowszechnienia Dzienniczka s. Faustyny wśród
teologów, dostrzegając, że lektura dorównuje mistrzom mistyki chrześcijańskiej. Arcybiskup Wojtyła
przyczynił się do anulowania decyzji świętego Oficjum z 1959 roku, zakazującej kultu Miłosierdzia
Bożego według zaleceń s. Faustyny. Przyszły papież nie tylko zabiegał w Rzymie o anulowanie tego
zakazu, ale także baczył, by do wyjaśnienia sprawy nie stwarzać pozoru szerzenia tego kultu.
Najpierw oddaje to jego powiedzenie: „chodzimy obecnie jak po szkle”. Dzięki uporowi i mądrości
arcybiskupa krakowskiego Rzym wreszcie zezwolił na kult Miłosierdzia Bożego, a Opatrzność
sprawiła, że Karol Wojtyła już jako papież całą rzecz doprowadził do końca, ustanawiając święto
Miłosierdzia Bożego.
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przez papieża prawdy, że misja s. Faustyny trwa i przynosi zadziwiające owoce. W
homilii beatyfikacyjnej papież mówił: „W jakże przedziwny sposób jej nabożeństwo do
Jezusa Miłosiernego toruje sobie drogę w świecie i zdobywa tyle ludzkich serc! Jest
to niewątpliwie jakiś znak czasów – znak naszego XX wieku. Bilans tego kończącego
się wieku, obok osiągnięć, które wielokrotnie przewyższyły poprzednie epoki, zawiera
także głęboki niepokój o przyszłość. Gdzież więc, jeśli nie w Bożym Miłosierdziu,
znajdzie świat ocalenie i światło nadziei?”90.
Do tej myśli nawiązał Ojciec Święty siedem lat później, w homilii
kanonizacyjnej, podkreślając z nadzieją, że „światło Bożego Miłosierdzia, które Bóg
zechciał niejako powierzyć światu na nowo przez charyzmat siostry Faustyny, będzie
rozjaśniało ludzkie drogi w trzecim tysiącleciu”. Papież podkreślił, że poprzez
kanonizację polskiej zakonnicy pragnie przekazać orędzie miłosierdzia nowemu
tysiącleciu, aby wszyscy ludzie uczyli się coraz pełniej poznawać prawdziwe oblicze
Boga i prawdziwe oblicze człowieka.
Papież, pielgrzymując do grobu siostry Faustyny Kowalskiej w KrakowieŁagiewnikach w 1997 roku jeszcze mocniej uwydatnił, że „nic tak nie jest potrzebne
człowiekowi jak Miłosierdzie Boże – owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca
człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga” 91.
Orędzie o miłosierdziu Boga przekazane przez Faustynę jest bardzo jasne i czytelne
dla każdego. Jeśli człowiek szczerym sercem, tak jak s. Faustyna, będzie wołał:
„Jezu, ufam Tobie”, znajdzie ukojenie wszelkich niepokojów i lęków. Jezus przecież
przekazał Faustynie, że: „Ludzkość nie zazna pokoju, jeśli z ufnością nie zbliży się
do Bożego miłosierdzia”92. Chrystus poprzez swoje nauczanie i życie przypomniał
nam, że człowiek nie tylko otrzymuje i doświadcza Bożego Miłosierdzia, ale jest też
„wezwany, by czynić miłosierdzie”93 wobec swoich bliźnich.
Jan Paweł II w homilii w czasie kanonizacji siostry Faustyny mówił, że pragnie
przekazać orędzie miłosierdzia nowemu tysiącleciu, wszystkim ludziom, aby żyli
miłosierdziem i uczyli się coraz pełniej poznawać prawdziwe oblicze miłosiernego
Boga i prawdziwe oblicze człowieka94. Apostoł Jan w swoim liście ukazuje, że miłość
Boga i miłość człowieka są nierozłączne: „Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci
90
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Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania” (1J 5,2). W tych słowach
ewangelista wyraża prawdę o miłości, wskazując, że jej miarą i kryterium jest
wypełnianie przykazań. Siostra Faustyna Kowalska pisała w swoi m Dzienniczku:
„Odczuwam tak straszny ból, kiedy patrzę na cierpienia bliźnich; odbijają się w sercu
moim wszystkie cierpienia bliźnich, ich udręczenia noszę w sercu swoim, tak że mnie
to nawet fizycznie wyniszcza. Pragnęłabym, aby wszystkie bóle na mnie spadały, by
ulżyć bliźnim”95.
Papież podkreślał, do jakiego stopnia współodczuwania prowadzi miłość,
kiedy mierzona jest miarą miłości Boga! Ta miłość „powinna inspirować
współczesnego człowieka, współczesną ludzkość, aby mogła stawić czoło kryzysowi
sensu życia, podjąć wyzwania związane z różnorakimi potrzebami, a przede
wszystkim, by mogła wypełnić obowiązek obrony godności każdej ludzkiej osoby” 96.
Ojciec Święty głosi dalej w homilii kanonizacyjnej, że w ten sposób orędzie o
Miłosierdziu Bożym stanie się pośrednio również orędziem o niepowtarzalnej
godności, wartości każdego człowieka. Papież przypomniał, że każda osoba jest
cenna w oczach Boga, bo za każdego Chrystus oddał swoje życie i każdemu Ojciec
udziela swego Ducha oraz czyni go bliskim i podobnym sobie. To podnoszące na
duchu i dające siłę przesłanie Papieża kierowane jest przede wszystkim do tego, kto
poddawany jest szczególnie ciężkim doświadczeniom, lub jest przygnieciony
ciężarem popełnionych grzechów; kto utracił sens życia, popadając w depresję.
Jemu właśnie Chrystus ukazuje miłosierne oblicze. Do niego kierują się ożywcze
strumienie Jezusowego serca umacniające nadzieję. Jan Paweł II mocno uwypukla
znaczenie słów „Jezu ufam Tobie!”, bo w nich jest inwokacja, jaką Opatrzność Boża
zleciła nam przez pośrednictwo Sekretarki Bożego Miłosierdzia. Ten krótki w swej
formie akt poświęcenia i oddania się Chrystusowi „Jezu ufam Tobie!” spowoduje
ustąpienie najcięższych chmur przytłaczających duszę ludzką i sprawi, że promieni
światła Miłosierdzia Bożego będą mogły przeniknąć w życie każdego człowieka97.
Wypowiadając te krótkie słowa, zawierzające Bożemu Miłosierdziu, wiele dusz
uzyskiwało i pozyska pocieszenie.
Ojciec Święty, kończąc homilię, modli się do nowej świętej, zawierzając się jej
opiece i prosząc o wstawiennictwo u Boga: „Ty zaś, Faustyno, darze Boży dla
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naszych czasów, darze ziemi polskiej dla całego Kościoła, wyjednaj nam, abyśmy
pojęli głębię Bożego miłosierdzia. Pomóż nam żywo jego doświadczyć i świadczyć o
nim pośród ludzi. Niech Twoje przesłanie światła i nadziei rozprzestrzenia się po
całym świecie, nakłania grzeszników do nawrócenia, łagodzi rywalizację i nienawiść,
otwiera ludzi i narody na praktykowania braterstwa. I my dziś, wpatrzeni w oblicze
zmartwychwstałego Chrystusa czynimy naszą modlitwę ufnego zawierzenia i z
niewzruszoną nadzieją wypowiadamy »Jezu ufam Tobie!«”98.
Papież przez sam fakt ogłoszenia siostry Faustyny Kowalskiej świętą ogłosił
też całemu Kościołowi i światu, że Bóg jest Miłością Miłosierną i że Pan Jezus chce,
żeby wszyscy ludzie czcili Jego Miłosierdzie w znaku Jego Obrazu.
2.2.2. Katecheza o miłosierdziu w czasie pielgrzymki do Polski
Ojciec Święty Jan Paweł II w czasie ostatniej pielgrzymki do Ojczyzny głosi
Polsce i całemu światu tak potrzebną katechezę o Bożym Miłosierdziu 99. Papież
pokazuje, „jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia! Na wszystkich
kontynentach z głębin ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie.
Tam, gdzie panuje nienawiść i chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć
niewinnych, potrzeba łaski miłosierdzia, które koi ludzkie umysły i serca, i rodzi pokój.
Gdzie brak szacunku dla życia i godności człowieka, potrzeba miłosiernej miłości
Boga, w której świetle odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego
istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła
kres w blasku prawdy.
Dlatego dziś w tym sanktuarium chcę dokonać uroczystego aktu zawierzenia
świata Bożemu miłosierdziu. Czynię to z gorącym pragnieniem, aby orędzie o
miłosiernej miłości Boga, które tu zostało ogłoszone przez pośrednictwo św.
Faustyny, dotarło do wszystkich mieszkańców ziemi i napełniało ich serca nadzieją.
Niech to przesłanie rozchodzi się z tego miejsca na całą naszą umiłowaną Ojczyznę i
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na cały świat. Niech się spełnia zobowiązująca obietnica Pana Jezusa, że stąd ma
wyjść »iskra, która przygotuje świat na ostateczne Jego przyjście«100.
„Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień
miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To
zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce
oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy tu przybywać będą z Polski i z
całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!”101.
Nowo konsekrowana Bazylika Bożego Miłosierdzia w Krakowie- Łagiewnikach
stała się światowym centrum kultu Miłosierdzia Bożego. Codziennie do miejsca, skąd
wyszła iskra tego miłosierdzia, przybywają ludzie z całego świata, bo „nic tak nie jest
potrzebne człowiekowi, jak miłosierdzie Boże – owa miłość łaskawa, współczująca,
wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości
Boga”102. Jan Paweł II przypomina wielkie przesłanie Miłosierdzia Bożego. To
niezwykła idea obecna w historii myśli teologicznej, ale w sposób bardzo dynamiczny
ukazana w przesłaniu, które Jezus Miłosierny skierował do prostej i pokornej
zakonnicy. To przesłanie przekazane Sekretarce Bożego Miłosierdzia św. Faustynie
stało się bardzo ważne w rozpoczynającym się XXI wieku. Myśl, a zarazem hasło
ostatniej pielgrzymki papieża do Polski – „Bóg bogaty w miłosierdzie” – powinniśmy
chcieć przekształcić w świadomość życia miłością Ojca Niebieskiego, docenienia
ofiary Jezusa Chrystusa, przez którą dokonało się zbawienie każdego z nas i całego
świata.
Przybycie Ojca Świętego do Ojczyzny pozwala nam też w sposób
odpowiedzialny uświadomić sobie również i tę prawdę, że to na polskiej ziemi Bóg
ukazuje miłosierdzie dla świata i że na polskiej ziemi dokonuje się wielkie
przypomnienie o Bogu bogatym w miłosierdzie103.
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217.
103
Ostatnia z kolei pielgrzymka Jana Pawła II do Polski przeżywana pod hasłem „Bóg bogaty w
miłosierdzie” była okazją, żeby Kościół katolicki w Polsce bardziej przejął się rzeczywistością
miłosierdzia Bożego; by bardziej pracował nad swoimi wiernymi, żeby zawierzyli się Bożej miłości
prawdziwie i bez końca; by umieli zaufać Kościołowi świętemu, który prowadzi ludzi do Boga, stojąc
na straży Dekalogu – praw, które zostały dane z miłości do człowieka.
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Apostoł Miłosierdzia przypomniał, że należy permanentnie i wciąż na nowo
odczytywać Ewangelię, która głosi Boże Miłosierdzie i Boży plan zbawienia człowieka
i świata. Chrystus chce, aby cała ludzkość czciła Jego miłosierdzie w znaku Jego
Obrazu. Peregrynacja Obrazu „Jezu ufam Tobie” to szczególny czas Bożej Łaski o
historiozbawczym wymiarze. Zmartwychwstały Chrystus przychodzi do nas z
wyciągniętą do błogosławienia dłonią i z kochającym sercem, z którego wypływają
krew i woda – żywe strumienie Bożego Miłosierdzia.
Pielgrzymka Jana Pawła II, podczas której Ojczyzna została ofiarowana
Bożemu Miłosierdziu, jest jakby podsumowaniem wszystkich wizyt apostolskich w
naszym kraju, które zawsze służyły ożywianiu wiary, budowaniu wspólnoty Kościoła,
podnosiły na duchu i wzmacniały nadzieję. Papieskie orędzie skierowane podczas
opisanych homilii do wiernych jest zachętą, abyśmy coraz pełniej dorastali do takiej
wizji Polski, jaką Ojciec Święty nosi w swoim sercu, jest nowym programem i
zadaniem Kościoła w Polsce, nie tylko na czas XXI stulecia.

3. Rola objawień siostry Faustyny w dzisiejszej katechezie o Bożym
Miłosierdziu
Czy współczesnemu człowiekowi potrzebne jest miłosierdzie? Sam Jezus,
który jest źródłem miłosierdzia, daje nam odpowiedź przez siostrę Faustynę: „Nie
znajdzie ludzkość uspokojenia, dopóki nie zwróci się z ufnością do Mego
Miłosierdzia”104. Chrystus usytuował miłosierdzie w samym środku Dobrej Nowiny i w
tym miłosierdziu ukazał szanse naszego zbawienia. Miłosierdzie staje się mostem
łączącym

grzesznego

człowieka

z

kochającym

Bogiem.

Siostrę

Faustynę

Zmartwychwstały Chrystus nazwał Sekretarką Bożego Miłosierdzia: „Mów światu o
Moim miłosierdziu, niech pozna cała ludzkość niezgłębione miłosierdzie Moje. Jest to
znak na czasy ostateczne, po nim nadejdzie dzień sprawiedliwy. Póki czas, niech
uciekają się do źródła miłosierdzia Mojego, niech korzystają z krwi i wody, która dla
nich wytrysła”105.

104
105

Dz. 300.
Dz. 848.
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3.1. Siostra Faustyna jako świadek Chrystusowego przesłania

Chrystus w czasie swoich objawień powiedział Faustynie Kowalskiej:106 „Dziś
wysyłam ciebie do całej ludzkości z moim miłosierdziem. Nie chcę karać zbolałej
ludzkości, ale pragnę ją uleczyć, przytulając ją do swego miłosiernego serca”107.
Siostra Maria Faustyna od Najświętszego Sakramentu, zwana apostołką, szafarką,
orędowniczką i sekretarką Bożego Miłosierdzia, na nowo odkryła współczesnemu
człowiekowi najważniejszy z Boskich przymiotów – Miłosierdzie Boże. W swoim
Dzienniczku108 ta jedna z największych mistyczek Kościoła katolickiego, obdarzona
darami kontemplacji, wizji, objawień, ukrytych stygmatów, proroctwa, czytania
w duszach ludzkich i rzadko spotykanym darem mistycznych zaślubin, dzieli się z
nami łaską głębokiego poznania tajemnicy Bożego Miłosierdzia. W Dzienniczku
ukazuje nam drogę zbawienia: „Świętość i doskonałość moja polega na ścisłym
zjednoczeniu woli mojej z wolą Bożą”109. Całym swoim życiem św. Faustyna
Kowalska dążyła do jak najpełniejszego zjednoczenia z Bogiem przez ofiarną
współpracę z Chrystusem w dziele ratowania dusz. Za nie podejmowała posty i
umartwienia, za nie cierpiała i umarła, próbując naśladować swojego Oblubieńca.
„Jezu mój, Ty wiesz, że od najwcześniejszych lat pragnęłam zostać wielką świętą, to
jest, że pragnęłam Cię kochać tak wielką miłością, jaką Cię jeszcze dotychczas
żadna dusza nie kochała”110. Tę prostą i niewykształconą zakonnicę wybrał Pan
Jezus, by głosiła światu orędzie miłosierdzia bez granic, tego nadzwyczajnego
przejawu Bożej miłości, o którą nie trzeba walczyć, lecz wystarczy zawierzyć
Stwórcy, powiedzieć: ufam Tobie i poddać się Jego woli.
Siostrze Kowalskiej, osobie wybranej przez Chrystusa, przypadła rola
rozpowszechnienia Miłosierdzia Bożego. Niejednokrotnie Jezus zwraca się do niej
słowami: „Moja sekretarko”111. Faustyna uważała, że miłosierdzie Boże jest źródłem
106

Z ubogiej, chłopskiej, wielodzietnej i bardzo pobożnej rodziny Kowalskich wywodzi się chyba
najbardziej znana dziś na całym świecie polska święta.
107
Dz. 1588.
108
W Dzienniczku pisanym przez nią w latach 1934-1938 znajdujemy świadectwo jej trudnej i
niezłomnej wiary, cierpienia fizycznego i duchowych ciemności, wzlotów i otrzymanych łask Bożych, a
przede wszystkim bezgranicznej i bezwarunkowej ufności w Miłosierdzie Boże.
109
Dz. 1107.
110
Dz. 1372.
111
Sekretarka Bożego Miłosierdzia, bo tak niejednokrotnie zwracał się do niej Chrystus, skrupulatnie
notowała w swoim dzienniczku słowa wypowiedziane przez Jezusa. U podstaw jej życia duchowego
leży poznanie i codzienna kontemplacja tajemnicy Miłosierdzia Bożego. Przebywanie w obecności
Boga było dla niej możliwe nie tylko w kaplicy, w czasie modlitwy, ale we wszystkich okolicznościach
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ludzkiego miłosierdzia wobec bliźnich: „każdy ze świętych Twoich odbija jedną z cnót
Twoich na sobie, ja pragnę odbić Twoje litościwe i pełne miłosierdzia Serce, chcę je
wysławić. Miłosierdzie Twoje, o Jezu, niech będzie wyciśnięte na sercu i duszy mojej
jako pieczęć, a to będzie odznaką moją w tym i przyszłym życiu” 112. Siostra Faustyna
określa miłosierdzie, jako postawę wobec człowieka, w której zasadniczą rolę
odgrywa nadprzyrodzona cnota miłości. Tę prawdę oddaje w pięknej metaforze:
„Miłość Boża kwiatem – a miłosierdzie owocem”113.
Również w ustanowieniu Eucharystii dostrzegła znak Miłosierdzia Bożego.
Komunia święta była dla niej najbardziej uroczystą chwilą w życiu. Dzięki
doświadczeniom mistycznym mogła wejść w głębię Najświętszej Ofiary, pragnęła
współofiarować się z Jezusem za zbawienie dusz114.
Siostrę Faustynę cechowała też postawa całkowitej ufności wobec Boga,
postawa dziecięcego zawierzenia i pełnego oddania w miłości. Sprawdzeniem tej
ufności jest pełnienie woli Bożej: „cała dusza moja jest wsłuchana w życzenia Boże,
pełnię zawsze to, czego Bóg ode mnie żąda, chociaż nieraz drży natura moja i czuję,
że wielkość ich przechodzi siły moje – wyznaje siostra Faustyna i zaraz dodaje –
wiem dobrze, czym jestem sama z siebie, ale też wiem dobrze, czym jest łaska Boża,
która mnie wspiera”115.
Podstawową odpowiedzią na miłosierdzie Boże jest ufność116. Ta ufność ma
też swą podstawę w tym, że Bóg w Jezusie Chrystusie nas zapewnia: „A
błogosławiony jest ten, kto we mnie nie zwątpi” (Mt 11, 6).
Każdy święty czy kandydat na ołtarze jest wzorem dążenia do chrześcijańskiej
doskonałości. Siostra Faustyna jest wzorem szczególnym, bo ukształtowanym na te
czasy przez samego Chrystusa Pana. W jej osobie daje Pan Jezus współczesnemu
światu

jasno

sprecyzowany

model

chrześcijańskiej

doskonałości,

głęboko

codziennego życia, przy spełnianiu nawet najbardziej prozaicznych obowiązków. Por. Dz. 1821.
Udziałem siostry Faustyny stało się przeżycie tzw. kontemplacji wlanej, będącej wyłącznie darem
Bożym, którego człowiek nie może osiągnąć poprzez zwykłą współpracę z łaską.
112
Dz. 1242.
113
Dz. 949.
114
Faustyna niosła pomoc potrzebującym bliźnim, zwłaszcza tym, którzy się w życiu zagubili i odeszli
od Boga. Miała ona dar głębokiego poznania wartości nieśmiertelnej duszy ludzkiej, dlatego w sposób
szczególny spieszyła z pomocą tym, którym zagrażała utrata zbawienia.
115
Dz. 652.
116
Por. I. Różycki, Miłosierdzie Boże, Kraków 1992, s.16. Ks. prof. Ignacy Różycki pisze: „ufność jest
tą postawą, którą Pan Jezus nazwał wiarą i której oczekiwał od swych wyznawców, gdy mówił: »jeśli
będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze; przenieś się stąd tam, i przeniesie się, i
nic niemożliwego nie będzie dla was« (Mt 17,20). Tę samą postawę życiową św. Paweł i cała teologia
chrześcijańska nazywa nadzieją – Boską cnotą nadziei. Wyrasta ona z żywej wiary w nieskończoność
miłości i dobroci Bożej dla nas”.
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zakorzeniony w Ewangelii oraz czytelny i dostępny dla wszystkich ludzi. Ten wzór
można ująć w krótkiej formule: „ufaj Bogu i bądź dobry dla ludzi” 117. Ufność jest
zespołem cnót warunkujących bezgraniczne zawierzenie Bogu. Są nimi: wiara,
nadzieja, pokora i skrucha118.
Chrystus przypomina, że aby mógł działać w duszy człowieka, fundamentalną
cnotą jest wiara, „dusza musi mieć wiarę”119. Wiara, bowiem, daje poznanie
rzeczywistości nadprzyrodzonej, w tym poznanie tajemnicy Bożego Miłosierdzia 120.
Pokora, która jest czynieniem miejsca Bogu wiąże się ze skruchą, czyli uznaniem
swojej nędzy i żalem za popełnione zło. „Jestem miłosierdziem samym dla duszy
skruszonej” – mówił Pan Jezus, zachęcając grzeszników do ufności121. Bez skruchy
ufność byłaby zuchwałością i liczeniem na pobłażliwość, a nie na miłosierdzie122.
Ufność oparta na pokorze i skrusze jest dla chrześcijanina cnotą
najtrudniejszą123. Jednak należy pamiętać, że postawa ufności, o ile jest z jednej
strony najbardziej właściwą odpowiedzią człowieka na Bożą miłość, o tyle z drugiej
staje się otwarciem jego duszy na Boże działanie. Ufność jest zwyczajnym i
naturalnym przyzywaniem Bożego Miłosierdzia. „Ta ufność – jest warunkiem
dostąpienia miłosierdzia i jest konsekwencją miłosierdzia już dostąpionego”124,
dlatego jest postawą tak charakterystyczną dla wszystkich czcicieli i apostołów
Bożego Miłosierdzia.
Ufność dla współczesnych pokoleń jest też postawą głęboko ewangeliczną,
jak gdyby żywym obrazem Bożego Miłosierdzia, który jest znakiem bezgranicznej

117

E. Siepak, Postawa apostolska i duchowość s. Faustyny Kowalskiej wzorem czcicieli Miłosierdzia
Bożego i drogi do świętości, [w:] Materiały z IV Kongresu ku czci Miłosierdzia Bożego, Częstochowa
1992, s.1.
118
I. Różycki, Zasadnicze rysy nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, [w:] Miłosierdzie, KrakówŁagiewniki 1982, s.15-17.
119
Zob. Dz. 1420.
120
E. Siepak, dz. cyt. s. 3. Siostra E. Siepak pisze, że wiara „zapala w sercu człowieka pragnienie
posiadania dóbr wiecznych i budzi nadzieję, że przy pomocy łaski Bożej można je osiągnąć. Im
głębsze poznanie Boga, tym bardziej żywa nadzieja i tym pełniejsze zaufanie Jego miłosierdziu.
Ufność pokładana w dobroci Bożej jest tym silniejsza, im jest bardziej pokorna”.
121
Por. Dz. 739.
122
P. Kreis, Cnota ufności w pismach Sługi Bożej s. Faustyny, [w:] Posłannictwo s. Faustyny, KrakówŁagiewniki 1991, s. 326.
123
Kazania o miłosierdziu Bożym, pod red. W. Kubackiego, Kraków 1992, s. 219. W swoim kazaniu
Kubacki w oparciu o myśli I. Różyckiego mówi: „Tak możecie się dziwić, ale tak jest, że nie wiara,
nawet nie miłość Boga i bliźniego, ale właśnie chrześcijańska ufność jest ze wszystkich cnót
najtrudniejszą”.
124
Tamże, s. 71.
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ufności pokładanej w Bogu i doskonałym wzorem wypełnienia ewangelicznego prawa
miłości bliźniego125.
Wśród wielu cnót, jakie posiadała siostra Faustyna, tą wyróżniająca i
szczególną była ufność Bogu, i być może dlatego, stała się świadkiem i apostołką
Chrystusowego przesłania o Bożym Miłosierdziu.
Z apostolstwem Miłosierdzia Bożego związane są obietnice Pana Jezusa:
„błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7)126. W
objawieniach Jezus zapewnia s. Faustynę: „Dusze […], które wysławić i głosić będą
innym o Moim wielkim miłosierdziu, w godzinę śmierci postąpię z nimi według
nieskończonego miłosierdzia Mego”127. „Dusze, które szerzą cześć miłosierdzia
Mojego, osłaniam przez całe życie, jak czuła matka swe niemowlę; a w godzinę
śmierci nie będę im Sędzią, ale miłosiernym Zbawicielem”128. Tak więc, szerzący
cześć miłosierdzia Bożego mogą od Chrystusa oczekiwać niezwykłej opieki za życia,
a w godzinę śmierci niezwykłego miłosierdzia129.
Z apostolstwem miłosierdzia s. Faustyna ściśle wiąże apostolstwo ufności.
Jezus mówi: „Zachęcaj dusze, z którymi się spotykasz, do ufności w nieskończone
miłosierdzie Moje. O, jak bardzo kocham dusze, które mi zupełnie zaufały, wszystko
im czynię”130. „Zadaniem twoim jest zdobywać mi dusze modlitwą i ofiarą,
zachęcaniem do ufności w miłosierdzie Moje”131. „Łaski mojego miłosierdzia czerpie
się jednym naczyniem, a nim jest ufność. Wielką mi są pociechą dusze o
bezgranicznej ufności, bo w takie dusze przelewam wszystkie skarby swych łask” 132.
„Mów światu o moim miłosierdziu. Niech pozna cała ludzkość niezgłębione
miłosierdzie moje. Jest to znak na czasy ostateczne. Po nim nadejdzie dzień
sprawiedliwy. Póki czas niech uciekają się do źródła miłosierdzia Bożego. Niech
korzystają z Krwi i Wody, która dla nich wytrysnęła”133.

125

E. Siepak, dz. cyt., s. 18.
Tamże, s. 42.
127
Dz. 379.
128
Dz. 1075; por. Dz. 154.
129
S. Mrozek, dz. cyt., s. 42 n. Autor zachęca nas, abyśmy wzięli sobie do serca Chrystusowe słowa
zapisane w Ewangelii: „A błogosławiony jest ten, kto we mnie nie zwątpi...”. „Oto Ja jestem z wami
przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 21, 22; 28, 20). Te słowa wskazują na to, że nie
powinniśmy się zniechęcać trudnościami w apostołowaniu.
130
Dz. 249.
131
Dz. 1690.
132
Dz. 1578.
133
Dz. 848.
126
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Na prośbę i żądanie Chrystusa siostra Faustyna pisała Dzienniczek dla wielu
łaknących miłosierdzia dusz134: „Córko moja żądam, abyś wszystkie wolne chwile
poświęciła na pisanie o mojej dobroci i miłosierdziu, jest to twój urząd i twoje zadanie
w całym tym życiu, abyś dawała duszom poznać moje wielkie miłosierdzie, jakie
mam dla nich i zachęcała ich do ufności w przepaść Mojego miłosierdzia 135.
Objawiający się Jezus wyraził też pragnienie, zwracając się do s. Faustyny: „Pragnę,
ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia”136. Chrystus
podał też powody i racje, dla których żądał ustanowienia tego święta: „Dusze ginące
mimo Mojej gorzkiej męki. Daję im ostatnią deskę ratunku, to jest święto miłosierdzia
mojego. Jeżeli nie uwielbią miłosierdzia mojego, zginą na wieki”137. „Pragnę, aby
święto miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie
dla biednych grzeszników”138. „Kto w dniu tym przystąpi do źródła życia – obiecał
Pan Jezus – ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar” 139. Pan Jezus we
wspomnianych obietnicach powiązał odpuszczenie win i kar z komunią św. przyjętą
w święto Miłosierdzia. Oświadczył, że: „wylewa całe morze łask na dusze, które się
zbliżają do źródła Miłosierdzia”, bo „w dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże,
przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby jej
grzechy były jak szkarłat”140.
„Święto Miłosierdzia – mówi Pan Jezus – wyszło z wnętrzności Moich dla
pociechy świata całego”141. Ta niezwykła obfitość łask i dobrodziejstw nie została
przypisana przez Pana Jezusa do żadnej innej postaci nabożeństwa tylko do
Miłosierdzia Bożego. Toteż duchowe dobro wiernych wymaga, by wiedzieli, jak
wielkich łask i pod jakimi warunkami mogą dostąpić w święto Miłosierdzia142.

134

S. Mrozek, dz. cyt., s. 46. Mrożek podkreśla, że „S. Faustyna po 13 latach cichego, ukrytego życia
zakonnego zostawiła nam bogatą spuściznę duchową”.
135
Dz. 1567.
136
Dz. 299. Por. S. Mrozek, dz. cyt., s. 71. Po raz pierwszy mówił o tym Pan Jezus w Płocku w 1931
roku, gdy przekazał swą wolę stworzenia obrazu Miłosierdzia. W następnych latach powracał do tego
żądania, aż w 14 objawieniach, określając miejsce tego święta w kalendarzu liturgicznym, przyczynę i
cel jego ustanowienia oraz sposób przygotowania i obchodzenia.
137
Dz. 965.
138
Dz. 699.
139
Dz. 300.
140
Dz. 699.
141
Dz. 1517.
142
S. Mrozek, dz. cyt., s. 74.
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3.2. Katechetyczne przesłanie obrazu „Jezu ufam Tobie”
Słowa, które sam Chrystus kazał umieścić s. Faustynie na swoim wizerunku:
Jezu, ufam Tobie143 – stanowią klucze do tajemnicy Miłosierdzia Bożego.
Zmartwychwstały, miłosierny Zbawiciel bez trudu przekroczył zaryglowane drzwi
wieczernika, przychodząc do uczniów z darem pokoju. Nie przekroczy jednak drzwi
ludzkiego wnętrza, jeśli Mu ich nie otworzy ufność, połączona z posłuszeństwem
wiary i miłości. Bez niej źródło miłosierdzia zostanie zamknięte. „Łaski z mojego
miłosierdzia – mówił Chrystus do s. Faustyny – czerpie się jednym naczyniem, a jest
nim ufność. Im dusza więcej zaufa, tym więcej otrzyma144.
Chcąc odczytać właściwe katechetyczne przesłanie Obrazu „Jezu ufam
Tobie”, trzeba wpierw odkryć role i posłannictwo siostry Faustyny w tworzeniu tego
obrazu, następnie właściwie odczytać biblijną wymowę tego wizerunku, a także
odkryć całą naukę i głębokie przesłanie Obrazu Jezusa Miłosiernego.
3.3. Misja siostry Faustyny w powstaniu obrazu „Jezu, ufam Tobie”
Misja Sekretarki Bożego Miłosierdzia była mocno związana z wizerunkiem
Jezusa Miłosiernego, który powstał pod wpływem jej wizji religijnych i osobistej
pobożności. Uważna lektura Dzienniczka św. Faustyny pozwala stwierdzić, że
główną jej troską było przekazanie światu Miłosierdzia Bożego w znaku obrazu
„Jezu, ufam Tobie”. 22 lutego 1931 roku św. Faustyna pisze w swym Dzienniczku:
„Wieczorem, kiedy byłam w celi, ujrzałam Pana Jezusa w szacie białej. Jedna ręka
wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia
szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady
[...]. Po chwili powiedział mi Jezus: wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z
podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy
waszej i na całym świecie. Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie
zginie. Obiecuję także, już tu na ziemi zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie
w godzinę śmierci. Ja sam bronić ją będę jako Swej chwały"145.
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Wizja ta była tak wielkim przeżyciem dla siostry Kowalskiej, że odpowiada na
nią słowami umieszczonymi na początku Dzienniczka:
„O Miłości Wiekuista, każesz malować obraz swój święty
I odsłaniasz nam zdrój miłosierdzia niepojęty,
Błogosławisz, kto się zbliży do Twych promieni,
A dusza czarna w śnieg się zamieni"146.
Dziś

powszechnie

wiadomo,

że

odtworzenie

na

malarskim

płótnie

wewnętrznej wizji Chrystusa Miłosiernego, jakie miała siostra Faustyna, napotykało
na liczne trudności147. Wizerunek Jezusa Miłosiernego rozpowszechniany na obrazie
namalowanym we wskazań św. Faustyny to ilustracja chrystofanii w dniu
Zmartwychwstania, opisanej w Ewangelii św. Jana (J 20,19-23). Pierwszego dnia
tygodnia Zmartwychwstały Pan nawiedził uczniów zebranych w Wieczerniku. Wszedł
„mimo drzwi zamkniętych" i oznajmił: „Pokój wam!". Równocześnie przekazał
uczniom orędzie nadziei i zlecił posługę miłosierdzia: „Weźmijcie Ducha Świętego!
Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im
zatrzymane" (J 20, 22-23). Od tej chwili apostołowie przyjmują, kontemplują i
przekazują innym paschalny Dar Jezusa148.
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Dz. 1.
Por. H. Ciereszko, Kierownik duchowy i spowiednik s. Faustyny. Droga świętości ks. Michała
Sopoćki, Kraków 2002, s. 104-109, 136, 100, 103-105. Dopiero po trzech latach po objawieniu (w
czerwcu 1934 roku) artysta malarz, Eugeniusz Kazimirowski wykonał w Wilnie obraz Miłosierdzia
Bożego według wskazań św. Faustyny. Święta przeżyła wielki ból, patrząc na płótno dobrego przecież
malarza, który nie zdołał oddać piękna rzeczywistej postaci Chrystusa. Jezus odpowiedział jej wtedy:
„[...] nie w piękności farby ani pędzla jest wielkość tego obrazu, ale w łasce Mojej" (Dz. 313). Już po
śmierci Faustyny powstały inne wersje obrazu w oparciu o dzieło Kazimirowskiego. Decyzją kard.
Sapiehy w kaplicy Sióstr w Krakowie został umieszczony obraz wykonany w roku 1943 przez Adolfa
Hyłę jako wotum. Kopie tego obrazu słynącego łaskami są obecnie najbardziej rozpowszechnione w
świecie i przewyższają sławą nawet późniejsze dzieło Adama Styki (1957). Kolejnym obrazem jest
obraz z sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Kaliszu, namalowany w 1954 roku przez Ludomira
Sleńdzińskiego z inicjatywy sługi Bożego ks. Michała Sopoćki. Niezależnie od wizji św. Faustyny,
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którą przez wiele lat kwestionowano, ks. prof. Michał Sopoćko uzasadniał potrzebę
propagowania obrazu. W liście z roku 1953 do ks. prymasa Wyszyńskiego „[...] wykazywał,
że obraz przedstawia Chrystusa w chwili ukazania się Apostołom i ustanowienia sakramentu
pokuty. Już wcześniej w pracy Idea Miłosierdzia (1937) „[..] sugerował, że za obraz tę ideę
symbolizujący, może być uznany taki obraz, który ukazuje Chrystusa jak gdyby idącego.
Jezus prawą ręką błogosławi, a lewą uchyla szatę w okolicy serca, skąd wypływają dwa
strumienie, blady i czerwony. Wyobrażają one wodę i krew, a są symbolem miłosierdzia, zlewającego się w sakramencie chrztu i pokuty. Bibliści przyznają, że sugestia ks. Sopoćki jest
trafna i teologicznie poprawna.
148

H. Witczyk, Zbawcze posłannictwo uczniów Jezusa (J 20, 21-23), [w:] Słowo Twoje jest prawdą,
pod red. W. Chrostowskiego, Warszawa 2000, s. 344-366; por. J. Kudasiewicz, Uczniowie przyjmują i
kontemplują paschalny Dar Jezusa, [w:] Kontemplacja Chrystusa – ikony miłosierdzia Ojca. Medytacje
biblijno-kerygmatyczne, pod red. J. Kudasiewicza, H. Witczyka, Kielce 2002, s. 61-84. Zob. też:
Miłosierdzie Boga - dla kogo?, „Verbum Vitae” 2003, nr 3.
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3.4. Biblijna wymowa obrazu „Jezu, ufam Tobie"
Niektórzy bibliści w obrazie Jezu ufam Tobie dopatrują się oryginalnych
związków wizerunku Jezusa Miłosiernego z uroczystym strojem arcykapłana w
Starym Testamencie149. Obraz Jezu, ufam Tobie! w odróżnieniu od klasycznych ikon
wschodnich charakteryzuje się szczególną dynamiką i ekspresją. „Jezus nadchodzi z
przyszłości, zgodnie z wizją Apokalipsy św. Jana. Biała suknia do stóp, z rękawami,
przepasana na piersiach złotym pasem (Ap 1, 13), to uroczysty strój arcykapłana w
Starym Testamencie. Księga Wyjścia szczegółowo mówi o nakazie Bożym
dotyczącym szat kapłańskich (Wj 28), a następnie o wykonaniu tego nakazu (Wj 39).
Strój arcykapłana odróżniał się od sukni zwykłych kapłanów dodatkowymi
dystynkcjami; najważniejsze z nich to ozdobny efod i pektorał. Efod był ozdobiony
dwoma szlachetnymi kamieniami (hebr. „abne-šoham, gr. sardion), na których wyryto
imiona synów Izraela. Sześć imion na jednym kamieniu i sześć imion pozostałych na
kamieniu drugim, według porządku ich urodzenia (...). Te dwa kamienie umieścisz na
obu naramiennikach efodu jako kamienie pamięci o synach Izraela. I będzie nosił
Aaron ich imiona na obu ramionach dla pamięci przed Jahwe (Wj 28, 9n.12). Drugi
ornament, zapożyczony z dawnego stroju królewskiego, stanowił pektorał wysadzany
dwunastoma drogimi kamieniami, na których także wyryto imiona pokoleń Izraela.
Umieszczone wewnątrz pektorału święte losy (urim i tummim) miały również
spoczywać na sercu Aarona, gdy będzie wchodził do Miejsca Świętego, na wieczną
pamiątkę przed Jahwe (Wj 28, 29)”150.
Niewątpliwie ani św. Faustyna, ani malarze utrwalający jej wizje na płótnie nie
mogli znać szczegółowego opisu biblijnego. Stary Testament nie był wówczas tak
powszechnie znany jak dzisiaj, toteż w Dzienniczku brak zupełnie odniesień
biblijnych. Jest to jednak szczegół istotny dla zrozumienia nacisku, z jakim św.
Faustyna ciągle przywołuje w swych wizjach dwa promienie, wychodzące z Serca
Jezusa (Dz. 87, 299, 336, 344, 368...). I tutaj trzeba sięgnąć do tradycji Starego
Testamentu. „Aby zrozumieć ich symbolikę, musimy odwołać się do starożytnej
tradycji żydowskiej. Rabini łączyli mianowicie dwa kamienie efodu arcykapłana z
149

A. Tronina, Biblijne przesłanie obrazu Miłosierdzia Bożego, dz. cyt., s. 28-31. Ks. Tronina w wykładzie inauguracyjnym w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie w roku akademicki
2002/2003 wskazał na oryginalne związki wizerunku Jezusa Miłosiernego z uroczystym strojem
arcykapłana w Starym Testamencie.
150
Tamże, s. 256-257.
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wyrocznią urim i tummim, umieszczoną w pektorale na sercu Aarona. Gdy ktoś
przychodził zasięgnąć rady wyroczni, odpowiedź objawiał blask liter wyrytych na
świętych klejnotach"151.
Dla pełniejszego rozumienia warto przytoczyć świadectwo dziejopisarza
żydowskiego z końca I w. po Chrystusie - Józefa Flawiusza, który opisując w
Dawnych dziejach Izraela strój arcykapłański, przytacza legendę: „Otóż z owymi
drogocennymi kamieniami, które [...] arcykapłan nosił na ramionach [...], działo się
tak, że ilekroć Bóg uczestniczył w świętych obrzędach, ten (kamień), który spinał
szatę na prawym ramieniu, zaczynał błyszczeć: promieniowało zeń światło, widoczne
nawet z najdalszej odległości, a którego przedtem zupełnie w nim nie było. Już to
samo byłoby wystarczająco wielkim cudem [...]; ale powiem o czymś jeszcze bardziej
zdumiewającym. Za pośrednictwem dwunastu kamieni, które przyszyte były do
essenu

(pektorału)

na

piersiach

arcykapłana,

Bóg

zapowiadał

zwycięstwo

wojownikom mającym toczyć bitwę. Zanim bowiem wojsko ruszyło do boju, tak świetlisty tryskał z tych kamieni blask, że dla wszystkich było zupełnie jasne, iż Bóg
postanowił ich wesprzeć. Dlatego ci spośród Greków, którzy szanują nasze obyczaje
[...], essenowi (pektorałowi) nadają miano logion (wyrocznia). Jednak zarówno essen
(pektorał) jak i sardoniks przestały świecić na dwieście lat przed tym, zanim
przystąpiłem do niniejszego dzieła, a przyczyną było oburzenie Boga na wykroczenia
przeciw prawom"152.
Tradycja żydowska przechowana w dziele Józefa Flawiusza odpowiada
częściowo na pytanie o symbolikę dwóch kamieni szlachetnych umieszczonych na
piersi arcykapłana. „Promień z prawej strony oznaczał obecność Boga wśród swego
ludu podczas sprawowania kultu”153.
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Tamże, s. 258-260.
J. Flawiusz, Dawne dzieje Izraela, T. 3, 8, 9, tłum. Z. Kubiak, J. Radożycki, Poznań 1962. Józef
Flawiusz jako członek rodu kapłańskiego dobrze znał rolę stroju arcykapłańskiego. Wiedział, że –
według biblijnej tradycji kapłańskiej – pektorał wraz z efodem służyły do udzielania wyroczni za
pomocą urim i tum-min ukrytych na sercu arcykapłana. Hebrajskie wyrażenie choszen ha-miszpat (Wj
28, 15 i in.) zastępuje w tradycji kapłańskiej starsze wyobrażenie zaczerpnięte z tradycji kapłaństwa
egipskiego. Po przejściu insygniów królewskich na kapłanów (w czasach Dawida) stał się pektorał
znakiem władzy najwyższego kapłana. Pierwotnie miszpat oznacza „umiejętność rozstrzygania spraw
sądowych" (1Krl 3, 11), podczas gdy termin choszen wyraża zewnętrzny atrybut tej władzy,
uzupełnienie efodu (Wj 39, 8-21).; por. A. Tronina, Etymologia nazwy „esseńczycy", RTK XLIX (2002),
z. 1, 49-55.
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A. Tronina, Biblijne przesłanie obrazu..., dz. cyt, s. 258-259.
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Bibliści idą dalej i stawiają pytanie: Jaki sygnał dla ludu Bożego stanowiło
promieniowanie kamienia po lewej stronie efodu?154. Owo promieniowanie winno się
dokonać w świątyni, w trakcie ofiary przebłagalnej, składanej przez arcykapłana.
Jeśli podczas tego obrzędu szlachetny kamień po lewej stronie szaty arcykapłańskiej
promieniuje w sposób widoczny dla uczestników liturgii, to taki sąd Boży potwierdza
roszczenia proroka. W podobny sposób promieniowanie dwunastu szlachetnych
kamieni z napierśnika arcykapłana wskazuje na zwycięski powrót oddziałów Izraela z
pola walki. O tym, czy wódz powinien wyruszać na wojnę zaczepną, decydują
kamienie wyroczni (urim i tummim), umieszczone w pektorale. Józef Flawiusz
stwierdzał w zakończeniu cytowanego wyżej fragmentu, że już przed dwustu laty
ustało cudowne zjawisko promieniowania arcykapłańskiego pektorału i drogich
kamieni na nim umieszczonych. Wiąże się to zapewne z wydarzeniami, które
spowodowały wybuch powstania machabejskiego (167r. przed Chrystusem).
Analiza powyższych wydarzeń nasuwa kolejne pytanie: Jaki związek mają
przypomniane wydarzenia z wizją Chrystusa zmartwychwstałego i promieniami
wychodzącymi z Jego Serca?155. Odpowiedź na to pytanie znajduje się w Nowym
Testamencie. Jak wiadomo ani św. Paweł, ani ewangeliści nie odważyli się
przedstawić zbawczej ofiary Chrystusa w kategoriach kapłańskich. Temat ten podejmie dopiero List do Hebrajczyków, powstały już po śmierci Apostoła Pawła, w
kontekście wojny żydowskiej i bliskiego upadku świątyni (70 r. po Chrystusie). List do
Hebrajczyków, który jest dokumentem bliskim czasowo dziełu Józefa Flawiusza,
przedstawia zbawczą ofiarę Chrystusa w kategoriach kapłańskich, ale w zupełnie
inny sposób. O ile historyk żydowski zarejestrował tę legendę na potwierdzenie
prawdziwości swej religii wobec pogan, o tyle anonimowy autor natchniony ukazuje w
swym piśmie Chrystusa, jako prawdziwego i wiecznego Arcykapłana, który
ostatecznie i bezpowrotnie zastąpił niegodziwych poprzedników na tym świętym
urzędzie. „Dlatego musiał się upodobnić we wszystkim do braci, aby stać się
miłosiernym, a zarazem wiarygodnym wobec Boga Arcykapłanem, który zgładzi
154

Ks. Tronina na nurtujące go pytanie szuka odpowiedzi w odkryciach Qumrańskich. Nowe badania
odkrytych w Qumran nad Morzem Martwym dokumentów pozwalają, na przynajmniej hipotetyczną
odpowiedź. Niemiecki profesor Nowego Testamentu Hartmut Stegemann zwrócił uwagę w swej
prezentacji biblioteki z Qumran na obecność w niej starych dzieł przedesseńskich, które podejmują
tematy liturgiczne. Jedno z tych dzieł, zachowane w trzech fragmentarycznych odpisach (1Q29 i
4Q375-376), dotyka problemu rozróżnienia pomiędzy prorokiem prawdziwym a fałszywym. Zob.
Esseńczycy z Qumran, Jan Chrzciciel i Jezus, tłum. Z. Małecki, A. Tronina, Seria: Biblioteka Zwojów.
Tło Nowego Testamentu, t. 9, Kraków–Mogilany 2002, s. 115.
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Pytanie, jakie stawia A. Tronina, ma również istotne znaczenie.
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grzechy ludu" (Hbr 2, 17). Należy zauważyć, że przymioty Prawdziwego Arcykapłana
– Chrystusa ukazane w NT, jakimi są: wiarygodność wobec Boga (Hbr 3,1-4,13) i
miłosierdzie względem ludzi (Hbr 4,14-5,10) stanowią odbicie Boga w ST, który sam
objawia się Mojżeszowi jako „miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i
wierność” (Wj 34,6). Należy zaznaczyć, że ukazujący się siostrze Faustynie Chrystus
objawia się „jako arcykapłan dóbr przyszłych” (Hbr 9m 11), gdyż oba promienie
wychodzące z Jego wnętrza to jakby dwa klejnoty błyszczące niezwykłym światłem
umieszczone ongiś na szacie najwyższego kapłana w Starym Testamencie.
Trzeba przypomnieć, że sam Chrystus wyjaśnia Faustynie istotę tych dwóch
promieni, które, jak zapisuje ona w Dzienniczku, „oznaczają Krew i Wodę: blady
promień oznacza wodę, która usprawiedliwia dusze; czerwony promień oznacza
Krew, która jest życiem dusz. Te dwa promienie wyszły z wnętrzności Miłosierdzia
Mojego wówczas, kiedy konające Serce Moje zostało włócznią otwarte na krzyżu" 156.
Dające do myślenia jest również to, że wizja ta ponawia się szczególnie w Wielki
Piątek; tak było w Roku Jubileuszowym Odkupienia157 i w latach następnych158.
Takie też jest zasadnicze przesłanie Obrazu Miłosierdzia Bożego, jaki św.
Faustyna

wielokrotnie

oglądała

w swoich

wizjach

duchowych.

Miłosierdzie

promieniuje z przebitego boku Zbawiciela na cały świat po to, by wrócić do swego
źródła. Oto np. w dniu 20 grudnia 1934 roku ogląda Faustyna pulsujące światło
promieni wychodzących z Hostii: „[...] i przeszły do rąk mego spowiednika, a później
do rąk tych duchownych, i z ich rąk przeszły do ludzi i wróciły do Hostii..." 159. Niewątpliwie fragmenty te jednoznacznie wskazują, że „te dwa promienie" oznaczają
łaski sakramentalne płynące ze Spowiedzi i z Eucharystii. Owoce tych sakramentów
przez pośrednictwo kapłanów wracają ponownie do Boga w postaci uczynków
miłosierdzia. Wyjaśnia to Chrystus św. Faustynie, która zapisuje w innym miejscu
Dzienniczka: „Żądam od ciebie uczynków miłosierdzia, które mają wypływać z miłości
ku Mnie. Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźnim, nie możesz się od
tego usunąć, ani wymówić, ani uniewinnić"160.
Fachowa refleksja biblisty jest wyzwaniem dla katechetów i duszpasterzy,
którzy powinni stale wzbogacać swój warsztat i nie szczędzić czasu na pogłębioną
156

Dz. 299.
Zob. Dz. 413.
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Zob. Dz. 648, 1055 nn.
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Dz. 344.
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Dz. 742, zob. A. Tronina, Biblijne przesłanie obrazu..., dz. cyt, s. 262-264.
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lekturę Pisma Świętego, by tak zdobytą wiedzę umiejętnie wykorzystać w salach
szkolnych i katechetycznych, na ambonie i podczas nabożeństw ku czci Miłosierdzia
Bożego.
3.5. Dydaktyczna rola obrazu „Jezu, ufam Tobie” w katechezie o Miłosierdziu
Bożym
W literaturze katechetycznej coraz częściej popularne staje się zagadnienie
dydaktyki obrazu161. Prawdą jest, że szybki rozwój multimediów we współczesnym
świecie sprawia, że obraz ma coraz większą moc oddziaływania na dzisiejszego
człowieka.
W dziedzinie religijnej również chrześcijanie szukają potwierdzenia Objawienia
Bożego przez obraz, gdyż obraz religijny stanowi istotną część ludzkiej komunikacji i
wywiera coraz większy wpływ na życie współczesnego człowieka. W religii
chrześcijańskiej jest bardzo wiele obrazów, wizerunków, symboli, które zajmują
ważne

miejsce

w

nauczaniu

religijnym,

dokonującym

się

najczęściej

w

duszpasterstwie i czasie katechizacji. Jednym z najbardziej znanych wizerunków w
nauczaniu Kościoła jest w ostatnim czasie Obraz Jezusa Miłosiernego. Trzeba
jednak stwierdzić, że „popularność" obrazu „Jezu, ufam Tobie!" , w oderwaniu od
Objawienia Bożego, może powodować dość płytki i powierzchowny jego odbiór.
Dlatego wraz z Obrazem Jezusa Miłosiernego powinna iść biblijna i teologiczna
wymowa orędzia o Bożym Miłosierdziu, tak aby patrząc na obraz odbiorca odczytał
właściwe katechetyczne przesłanie obrazu „Jezu, ufam Tobie”, które w tym obrazie
zostało zawarte.
Trzeba zauważyć, że w obrazie „Jezu, ufam Tobie” postać Jezusa będąca w
centrum paschalnego kerygmatu wyraża istotną myśl teologii przepowiadania. Każda
katecheza musi być oparta na idei chrystocentryzmu i poprawnego kerygmatu, co
oznacza, że Chrystus musi być zawsze w centrum misji ewangelizacyjnej i
161

R. Piotrowski, Metafizyka obrazu, Poznań 1985; J. L. Marion, Ślepy w Siole, czyli odniesienie
obrazu do oryginału, „Communio" 1990, nr 2, s. 12-29; A. Lepa, Pedagogia mass mediów, Łódź 1998,
s. 174-178; S. Kulpaczyński, Obrazy w wychowaniu religijnym, „Seminare" 1996; A. Zakrzewski,
Obrazy prawdziwe w katechezie, „Katecheta" 2000, nr 10, s. 4-9; A. Królikowska, G. Łukaszczak, Z.
Marek, Dydaktyka obrazu, Kraków 2000; R. Chałupniak, Wykorzystanie obrazu w katechezie –
wybrane metody aktywizujące, „Katecheta" 2002, nr 11, s. 25-30; I Bednarski, R. Chałupniak, Obrazy
katechetyczne: Paul Gaugin, „Żółty Chrystus", „Katecheta" 2003, nr 4, s. 68-71; Obrazy
katechetyczne: Caravaggio, „Wieczerza w Emaus", „Katecheta" 2003, nr 5, s. 57-60; Obrazy
katechetyczne: El Greco, „Wniebowzięcie", „Katecheta" 2003, nr 6, s. 57-60.
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katechetycznej Kościoła162. Wielką zasługą odnowy kerygmatycznej był „powrót do
źródeł" i umieszczenie Chrystusa w centrum przepowiadania. „Katecheci uświadomili
sobie, że chrześcijaństwo nie jest czymś, ale Kimś, i dlatego katecheza ma być nie
tyle przekazywaniem religijnej doktryny, ile przedstawianiem i przybliżaniem osoby
Jezusa Chrystusa. Chrystus winien stanowić centralny punkt zarówno różnorakich
form przepowiadania, jak i wychowania religijnego"163.
Należy przy tym podkreślić, iż coraz bardziej popularne zagadnienie dydaktyki
obrazu w literaturze katechetycznej wiąże się ze zjawiskiem dominacji obrazu i
marginalizacji słowa w życiu codziennym oraz z rozwojem multimediów i tzw.
ikonosfery człowieka, która staje się jego podstawowym środowiskiem164. Niestety, w
ogólnym procesie komunikacji obraz religijny spychany jest na margines, stąd tak
ważne jest kształtowanie właściwego obrazu Boga w ramach katechezy165.
Papieska nauka zawarta w adhortacji Catechesi tradendae ukazuje, że
posługa katechetyczna powinna dążyć do tego, aby „[...] pogłębić rozumienie
Tajemnicy Chrystusa w świetle Słowa, aż cały człowiek będzie nasycony Jego
światłem"166. Tę powszechnie przyjętą biblijną prawdę, że objawienie Boże najpełniej
dokonało się dla nas w osobie Jezusa Chrystusa dobitnie wyraził apostoł Paweł w
Liście do Filipian: „On, istniejąc w postaci Bożej [...], ogołocił samego siebie,
przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobny do ludzi" (Flp 2, 7; por. Hbr 2, 17).
Przemawiał do nas ludzkim językiem, pozwolił Siebie oglądać, a nawet dotykać (por.
Mk 3, 10; Łk 24, 39; J 1, 14; 16, 16-19; Hbr 12, 18; 1 J 1, 1, Ap 22, 4).
Ojciec Święty Jan Paweł II w Liście Apostolskim Novo Millennio Ineunte
podkreślił, że kontemplacja oblicza Chrystusa stała się wyzwaniem nowego
tysiąclecia167. W katechezie o miłosierdziu Bożym prowadzącej do kontemplacji
162

W latach trzydziestych XX wieku odżywa idea chrystocentryzmu w nauczaniu a także ruch
kerygmatycznej odnowy w katechezie i przepowiadaniu Kościoła. O ile początek odnowie
kerygmatycznej
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książka
J. A.
Jungmana
pt. Die
Frohbotschaft
und
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Glaubensverkündigung wydana w Regensburgu w 1936 roku, o tyle ruch ten rozwinął się dopiero po II
wojnie światowej. W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych przyczynił się on do radykalnej zmiany
przepowiadania wiary; por. J. Kudasiewicz, Wymiar biblijny, [w:] Podstawowe wymiary katechezy,
Kraków 1991, s. 21-24; G. Kusz, Biblia w katechezie wczoraj i dzisiaj, [w:] Biblia w nauczaniu
chrześcijańskim, Lublin 1991, s. 90-96.
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R. Murawski, Katecheza jako głoszenie Chrystusa, AK 1997, nr 129, s. 66.
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A. Lepa, Pedagogia..., dz. cyt, s. 157.
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Pocieszające jest jednak to, że coraz częściej zjawisko dominacji obrazu uwidacznia się w
wydawnictwach biblijnych. We współczesnym świecie obserwuje się rosnące nakłady tzw. Biblii w
obrazach, rysunkach, a nawet w komiksach; por. R. Murawski, Rozwój religijny, [w:] Teoretyczne
podstawy katechezy młodzieżowej, pod red. R. Murawskiego, Warszawa 1989, s. 74.
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Jan Paweł II, Adhortacja „Catechesi tradendae”, nr 20. (skrót: CT).
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Zob. Jan Paweł II, Novo Millenio Ineunte, nr 16-28.
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oblicza Chrystusowego wielką pomocą dydaktyczną może i powinien być obraz Jezu,
ufam Tobie, jako że czerpie on inspirację z tego, co mówi o Chrystusie Objawienie
Boże zawarte w Starym i Nowym Testamencie.
Obraz Jezusa Miłosiernego niesie współczesnemu człowiekowi orędzie
ufności i nadziei. W języku polskim „ufność" znaczy tyle co „pewność"168. Ufać to
znaczy niezłomnie wierzyć w Miłosierdzie Boże, jak to wyraża akt nadziei: „Ufam
Tobie, boś Ty wierny, wszechmocny i miłosierny...". W Dzienniczku słyszymy częste
naleganie Chrystusa, by obraz Miłosierdzia Bożego podpisać: „Jezu, ufam Tobie".
Jest to tylko potwierdzenie przekazu ewangelicznego, kiedy Jezus przed
uzdrowieniem wzywa do ufności: „Ufaj, synu [...], ufaj, córko!" (Mt 9, 2. 22).
Jan Paweł II w adhortacji Kościół w Europie wzywa do szerzenia Ewangelii nadziei słowami: „Służba Ewangelii nadziei przez miłość, która ewangelizuje, jest
obowiązkiem, za którego realizację wszyscy są odpowiedzialni"169. Papież –
świadom tego, że zachodzi potrzeba nowego głoszenia Ewangelii ochrzczonym –
mimo wszystko nawołuje do formowania wiary dojrzałej: „Szczególnie [...] należy
rozwijać, a w razie potrzeby na nowo podejmować posługę katechezy, pojętej jako
kształtowanie i rozwijanie wiary każdego człowieka, tak aby ziarno posiane przez
Ducha Świętego i przekazane przez Chrzest wzrastało i osiągało dojrzałość"170.
Katecheza ukierunkowana na orędzie nadziei i Miłosierdzia Bożego, przekazane
ludzkości przez Jezusa Miłosiernego, jest pedagogicznym wyzwaniem nowego
tysiąclecia.
Z tego podstawowego i zasadniczego przesłania płynie szereg praktycznych
wskazań, do których należy papieski postulat rozwijania wyobraźni miłosierdzia171.
Miłosierdzie ludzkie należy realizować wobec ubogich, potrzebujących, pogubionych
i poranionych. Czynić je można przez wolontariat w ramach zajęć pozaszkolnych,
tworzenie szkolnych kół Caritas czy różnych grup młodzieżowych zaangażowanych
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Zob. A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 1957, s. 592.
Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Ecclesia in Europa". Kościół w Europie, Pallottinum 2003, nr
33 (skrót: EE).
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Tamże, nr 51.
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Zob. Jan Paweł II, Homilia Ojca świętego Jana Pawła II wygłoszona podczas Mszy św. i
beatyfikacji. Kraków-Błonia, 18 sierpnia 2002, [w:] Bóg bogaty w miłosierdzie. VIII Pielgrzymka Jana
Pawła II do Polski, Olsztyn 2002, s. 104.
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w pomoc niepełnosprawnym, chorym, samotnym oraz dzieciom zaniedbanym i
pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych172.
Biblijna scena chrystofanii z obrazu Jezu, ufam Tobie!, przypomina też
przekazanie apostołom i ich następcom władzy odpuszczania grzechów mocą Ducha
Świętego (J 20, 23). Dla katechetów jest to okazja do pogłębionej refleksji nad
sakramentami pokuty i pojednania. Liczne spowiedzi w Roku Świętym, szczególnie
ludzi młodych, pokazały wielką potrzebę tego sakramentu. Odnowa sakramentu
pokuty i pojednania zależy od dobrej katechezy, a także od ofiarnej służby kapłanów
w posługiwaniu ludziom. Całą tę prawdę bardzo precyzyjnie ukazuje Jan Paweł II w
liście apostolskim Misericordia Dei.173 Dynamiczność Kościoła i jego wyraźna rola w
świecie zależy od nieustannego nawrócenia, które dokonuje się najpełniej przez
sakrament pokuty.
Trzeba zauważyć, że w bardzo krótkim czasie orędzie o Bożym Miłosierdziu
dotarło na nowo do chrześcijan i wielu ludzi dobrej woli, a obraz Jezu, ufam Tobie!
zagościł w wielu kościołach i domach prywatnych. Intensywny i dynamiczny rozwój
kultu Bożego Miłosierdzia stał się zatem wyzwaniem dla wychowawców i katechetów.
Jan Paweł II w czasie ostatniej pielgrzymki do Polski jednoznacznie głosił, że:
„Kościół od początku swego istnienia, odwołując się do tajemnicy Krzyża i
zmartwychwstania, naucza o Bożym Miłosierdziu, które jest rękojmią nadziei i
źródłem zbawienia człowieka. Wydaje się jednak, że dzisiaj jest szczególnie
wezwany, by głosić światu to orędzie"174.
Konkludując, należy stwierdzić, że katecheza o Miłosierdziu Boga i realizacja
wypełniania ewangelicznego prawa miłości musi się opierać przede wszystkim na
Objawieniu Bożym, które najpełniej dociera do nas w Jezusie Chrystusie, a także
powinno być wsparte aktualną nauką Kościoła, szczególnie widoczną w encyklice
Jana Pawła II Dives in misericordia, w jego homiliach wygłoszonych w czasie
beatyfikacji i kanonizacji siostry Kowalskiej, a następnie w objawieniu zawartym
Dzienniczku św. Faustyny. Całe to nauczanie ukazuje obecny czas miłosierdzia i
aktualność potrzeby głoszenia katechezy o Bożym Miłosierdziu.
172

J. Koral, Szkolne koła Caritas jako przykład wolontariatu młodzieży, [w:] T. Kamiński, A. Czarnecki,
D.J. Pol (red.), Wolontariat, „ Roczniki Naukowe Caritas, 5/2001, 117-129; J. Kochel, Katecheza
miejscem głoszenia Bożego Miłosierdzia, „Katecheta" 2002, nr 10, s. 52-53.
173
Jan Paweł II, List apostolski Misericordia Dei. O niektórych aspektach sprawowania sakramentu
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ROZDZIAŁ II

KATECHETYCZNE PRZYGOTOWANIE DO PEREGRYNACJI

Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego miała stać się wielkim wołaniem
współczesnego człowieka o łaskę miłosierdzia, dlatego należało wyznaczyć
podstawowe cele katechetyczne i duszpasterskie nawiedzenia obrazu Jezu, ufam
Tobie w diecezji i parafii.

1. Katechetyczne cele peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego
Na Jezusowe wołanie do św. siostry Faustyny: „Pragnę, żeby ten obraz był
publicznie uczczony”175, odpowiedział sam Apostoł Bożego Miłosierdzia – papież Jan
Paweł II, który poświęcił Bazylikę Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach-Krakowie i
ogłosił wszystkim bezmiar tej miłości, zawierzając cały świat Miłosierdziu Bożemu176.
Arcybiskup Stanisław Nowak, jako pierwszy nauczyciel wiary w Kościele
częstochowskim,

przejęty

słowami

Jezusa

Miłosiernego,

podjął

realizację

papieskiego wezwania do przekazania światu „ognia Miłosierdzia” przez ogłoszenie
w Archidiecezji Częstochowskiej Peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego.
Pasterz diecezji, wyznaczając cele peregrynacji, mówił: „Czego możemy się
spodziewać po tej peregrynacji? Niczego więcej, tylko owoców tego, co doskonale
określa wspaniała encyklika Jana Pawła II o Bogu bogatym w miłosierdzie. Tam kult
Miłosierdzia Bożego sprowadzony jest do trzech form: wyznawanie miłosierdzia
Bożego, doświadczanie miłosierdzia Bożego i czynienie miłosierdzia drugim” 177.
Zadania postawione przez arcybiskupa są zasadnicze i konkretne, stąd bierze
się potrzeba właściwego przygotowania całej diecezji, każdej parafii i wszystkich
wierzących, aby nie zmarnować tego wyjątkowego stanu łaski, jakim jest
Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego.
175

Dz. 414.
Aktu tego dokonał Jan Paweł II w czasie ostatniej pielgrzymki do ojczyzny w sierpniu 2002 roku.
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Zob. S. Nowak, List Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego na Tydzień Miłosierdzia 2002 roku,
WACz, R. 76: 2002, nr 12, s.13-17.
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2. Przygotowanie diecezji do peregrynacji
Metropolita

częstochowski,

wydając

dekret178

zarządzający

w

swojej

archidiecezji Peregrynację Obrazu Jezusa Miłosiernego, rozpoczął tym samym
przygotowania kapłanów i wszystkich wiernych na ten czas szczególny czas łaski.
Wcześniej już arcybiskup Stanisław Nowak w swoim Liście na Tydzień Miłosierdzia
2002 roku zapowiadał peregrynację179, która ma obudzić w wiernych „wyobraźnię
miłosierdzia”180, gdyż zgodnie z hasłem 58. Tygodnia Miłosierdzia – „wiara działa
przez miłość”. Metropolita przypomniał, że „prawda o miłosierdziu Bożym przynagla
nas do czynów miłości chrześcijańskiej na co dzień”181. Planowany Rok Peregrynacji,
który miał się rozpocząć w Kościele częstochowskim pierwszą niedzielą adwentu
2002 roku, a zakończyć niedzielą adwentu roku 2003, miał być realizowany w Roku
Różańca Świętego, który ogłosił papież Jan Paweł II 182 oraz w nowym roku
duszpasterskim, który przeżywano pod hasłem „Pokochać Chrystusa”. „Zapowiadam
już dziś w naszej archidiecezji taki znak: rok nawiedzenia obrazu Jezusa
Miłosiernego. Obraz namalowany, omodlony, poświęcony na ten cel, odwiedzi
wszystkie nasze kościoły. Dzięki temu będziemy mogli niejako spotkać się z oczami
miłującego nas Chrystusa”183. Arcybiskup zachęcił do przygotowania się na ten ś5.
więty czas, jakim będzie nawiedzenie Obrazu Jezusa Miłosiernego w całej
Archidiecezji Częstochowskiej, aby na wszystkich wiernych mogły spłynąć łaski
Bożego Miłosierdzia. Chcąc właściwie otworzyć się i przyjąć katechezę o Bożym
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Zob. S. Nowak, Dekret zarządzający w archidiecezji częstochowskiej peregrynację obrazu Jezusa
Miłosiernego, WACz, R. 76: 2002, nr 12, s. 17 -18.
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pracy duszpasterskiej pod hasłem: „Pokochać Chrystusa”. Po roku Biblii i czasie przypominania sobie,
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powinniśmy Chrystusa pokochać. My, chrześcijanie mamy tę wielką łaskę, że możemy kochać
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6), powinniśmy więc tę miłość przyjmować i również ze wszystkich sił kochać Boga, wyrażając to
miłosierną miłością do drugiego człowieka, zwłaszcza będącego w potrzebie. Ułatwić nam to mogą
pewne znaki”.
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Kraków–Błonia, 18 sierpnia 2002, [w:] Bóg Bogaty w miłosierdzie. VIII Pielgrzymka Jana Pawła II do
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WACz, R. 76: 2002, nr 12, s. 16.
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Jan Paweł II, List o Różańcu świętym, Watykan, 16 października 2002 roku.
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Zob. S. Nowak, List Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego na Tydzień Miłosierdzia 2002 roku,
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Miłosierdziu głoszoną w podczas nawiedzenia w parafiach, istnieje jak nigdy dotąd
potrzeba zewnętrznego, a jeszcze bardziej wewnętrznego otwarcia się na ocean
Bożego Miłosierdzia. Do tej katechezy o Bożym Miłosierdziu, jakim była
peregrynacja, przygotowywali się na wszystkich możliwych płaszczyznach kapłani i
wierni Archidiecezji Częstochowskiej.

2.1. Przygotowanie diecezji do peregrynacji przez listy pasterskie Arcybiskupa
metropolity częstochowskiego
Pierwszym katechetą i nauczycielem w diecezji jest biskup ordynariusz. W
dziele przygotowania Kościoła częstochowskiego na spotkanie z Jezusem
Miłosiernym w czasie peregrynacji szczególne miejsce zajmują listy pasterskie
arcybiskupa Stanisława Nowaka, który mocą swego kapłańskiego słowa starał się,
jak najlepiej przygotować wiernych swojej archidiecezji na nadejście Chrystusa
Miłosiernego. Metropolita częstochowski w pierwszej kolejności skierował do nich List
na Tydzień Miłosierdzia stanowiący zapowiedź peregrynacji w Archidiecezji
Częstochowskiej Obrazu Jezusa Miłosiernego. Wszystkie inne listy natomiast, które
wyszły spod pióra arcybiskupa, były przypomnieniem, rozwinięciem i pogłębieniem
nauki o Bożym Miłosierdziu oraz wydobyciem znaczenia zbliżającej się peregrynacji.
2.1.1. List pasterski na Tydzień Miłosierdzia 2002 roku
Trwający w Kościele Polskim 58. Tydzień Miłosierdzia, przeżywany pod
hasłem: „Wiara działa przez miłość” (Ga 5, 6), był szczególnie dogodnym momentem
religijnym, dzięki któremu w nauczaniu arcybiskupa Stanisława Nowaka wybrzmiała
jeszcze pełniej katecheza o niepojętym i niezgłębionym Miłosierdziu Bożym.
Arcypasterz nawiązywał przede wszystkim do orędzia Jana Pawła II, które papież
wygłosił dla całego świata w sierpniu w łagiewnickim sanktuarium. Dla arcybiskupa
Nowaka Ojciec Święty to wielki orędownik Bożego Miłosierdzia, pisał, że „widzimy go
wciąż w naszych wspomnieniach, jak namaszcza ołtarz bazyliki Miłosierdzia Bożego
z obrazem Jezusa Miłosiernego, idącego w naszą stronę z rozgrzeszającą dłonią.
Słyszymy, jak naucza, że Miłosierdzie Boże jest jedyną nadzieją i, posługując się

66

słowami św. Faustyny, uwielbia z największą czcią Boga bogatego w miłosierdzie”184.
Metropolita przypomniał przesłanie Papieża Polaka mówiące o tym "Jak
bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia! Na wszystkich kontynentach
z głębin ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie
panuje nienawiść i chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych,
potrzeba łaski miłosierdzia, które koi umysły i serca, i rodzi pokój. Gdzie brak
szacunku dla życia i godności człowieka, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której
świetle odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia.
Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w
blasku prawdy. Dlatego dziś, w tym sanktuarium, chcę dokonać uroczystego aktu
zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu"185.
Chrześcijańskie

miłosierdzie

pojmowane

przez

Jana

Pawła

II,

jako

zakorzenione w Bogu i wypływające z Jego miłości miłosiernej realizującej się przez
działalność dobroczynną wobec drugich, arcybiskup ukazuje nie jako ludzką słabość,
powierzchowną tylko pomoc, nie jako sam humanitaryzm czy wyłącznie wrażliwość
na niedolę i nędzę człowieka, ale jako wyraz naszej wiary w miłosiernego Boga
działającego przez miłość186.
Idąc za nauczaniem Ojca Świętego, metropolita częstochowski, uświadamiał,
w jak różny sposób uobecnia się w ludziach Boże Miłosierdzie, gdyż człowiek jest
wezwany do bycia świadkiem Chrystusowego Miłosierdzia – przez „spojrzenie
miłości i wyobraźnię miłosierdzia”. Arcybiskup podkreślał więc w liście, że istnieje
wielka „potrzeba tej wyobraźni wszędzie tam, gdzie ludzie […] wołają do Ojca
miłosierdzia: «Chleba naszego, daj nam dzisiaj». Oby dzięki bratniej miłości tego
chleba nikomu nie brakowało!”187.
Pasterz, widząc szerzące się w dzisiejszym świecie ubóstwo duchowe i
materialne, wzywał wszystkich swoich diecezjan duchownych i świeckich do
kształtowania w sobie wyobraźni miłosierdzia i do praktykowania jej wobec

184

S. Nowak, List Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego na Tydzień Miłosierdzia 2002 roku,
WACz, R. 76: 2002, nr 12, 13.
185
Jan Paweł II, Homilia Ojca świętego Jana Pawła II wygłoszona podczas poświecenia Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Kraków-Łagiewniki, 17 sierpnia 2002, [w:] Bóg bogaty
w miłosierdzie. VIII Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, Olsztyn 2002, s. 87-88.
186
Por. S. Nowak, List Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego na Tydzień Miłosierdzia 2002 roku,
WACz, R. 76: 2002, nr 12, 14.
187
Jan Paweł II, Homilia Ojca świętego Jana Pawła II wygłoszona podczas Mszy św. i beatyfikacji.
Kraków–Błonia, 18 sierpnia 2002, [w:] Bóg bogaty w miłosierdzie. VIII Pielgrzymka Jana Pawła II do
Polski, Olsztyn 2002, s. 105.

67

bezdomnych,

bezrobotnych,

ubogich

dotkniętych

klęskami

żywiołowymi

i

potrzebujących. Wzywał, więc, byśmy w czynieniu dobra nigdy nie ustawali188.
Znając prawdę o Miłosierdziu Bożym, którą Kościół przypomina co roku w
Tygodniu Miłosierdzia, arcypasterz mówił, że jesteśmy w każdym czasie wzywani, a
nawet ponaglani, do czynienia miłości chrześcijańskiej wobec ludzi dotkniętych
ubóstwem, nieszczęściem czy cierpieniem. Środowiskiem czynienia takiego
miłosierdzia ma stać się rodzina, szkoła, parafia, miejsce pracy i każde inne, gdzie
żyje i cierpi człowiek.
Po Roku Biblii, a więc po czasie poznawania Jezusa, przyszedł nowy rok
pracy duszpasterskiej pod hasłem: „Pokochać Chrystusa", który miał ukazać
fundamentalną prawdę, że na wieczną miłość Boga człowiek najpełniej odpowiada
miłością Chrystusa. „My, chrześcijanie mamy tę wielką łaskę, że możemy kochać
Chrystusa. Sami jesteśmy kochani miłością Boga, miłością wieczną, potężną jak
śmierć (por. Pnp 8, 6), powinniśmy, więc, tę miłość przyjmować i również ze
wszystkich sił kochać Boga, wyrażając to miłosierną miłością do drugiego człowieka,
zwłaszcza będącego w potrzebie”189 – w tym duchu nauczał arcybiskup Nowak.
Człowiek w każdej chwili doznaje miłosierdzia Bożego, ale też nieustannie powinien
go świadczyć innym. W tym wyznawaniu, uwielbianiu i czynieniu miłosierdzia
utwierdzić miał nas peregrynujący Obraz Jezusa Miłosiernego.
Po przypomnieniu wszystkim wiernym przesłania o Miłosierdziu Bożym
metropolita częstochowski uroczyście zapowiedział w swojej archidiecezji Rok
Peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego. Wyjaśnił, że poświęcony przez papieża
obraz Jezu, ufam Tobie, który nawiedzi wszystkie wspólnoty parafialne, pozwoli
szerokim rzeszom wiernych zgromadzić się przed obliczem Jezusa Miłosiernego,
wpatrywać się w jego oczy kochające, przebaczające i płonące wieczną miłością. To
niezwykłe spotkanie z ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Chrystusem, jak odkreślał
arcybiskup, będzie domagać się od nas czynów miłosierdzia wobec innych, zdrowej
religijności, sumiennej troski o zbawienie, moralnego życia, osobistej świętości, a
przede wszystkim miłosiernej miłości wobec drugich. Pasterz wyraził swoją ufność,
„że nawiedzenie obrazu Jezusa Miłosiernego, będące przedłużeniem wizyty Ojca
Świętego w Polsce, dokona przemiany wewnętrznej w naszych sercach. […] Niech w
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tym roku «pokochania Chrystusa» spłyną łaski Bożego nawiedzenia poprzez obraz
Jezusa Miłosiernego190.
Arcybiskup, udzielając błogosławieństwa na wzór Chrystusa Miłosiernego,
zawierzył nas i całe dzieło peregrynacji Matce Bożej Miłosierdzia i wezwał
wszystkich do gorącej modlitwy w intencji dobrego przygotowania do nawiedzenia
Obrazu Jezusa Miłosiernego oraz prosił o realizację katechezy o Miłosierdziu Bożym
w codziennym życiu przez czyny miłosierdzia wobec bliźnich191.
2.1.2. List pasterski do kapłanów, osób konsekrowanych, katechetów i
świeckich przed rozpoczęciem peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego w
Archidiecezji Częstochowskiej
Każde spotkanie księdza arcybiskupa Nowaka z kapłanami pozwalało nie
tylko przekazywać wiadomości na temat zbliżającego się nawiedzenia obrazu, ale
też motywować miało do czynnego zaangażowania się w wielkie dzieło peregrynacji,
wręcz zapalać kapłanów do intensywnych przygotowań i głębokiego przeżycia tego
wyjątkowego spotkania z miłosiernym Chrystusem.
Po wspólnej modlitwie brewiarzowej, która rozpoczynała jesienne dni
duszpasterskie arcybiskup częstochowski, uświadamiał zebranym kapłanom, że
Chrystus Miłosierny ma do nas szczególne prawo poprzez to, że nas wybrał i
obdarzył swoją miłością. Jezus przez przyjęcie natury ludzkiej rozpoczął swoje kapłańskie pośrednictwo między Bogiem i człowiekiem. Z tego Chrystusowego
kapłaństwa wypływa także nasze kapłaństwo, przez które jesteśmy związani z
tajemnicą tego sakramentu, wciąż uczestnicząc w misterium Wcielenia i Odkupienia.
Metropolita przekonywał, że jesteśmy kapłanami po to, by służyć dziełu Odkupienia
tak, jak czynił to Chrystus.
W swoim pasterskim słowie, a zwłaszcza w Liście do kapłanów, osób
konsekrowanych

i

katechetów,

arcybiskup

Stanisław

Nowak

dał

podstawy

teologiczno-duszpasterskie do mającego nastąpić aktu peregrynacji. Snując
rozważania nad istotą miłosierdzia, podkreślił fakt, że „trzeci rok nowego tysiąclecia
chrześcijaństwa, stawia przed nami nowe wezwania i nowe wyzwania”192.
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W dzisiejszych czasach – podkreślał arcypasterz – „szerzy się nienawiść,
terroryzm, znieczulica na drugiego człowieka. Zwiększa się znacznie rozpiętość w
posiadaniu dóbr i bogactw tej ziemi. Obok bogacącej się warstwy zamożnych, rosną
rzesze ubogich, bezrobotnych i bezdomnych. Długa byłaby lista bolączek i cierpień
czasów, w których przypadło nam żyć i wziąć w nich odpowiedzialność za zbawienie
ludzkie [...]. Ale obok cieni są też i blaski. Wśród niech trzeba wymienić pewną
wrażliwość człowieka na miłosierdzie Boże. W duchu tej wiary w miłosierdzie Boże
mamy wszyscy wziąć odpowiedzialność za nadzieję świata"193.
Metropolita, nawiązując do ostatniej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny,
nawiązywał do Jego słów: „Niech się spełnia zobowiązująca obietnica Pana Jezusa,
że stąd ma przyjść »iskra«, która przygotuje świat na ostateczne Jego przyjście (por.
Dz. 1732)”. A iskrą tą, jak mówił dalej, była św. Faustyna, obecnie jest nią
opatrznościowy papież, Jan Paweł II, „ale i my chciejmy być iskrą"194 – nawoływał.
Arcybiskup Stanisław bardzo pragnął, by przed peregrynacją ożywiła się wiara,
nadzieja i miłość w sercach ludzkich i by kult Miłosierdzia Bożego rozwinął się
jeszcze bardziej przez: wyznawanie, doświadczanie Miłosierdzia Bożego, czynienie
go innym, odnawianie i ożywianie jego dzieł, a także przez wzmożone modlitwy Kół
Żywego Różańca.
„Chciałbym – mówił pasterz – [...] żeby w naszym kościele był czczony obraz
Jezusa Miłosiernego, [...]

by odprawiane były [...]

nabożeństwa ku czci

Miłosiernego Jezusa, urządzane czasem Godziny Miłosierdzia, odmawiana koronka
do Miłosierdzia Bożego. [...] Nawiedzenie Chrystusa w obrazie mogłoby też ożywić
pobożność rodzinną i sprawić, że część wieczoru rodzina spędza na odmawianiu
choćby dziesiątka różańca, koronki do miłosierdzia Bożego […] na słuchaniu
katolickich rozgłośni i czytaniu pewnych tekstów »Niedzieli«. W ogóle odnowić się
powinny wszystkie praktyki pobożności eucharystycznej i maryjnej195”.
Arcybiskup Nowak podkreślił też, że „Miłosierdzie Boże wobec nas jest
nieskończone, ale człowiek jako istota wolna musi się świadomie i dobrowolnie ku
niemu zwrócić. [...] Praktycznie wyrażać się to będzie w korzystaniu ze słowa
Bożego i sakramentów, zwłaszcza z Eucharystii i Sakramentu Pokuty. [...] Wyrazem
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naszej miłości jest przyjmowanie daru miłości pochodzącej od Boga. Wtedy
prawdziwie Boga kochamy, gdy aktem woli przylgniemy do tej miłości, która od Niego
pochodzi i uczestniczymy w tej miłości"196.
„Do istoty kultu Miłosierdzia Bożego należy bowiem – jak wyjaśniał
arcypasterz – czyn miłości wobec bliźnich, tak jak najściślej związana jest z miłością
Boga miłość bliźniego jak siebie samego. [...] Chciałbym więc bardzo, by
nawiedzenie obrazu Miłosierdzia Bożego pobudziło w nas wyobraźnię i zachęciło nas
do

wspomagania

konkretnych

dzieł

społecznych

i

dobroczynności

chrześcijańskiej"197.
W końcowej części swych rozważań ks. arcybiskup zwrócił uwagę na treść
listu apostolskiego Ojca Świętego Jana Pawła II Rosarium Virginis Mariae,
zachęcając do odnowienia Kół Żywego Różańca: „Bardzo chciałbym, żeby zostały
przekształcone dawne Róże, złożone z 15-tu osób na »Żywe Róże« złożone z 20
osób. Bardzo proszę o zakładanie nowych »dwudziestek różańcowych« nie tylko
wśród kobiet, ale też wśród innych stanów przede wszystkim mężczyzn, młodzieży i
dzieci".
Po tych słowach biskup częstochowski zwrócił się do obecnych kapłanów, aby
i oni mieli głęboką wiarę w żywą obecność Chrystusa w znaku ikony Jezu, ufam
Tobie. Tę łaskę wiary powinni wyprosić najpierw dla siebie sami kapłani, by otrzymać
łaskę spotkania się z Bogiem pełnym miłości miłosiernej, który przygarnia wszystkich
po to, aby ich zjednoczyć z kochającym Ojcem. Tylko odpowiedz miłości na miłość
kochającego Boga może całkowicie nas odmienić i odnowić duchowo.
Wiemy z doświadczenia, że owoce pracy duszpasterskiej w dużej mierze
zależą od wiary kapłanów, od ich gorliwego zaangażowania i ufności w Boże
wspomożenie. Podczas przygotowania i trwania nawiedzenia duszpasterze mogli
dać świadectwo swojej wiary i nadziei. „Jest tu, kochani bracia – mówił arcybiskup –
miejsce na głęboką wiarę kapłańską, jest tu miejsce także na ogromną ufność. Tyle
otrzymamy podczas Nawiedzenia, na ile zaufamy Bogu i rzucimy się w Jego
Miłosierdzie”198. Pasterz przypomniał, iż zwyciężają tylko ci, którzy bez granic ufają
Jezusowi i nawet w sytuacjach po ludzku niemożliwych mówią: „Jezu, ufam Tobie".
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Dając teologiczno-duszpasterskie podstawy peregrynacji, arcybiskup zwrócił
się do kapłanów z prośbą, by przygotowując wiernych na spotkanie z Chrystusem
Miłosiernym najpierw sami oddali się Jego miłosierdziu. Dalej mówca podkreślił, że
warunkiem skuteczności tego nawiedzenia jest kapłańskie ukochanie Chrystusa i
całkowite oddanie się w Jego służbę. Trzeba podjąć i ofiarować wysiłek, na jaki tylko
będzie nas stać: „Niech nastąpi ożywienie pobożności przez nasze litanie i własne
modlitwy i cały świat osobistych bardzo kontaktów z Bogiem, a także niech się objawi
w życzliwości wobec kapłanów i osób konsekrowanych. Jednym zdaniem: powrót do
prostej, serdecznej pobożności, która w ciągu historii naszej ziemi wydaje się, że
gdzieś jakby osłabła. Hasło «Umiłować Chrystusa» trzeba nam podjąć dosłownie”199
– nawoływał Arcybiskup.

2.1.3. List pasterski na Adwent 2002 roku
Rokrocznie w pierwszą niedzielę Adwentu, na rozpoczynający sie nowy rok
liturgiczny, metropolita częstochowski Stanisław Nowak kieruje list do swoich
wiernych w diecezji. Rok duszpasterski 2002/2003 miał stać się szczególnym dzięki
prowadzonej na szeroką skalę katechezie o Miłosierdziu Bożym. Dlatego list
arcybiskupa stał się wyjątkowym słowem na czas przegotowań diecezji do tego
wydarzenia. Już na wstępie wzywał do adwentowego czuwania, które ma prowadzić
do nawrócenia, „do świętości i pracy nad sobą przez budzenie nas ze stanu
oziębłości duchowej, bierności i braku zaangażowania w sprawy zbawienia” 200.
Rozważając hasło roku duszpasterskiego 2003 – „Umiłować Chrystusa" oraz
podążając za myślą Ojca Świętego Jana Pawła II, by kontemplować oblicze Jezusa
Miłosiernego, metropolita uzmysławiał wiernym ogrom miłości Chrystusowej do
człowieka i przekonywał, że i w nas powinna rodzić się potrzeba odwzajemnienia tej
miłości. „Będziemy, zatem, stawać w obliczu Boga, który jest Miłością i odpowiadać
na Jego pytanie o miłość: «Czy ty Mnie miłujesz?»201. Sam Jezus po swoim
zmartwychwstaniu nad brzegiem jeziora Galilejskiego aż trzykrotnie pytał św. Piotra,
czy Go kocha, a nawet czy Go bardzo kocha, więcej niż inni. Miejmy i my odwagę
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dawać bardzo osobiste odpowiedzi na takie pytania”202 – nauczał arcybiskup i w
dalszej zaś części swojego wywodu wyjaśniał, co to znaczy dla nas, miłować
Chrystusa. Po pierwsze – tłumaczył – miłować Chrystusa „to stawiać Go ponad
wszystko inne, na pierwszym miejscu, czcić Go i uwielbiać. Znaczy to, prowadzić z
Nim na modlitwie bardzo osobiste i serdeczne dialogi, dziękować Mu, przepraszać i
prosić ufnie o łaski203”. Ze słów tych wynika, że idzie tu o nasze prawdziwe życie
religijne, silną, kwitnącą i autentyczną pobożność oraz permanentne budowanie
swoich głębokich i intymnych relacji z Bogiem. Arcybiskup wyrażał głęboką nadzieję,
że owocem gorącej wiary, zgodnie ze słowami Jana Pawła II na temat Różańca
Świętego, będzie zwiększenie liczby osób204 należących do Kół Żywego Różańca
funkcjonujących w parafiach i szkołach. Zachęcając jednocześnie do zakładania
nowych Róż także wśród mężczyzn i dzieci, uświadamiał, że „różaniec to modlitwa
prosta i głęboka, która daje możność w zjednoczeniu z Maryją mówić do Chrystusa
«kocham» i uczyć się z Jej sercem iść do bliźnich”205.
Metropolita nauczał, że „miłować Chrystusa to nade wszystko przyjmować Jego
miłość zwróconą ku nam. Bóg tak nas stworzył, że dał nam zdolność uczestnictwa w
Jego miłości. Nie my, bowiem, miłujemy Boga jako pierwsi, ale jesteśmy kochani
przez Niego. On też pragnie się nam wciąż udzielać. Miłość z naszej strony będzie,
więc, oznaczać przyzwolenie na przeogromną miłość Bożą i ciągłe czerpanie ze
źródeł tej miłości”206. To wezwanie do miłości możemy urzeczywistniać przez
uczestnictwo w sakramentach świętych, a szczególnie w Eucharystii oraz
Sakramencie Pokuty i Pojednania. Dlatego ten rok „umiłowania Chrystusa" powinien
jeszcze mocniej nakłaniać do autentycznej, chrześcijańskiej postawy pełnej miłości,
przejawiającej się w udziale w obowiązkowej Eucharystii niedzielnej i świątecznej ,
która ma stać się uroczystym świętowaniem. „Miłość nasza – pouczał – nie może się
jednak ograniczać do wypełniania tych obowiązków, które są pod sankcją grzechu
ciężkiego. Apeluję gorąco o uczestnictwo we Mszy świętej także w tygodniu. Tylu
ludzi pozostających na emeryturze mogłoby w dni powszednie uczestniczyć we Mszy
świętej. Bardzo gorąco też zachęcam do częstej Komunii świętej. Nigdy tak bardzo
nie jednoczymy się z Bogiem, jak to ma miejsce, gdy przystępujemy do Komunii
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świętej”207. Przyjęta z wiarą Komunia święta tworzy nadprzyrodzoną i równocześnie
rzeczywistą łaskę przyjaźni człowieka z Bogiem, uświęca nas, ochrania przed
grzechem, pomaga trwać w dobru. Z troski Kościoła o nasze zbawienie i wzrost w
świętości płynie możność częstszego przyjmowania Komunii św., nawet dwa razy w
ciągu dnia, pod warunkiem, że za drugim razem uczestniczy się w całej Mszy świętej.
„Korzystajcie, umiłowani bracia i siostry, z tych wielkich dobrodziejstw naszych
czasów – zachęcał – gdy Kościół w trosce o naszą świętość i rozwój życia wiary
przybliża nam ucztowanie z Panem Jezusem. Oczywiście, łaski od Boga
otrzymujemy, gdy staramy się przyjmować Komunię świętą z wiarą i wprost z głodem
spożywania Ciała i Krwi Pańskiej. Zawsze też przyjmujmy Chrystusa w Hostii świętej
w stanie wolnym od grzechu ciężkiego. Miejmy przy tym pokorną odwagę w częstym
przyjmowaniu Komunii. Grzechy powszednie nie są przeszkodą do przyjmowania
Eucharystii i są przez Nią gładzone”208.
Pierwsze piątki i soboty miesiąca oraz związane z nimi wielkie obietnice
Najświętszego Serca Jezusa i Matki Najświętszej powinny stać się okazją do
praktykowania częstej spowiedzi świętej. Pasterz nawoływał stanowczo, „by do
ciężko chorych wzywać kapłana, aby udzielił im Wiatyku i sakramentu Namaszczenia
Olejem świętym, poprzedzonych spowiedzią. Jest wielkim grzechem zaniedbania,
gdy rodzina nie wzywa kapłana do chorego i ten umiera bez świętych sakramentów.
Kto ośmieli się brać odpowiedzialność przed Bogiem za takie zaniedbanie?”209.
Z pasterskiego nauczania płynęło przesłanie, że człowieczą miłość do
Chrystusa winien przepajać duch miłosierdzia chrześcijańskiego, bo nie można
kochać Boga, nie miłując swego bliźniego. Arcybiskup nawoływał zatem do wielkiej
pracy nad wyobraźnią miłosierdzia, do podjęcia czynu miłości miłosiernej wobec ludzi
w potrzebie. Przypominał, że „miłować Chrystusa to oddać Mu do dyspozycji swoje
serce, ręce i nogi, aby mógł poprzez nas czynić dobro drugim. Będzie nas też sądził
z czynów miłości miłosiernej”210.
Pasterz ukazał niezmierzone horyzonty i przestrzenie, w których człowiek
winien człowiekowi świadczyć miłosierdzie, otwierając się na głos potrzebujących tak
w sferze życia rodzinnego i parafialnego, jak i ogólnie pojętej działalności
charytatywnej

podejmowanej

dla

dobra
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bliźnich

–

cierpiących

i

samotnie

borykających się ze swoim losem. Ten kto jest darem dla innych staje się w pełni
prawdziwym człowiekiem. W dzisiejszym świecie zaznacza się coraz większy podział
na bogatych i biednych, dlatego istnieje nagląca konieczność dzielenia się nie tylko
dobrym słowem, ale też groszem i chlebem. Arcybiskup wzywał, więc, do
świadczenia miłosierdzia na wszelkie możliwe sposoby: „Niech, więc, powstają
stołówki dla potrzebujących, punkty rozdawania chleba, żywności i odzieży. Proszę
bogatych o wspieranie dzieł „Caritas”, a uboższych o dzielenie się tym, co mają,
z jeszcze bardziej potrzebującymi. Apeluję o dożywianie dzieci w szkołach. Miłość
bliźniego jest w imię miłości Boga najlepszym środkiem osiągania zbawienia”211.
Po tym wezwaniu do czynnego świadczenia miłosierdzia w roku umiłowania
Chrystusa arcybiskup z wielką radością ogłosił, że „Pan Jezus Miłosierny będzie
przechodził przez wszystkie kościoły, większe kaplice i sanktuaria. Radujcie się,
Chrystus w znaku obrazu Miłosierdzia będzie nawiedzał wszystkie wspólnoty
parafialne, a w nich każdą rodzinę i każdego z nas. Obraz ten został
pobłogosławiony przez samego Ojca Świętego w Rzymie 13 listopada tego roku.
Najpierw przy grobie św. Piotra został przez delegację naszej archidiecezji omodlony,
a potem przez jego następcę, Ojca Świętego, uczczony pocałunkiem i poświęcony.
Pan Jezus namalowany przez częstochowskiego artystę ma według objawień św.
Faustyny oczy z krzyża. Idzie w stronę każdego z nas ze swoją męką, śmiercią i
zmartwychwstaniem. Podnosi rękę do rozgrzeszenia. Wszyscy wybiegnijmy Mu
naprzeciw. Przyjmijmy Jego miłość, zawierzmy Mu całkowicie. «Jezu, ufam Tobie» –
to nasza najczęstsza modlitwa. Wszyscy wypowiadajmy ją serdecznie i szczerze w
czasie dni nawiedzenia”212.
Metropolita zachęcał każdego ochrzczonego, by zaufał Chrystusowi i całkowicie
otworzył się na Jego miłość. Przed oblicze peregrynującego Jezusa Miłosiernego
zapraszał, więc, gorąco dzieci, młodzież i całe rodziny, by tak zjednoczeni adorowali
święty obraz jako jedna wielka wspólnota, by trwali w modlitwie przed wystawionym
Najświętszym Sakramentem, by czuwali przy Nim w ciągu dnia i nocy. „Tak więc cała
miłość i moc zbawcza Chrystusa umęczonego i zmartwychwstałego przybliży się do
nas. Niech nasze serca i nasze oczy spotkają się z sercem i oczami Jezusa.
Powiedzmy Mu tak, jak mówił św. Piotr: «Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię
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kocham»(J 21, 17)”213.
Kończąc swój list przeznaczony na czas Adwentu, kiedy wierzący czekają na
przyjście Chrystusa w Paruzji, arcybiskup, nim zawierzył wszystkich i całe dzieło
peregrynacji Matce Bożej, przypominał, że Jezus już teraz przychodzi w tajemnicy
Eucharystii, w Sakramencie Pokuty i Pojednania, ale także w ikonie miłosierdzia.
Ważne jest, by Go w tym czasie rozpoznać i Jemu się zawierzyć, aby doznać
Miłosierdzia

Bożego

na

Sądzie

Ostatecznym.

Najlepszym

przykładem

urzeczywistnienia tej postawy jest Maryja, która najdoskonalej rozpoznała czas łaski i
przyjęła Jezusa. Nikt tak, jak Ona nie zaufał Bogu, poddając się bezgranicznie Jego
woli. To Ona właśnie, jak głosił arcybiskup w końcowym passusie listu – „uzdolniona
do tego łaską Niepokalanego Poczęcia, w Zwiastowaniu powiedziała Bogu swoje
miłosne «tak». Jej zawierzam peregrynację Jezusa Miłosiernego w archidiecezji i Ją
proszę o wielkie łaski na Adwent i na cały rok «Umiłowania Chrystusa»”214.
2.1.4. List pasterski na Boże Narodzenie 2002 roku
Boże Narodzenie stało się kolejną okazją dla ks. arcybiskupa, aby
przygotować swoich diecezjan na przyjście Jezusa Miłosiernego w Ikonie Jezu, ufam
Tobie. W czas nadchodzących Świąt Narodzenia Pańskiego pasterz diecezji
odkrywał przed swymi wiernymi tajemnicę Wcielenia Syna Bożego, w którego życiu i
nauce objawiła się w całej pełni i prawdzie istota Bożego Miłosierdzia. Składając
życzenia na zbliżające się święta, mówił: „Życzę Wam Umiłowani Bracia i Siostry, tej
wielkiej radości, którą jest sam Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, Wcielone
Miłosierdzie. Jego obecność wśród nas przez dar łaski uświęcającej i żywej z Nim
przyjaźni jest nie do ocenienia. Przez rekolekcje adwentowe połączone z przyjęciem
sakramentu Pojednania i Komunii świętej, wielu osiągnęło łaskę zjednoczenia z
Chrystusem. Mamy prawo sądzić, że Chrystus w nas rzeczywiście się narodził.
Gorąco dziękuję rekolekcjonistom, spowiednikom, osobom życia konsekrowanego i
chorym za modlitwę i miłosierny dar cierpienia ofiarowany o owocność ćwiczeń
rekolekcyjnych w Adwencie”215.
Wskazując następnie na ponadczasowy i wciąż aktualny aspekt narodzin
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Chrystusa, metropolita uwypuklił przy tym pozytywne strony peregrynacji w Kościele
częstochowskim: „Narodzenie Chrystusa w naszych sercach wciąż trwa. W naszej
archidiecezji Ikona Bożego Miłosierdzia nawiedza kościoły i kaplice poszczególnych
parafii. Niezwykłe są owoce tego nawiedzenia w kościołach Częstochowy. W wielu
parafiach wierni przeżywają je bardzo głęboko. Bogu dziękować trzeba za te godziny
spotkań nocnych i dziennych z Chrystusem, za spowiedzi połączone nieraz z
nawróceniami, za nowe ustawienie się do obowiązków, za odzyskaną nadzieję i
odkrycie sensu życia wiarą w tych trudnych czasach”216.
Arcybiskup z przykrością podzielił się ze zgromadzonymi także i negatywnymi
spostrzeżeniami na temat obojętności współczesnego człowieka wobec Boga, którą
to można było dostrzec również podczas peregrynacji. Przestrzegał więc przed taką
postawą, pragnąc obudzić u swych wiernych chęć szczerego otwarcia serc na
przychodzącego w swym miłosierdziu Pana. Podkreślał, jak wielką stratą, nie do
odżałowania, jest nieskorzystanie z czasu miłosierdzia: „Z bólem serca daje się też
zauważyć w niektórych parafiach w czasie nawiedzenia nieobecność mężczyzn,
ludzi w sile wieku i młodzieży a nawet kobiet. Dlaczego nie przychodzą? Jezus
powiedział do Nikodema w nocy, że trzeba mu się na nowo narodzić (por. J 3, 3). To
samo chce i nam dziś powiedzieć. Nie lekceważmy głosu pochodzącego od
Miłosiernego Boga. Bóg niezauważony może już do nas nie powrócić. Obraz Jezusa
Miłosiernego, poświęcony dla nas przez Ojca Świętego, jest łaską niepowtarzalną na
czas rozpoczynania nowego tysiąclecia i poważnych refleksji wobec nowych
perspektyw, jakie stają przed naszą Ojczyzną w obecnym czasie. «Człowiek staje się
tym, na kogo patrzy» (Frossard). Egoistyczne zapatrzenie się w siebie, w materialne
tylko zyski, w złe wzorce, nieraz wręcz brutalne i podniecające zmysłowo obrazy
jałowych filmów, powodują w nas poczucie pustki, bezsensu i wiodą na bezdroża
niemoralności”217.
Pasterz częstochowski powołując się na słowa Jana Pawła II zachęca do
kontemplacji Oblicza Chrystusowego. Papież w liście skierowanym do wiernych
archidiecezji częstochowskiej, napisał, że „jest z nami w kontemplacji Jezusa
Miłosiernego. Patrzmy, więc, bardzo ufnie na ten Obraz”218.
Następnie Arcybiskup Metropolita stanowczo uczy swoich diecezjan, na czym
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zasadza się właściwe patrzenie na Jezusa, aby nie było bezowocne, byle jakie i bez
czasu dla Niego. „Patrzmy, więc, na Jezusa z miłością, nie żałujmy czasu,
poświęćmy trochę godzin snu, aby się spotkać z Bogiem Miłosierdzia. "Przez ten
obraz - mówił Pan Jezus do św. siostry Faustyny - udzielać będę wiele łask dla dusz,
a przeto niech ma przystęp wszelka dusza do niego".219
Arcybiskup nawiązując do Nowego Roku 2003 zachęca by był on szczególnym
czasem patrzenia i uczenia się Jezusa, oraz wielkiego zawierzenia Miłosiernemu
Bogu. „Nowy Rok 2003 będzie prawie w całości rokiem uczenia się miłości do Jezusa
i przede wszystkim bezwzględnego zaufania Bogu na życie i na śmierć, na dolę i
niedolę - na wszystko. "Zaufaj Panu już dziś" - śpiewamy. Za serce chwyta obraz z
naszych kościołów, gdy ludzie podchodzą do Księgi Zawierzenia, by tam wpisać
swoje imię. Wierzymy, że Bóg nie zapomni imion tych, którzy Mu bezwzględnie
zaufali. Z głębi serca życzmy sobie tej mądrości bezwzględnego zawierzenia i
dziecięcego zaufania Miłosiernemu Bogu”220.
Autor ukazując radość tajemnicy Bożego narodzenia, łączy ją z obowiązkiem
niesienia jej swoim bliźnim, szczególnie będącym w autentycznej potrzebie gdyż
każdy czyn miłosierdzia wobec drugich powinien się łączyć z ufnością do Boga. „Kto
przyjmuje "wielką radość" z narodzenia Pana Jezusa, musi również przyjąć, że
„Z nawiedzeniem obrazu Jezusa Miłosiernego łączy się nadzieja na przemianę w
kierunku większego otwarcia się na potrzeby drugich. Im bardziej wpatrujemy się w
łaskawe oblicze Jezusa, w Jego błogosławiącą i rozgrzeszającą dłoń, tym bardziej
gotowi jesteśmy do aktów zwyczajnej ludzkiej dobroci na co dzień i przebaczania
sobie nawzajem. Im bardziej zauważamy krok Pana Jezusa w naszą stronę na
obrazie Miłosierdzia, tym bardziej odkrywamy potrzebę niesienia miłości miłosiernej
drugim.221
Metropolita uczy, jaki powinien być ten cały rok Peregrynacji obrazu Jezusa
Miłosiernego i co powinien przynieść ten czas uczenia, patrzenia i zawierzania się
miłosierdziu Boga. „Spodziewamy się po roku uczenia się jak jeszcze bardziej
pokochać Chrystusa i peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego, że w naszym życiu,
na co dzień, w warunkach życia społecznego, wiele zmieni się na lepsze. "Obraz ten
- powiedział Pan Jezus do św. Faustyny - ma przypominać żądania mojego
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miłosierdzia, bo nawet wiara najsilniejsza nic nie pomoże bez uczynków" 222. O, jak
bardzo potrzebna jest człowiekowi wyobraźnia miłosierdzia, o którą postulował Ojciec
Święty w czasie ostatniej pielgrzymki do Ojczyzny223”.
Na koniec rzucając się w ocean miłosierdzia Bożego, Arcybiskup Stanisław
zawierza cały ten czas, rok i każdego człowieka Matce Miłosiernej. Zachęcił także,
abyśmy z okazji świąt Bożego Narodzenia przy ubogim żłóbku Jezusa, życzyli sobie
„bogatej rzeczywiście wyobraźni miłosierdzia, wielkiego serca i otwartych dłoni na
potrzeby bliźnich”224.
2.1.5. List kolędowy do Rodzin na rok 2002/2003
Zwyczajem naszej Archidiecezji stało się kierowanie przez jej pasterza,
metropolitę częstochowskiego, listu kolędowego do wiernych, który kapłani podczas
wizyty duszpasterskiej i błogosławieństwa Bożego zanoszą do rodzin w swojej
parafii.
W Liście kolędowym na rok 2002/2003 arcybiskup Stanisław Nowak ogłosił
wszystkim wierzącym, że oto nadszedł wyjątkowy czas Peregrynacji Obrazu Jezusa
Miłosiernego w Archidiecezji Częstochowskiej. Wtedy też wielu wiernych usłyszało
po raz pierwszy o akcie nawiedzenia, który przeżywa każda parafia, doświadczając w
sposób szczególny Miłosierdzia Bożego. Po złożonych życzeniach z okazji Świąt
Narodzenia Boga, który przychodzi ze swoim miłosierdziem w osobie Syna,
arcybiskup zaznaczał, że obecny rok „przeżywać będziemy, wpatrując się w oczy
Miłosiernego Boga, który […] w kopii Obrazu pobłogosławionego przez Ojca
Świętego Jana Pawła II nawiedza nasze kościoły”. Metropolita, mając na względzie
dobro rodziny, jako tej najważniejszej wspólnoty międzyludzkiej, w której czasami
brakuje miłości do Boga i siebie nawzajem, prosi, by jej członkowie zwracali się w
stronę Chrystusa i od Niego czerpali tę niezwykłą moc duchową, wspartą na
fundamentach miłości i miłosierdzia. „Niech Wasza rodzina przeżywa miłosierną
obecność Pana Jezusa w parafii – zwracał się arcypasterz do swej owczarni – W
trzecim roku nowego tysiąclecia, który obchodzimy pod hasłem «Umiłować
Chrystusa», słyszymy wszyscy serdeczne pytanie naszego Zbawiciela: Czy ty Mnie
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miłujesz? Czy ty, moja chrześcijańska Rodzino, kochasz Mnie? Spróbujmy wciąż
dawać odpowiedź na to pytanie”225.
W swoim liście arcybiskup wskazał na pięć zasad, jakimi powinna się kierować
chrześcijańska rodzina w codziennym życiu, zwracając uwagę na to, że czas
peregrynacji daje nam szczególną sposobność, by je przypomnieć w imieniu
pytającego Chrystusa „czy ty kochasz mnie?”. Oto pięć jakże ważnych zasad,
którymi powinna się kierować katolicka rodzina oraz konkretne propozycje ich
realizacji:
1. Rodzina ma stać się miejscem miłowania miłosiernego Boga, przez
wyznawanie Go jako Boga, uwielbienie Go we wszystkich jego dziełach i
przymiotach oraz składanie Mu dziękczynienia za każde dobro od Niego otrzymane.
Sprawdzianem i owocem tej miłości w każdym domu – przypominał arcybiskup –
„będzie krzyż lub obraz Chrystusa na honorowym miejscu. Niech rodzina się modli
wspólnie w wieczory, rezygnując z niektórych programów telewizyjnych. A może stać
Was będzie na odmówienie codziennie krótkiej koronki do Miłosierdzia Bożego lub
choćby kilka jej westchnień?”226.
2. „Miłość Boga w rodzinie objawia się przyjmowaniem miłosierdzia Bożego,
które najbardziej udziela się nam w słowie Bożym i sakramentach świętych. Udział
całej rodziny razem lub poszczególnych jej członków o różnej porze we Mszy świętej
jest najdoskonalszym wyrazem serdecznych kontaktów z Bogiem żywym”227.
Metropolita wzywał, zatem, całe rodziny naszej archidiecezji, by jako przynależące
do Chrystusa przez chrzest i bierzmowanie, odnawiały ten żywy z Nim kontakt przez
uczestnictwo w każdą niedzielę i nakazane święta we Mszy świętej. Zachęcał, by
często przystępować do Komunii świętej, a z okazji pierwszych piątków miesiąca –
do spowiedzi. W

godnym rozważaniu i przeżywaniu słowa Bożego oraz

przystępowaniu do sakramentów miało dopomóc wiernym czytanie tygodnika
katolickiego „Niedziela” i słuchanie radia „Fiat” i „Jasna Góra”.
3. „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią" (Mt 5, 7).
Arcybiskup wzywa wszystkich do rozwijania i pogłębiania w sobie miłości miłosiernej,
aby chrześcijańską rodzinę cechował duży szacunek dla każdego człowieka, bowiem
tylko przez otwarte serce i dzięki wyobraźni miłosierdzia można dotrzeć do ludzi
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uzależnieniami. „Z otwartym sercem wychodźmy naprzeciw świata – nawoływał
arcybiskup – niech, tak jak prosił o to Pan Jezus św. Faustynę, każdy nasz dzień
będzie naznaczony jakimś dobrym czynem, dobrym słowem lub modlitwą. W imię
miłości do Jezusa przebaczajmy sobie też wzajemnie urazy w rodzinie i w
sąsiedztwie i dążmy do jedności międzyludzkiej”.
4. Kolejnym ważnym zadaniem rodziny, jak nauczał pasterz, jest głoszenie
Miłosierdzia Bożego w innych rodzinach, wśród znajomych oraz w środowisku pracy.
Mamy to czynić, bo jesteśmy również odpowiedzialni za szybko postępujący proces
laicyzacji charakteryzujący się zobojętnieniem na kwestie religijne oraz swobodą
moralną współczesnego świata. Dlatego arcypasterz wołał: „Bądźmy, więc,
apostołami Bożego Miłosierdzia w najbliższym otoczeniu. Módlmy się do Boga
Miłosiernego za żywych i zmarłych228.
5. Obecny rok z woli umiłowanego Ojca Świętego przeżywamy jako „Rok
Różańca”. Do dotychczasowych jego tajemnic: radosnych, bolesnych i chwalebnych
dodane zostały tajemnice światła, a wśród nich tajemnica przypominająca objawienie
się Jezusa jako Syna Bożego przez cud w Kanie Galilejskiej, cud przemiany wody w
wino, który się dokonał dla dobra i szczęścia rodziny. Arcybiskup gorąco więc
namawiał, by rodziny wspólnie odmawiały różaniec, choćby jeden jego dziesiątek i w
ten sposób „przyjmowały tą drogą światło i radość od Boga”229.
Na koniec listu arcybiskup zawierzył rodzinie Archidiecezji Częstochowskiej
Matce Miłosiernej, i prosił, by w trudnych chwilach codziennego życia nie ustawać w
wołaniu: Jezu, ufam Tobie.
2.2. Przygotowanie diecezji przez pielgrzymkę do Stolicy Piotrowej
Ważnym elementem w przygotowaniu diecezji na czas rozpoczynającej się
peregrynacji

była

pielgrzymka

delegacji

Archidiecezji

Częstochowskiej

do

Watykanu230. Spotkanie Kościoła częstochowskiego z Piotrem naszych czasów,
228

Tamże, s. 42.
Tamże, s. 41-42.
230
S. Gębka, Czuję w tym wolę Bożą, „Niedziela Częstochowska” 2002, nr 48 (497), s. IV-V. Ksiądz
Gębka podkreślał, że „pomysł, by to właśnie Ojciec Święty pobłogosławił obraz, padł już w pierwszych
rozmowach na temat peregrynacji. Ksiądz Arcybiskup z radością go podjął i zaproponował
zorganizowanie grupy pielgrzymów z archidiecezji, która pojechałaby z obrazem do Rzymu”.
Pielgrzymkę autokarową w dniach 9-16 listopada 2002 roku miał zorganizować ks. Marian Papiasz,
229
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Ojcem Świętym Janem Pawłem II, miało miejsce w dniach 11-14 listopada 2002 roku
w Rzymie. 13 listopada 2002 roku pielgrzymi z Archidiecezji Częstochowskiej pod
przewodnictwem arcybiskupa metropolity Stanisława Nowaka i biskupa Jana
Wątroby znaleźli się w stolicy chrześcijaństwa, których na audiencji miał przyjąć Piotr
naszych czasów. Pątnicy przywieźli ze sobą Obraz Jezusa Miłosiernego, który miał
wędrować po parafiach Archidiecezji Częstochowskiej. Jej pasterz, arcybiskup
Nowak,

poprosił

Ojca

Świętego

o

poświęcenie

wizerunku

Chrystusa

i

błogosławieństwo na czas peregrynacji231.
Wydarzenie religijne, którego zostali świadkami, należy do najpiękniejszych w
życiu

Kościoła

wzruszeniem

232

częstochowskiego.

Można

było

zobaczyć,

z

jak

wielkim

i z jak głęboką wiarą Ojciec Święty dotykał wizerunku Pana Jezusa,

jak był wzruszony, gdy całował Jego świętą Postać, starając się zbliżyć do niepojętej
tajemnicy Bożego Miłosierdzia. Jan Paweł II „pobłogosławił obraz, objął go swoimi
ramionami, pomodlił się serdecznie i czuło się, że bardzo pragnie, by wizerunek
Jezusa szedł przez częstochowską ziemię, by ją ubogacić łaską Miłosiernego Boga.
By wszyscy, którzy będą uczestnikami nabożeństw związanych z peregrynacją
obrazu, byli przekonani o tym, że niezmierzone jest Boże miłosierdzie i że warto
zwracać się do Boga słowami podyktowanymi przez Chrystusa Św. s. Faustynie:
«Jezu, ufam Tobie!»”233.

Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Metropolitalnej. Metropolita zasugerował
natomiast, by pielgrzymce uczestniczyli przedstawiciele całej archidiecezji i wszystkich regionów
duszpasterskich: radomszczańskiego, wieluńskiego, częstochowskiego i zawierciańskiego.
231
Zob. M. Frukacz, Kościół Częstochowski u Ojca Świętego, [w:] „Niedziela Częstochowska” 2002, nr
48 (497), s. I. Z relacji ks. Frukacza dowiadujemy się, że „liczna grupa pielgrzymów przybyła pod
opieką ks. prał. Stanisława Gębki, proboszcza parafii św. Antoniego z Padwy w Częstochowie. Przybyli także przedstawiciele redakcji Tygodnika Katolickiego Niedziela z ks. inf. Ireneuszem Skubisiem,
redaktorem naczelnym Tygodnika. Księża Biskupi, kapłani, siostry zakonne i wierni pielgrzymowali,
aby uczestniczyć w poświęceniu obrazu Jezusa Miłosiernego i prosić Jana Pawła II o
błogosławieństwo na szczególny «czas miłosierdzia” dla Kościoła częstochowskiego w okresie
peregrynacji”.
232
S. Gębka, Czuję…, dz. cyt., s. V.
233
I. Skubiś, Ojcze Święty, Dziękujemy…, „Niedziela Częstochowska” 2002, nr 48 (497), s. I. Redaktor
naczelny „Niedzieli” w swoim artykule pisze, że „pielgrzymka archidiecezji częstochowskiej ze swoim
Arcypasterzem, Biskupem pomocniczym i kapłanami czuła się specjalnie wyróżniona spośród innych
przybyłych na audiencję pielgrzymek, bo też ze specjalną misją przybyła. Obyśmy jak najlepiej tę
misję wypełnili. By duch wiary, duch umiłowania Jezusa bez reszty, który ogarnął pielgrzymów, udzielił
się całemu Kościołowi częstochowskiemu”.
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2.3. Rola tygodnika katolickiego „Niedziela” w przygotowaniu do peregrynacji
W komunikacji międzyludzkiej we współczesnym świecie szczególną rolę mają
do spełnienia media. To dzięki nim z jednej strony otrzymuje się szybko informacje, a
z drugiej kształtują one światopogląd, osobowość czy nawet nasze postawy ludzkie.
Papież Jan Paweł II w 2002 roku w Orędziu na XXXVI Światowy Dzień
Środków Społecznego Przekazu powiedział, że „dzięki internetowi na milionach
monitorów na naszej planecie pojawiają się miliardy obrazów. Czy z owej galaktyki
obrazów i dźwięków wyłoni się twarz Chrystusa i da się słyszeć Jego głos? Świat
pozna Dobrą Nowinę o zbawieniu tylko wówczas, gdy będzie mógł zobaczyć twarz
Chrystusa i usłyszeć Jego głos. Taki jest cel ewangelizacji. Internet używany w ten
sposób stanie się prawdziwie ludzką przestrzenią. Albowiem tam, gdzie nie ma
miejsca dla Chrystusa, nie ma go również dla człowieka”234.
Wśród wielu dostępnych środków masowego przekazu ważne miejsce
zajmują media katolickie, które oprócz podawania informacji mają do spełnienia
głównie dwa zadania: promocję godności osoby ludzkiej stworzonej na obraz i
podobieństwo Boże oraz przekaz prawdy.
Pozytywną

rolę

w

przygotowaniu

Archidiecezji

Częstochowskiej

do

Peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego odegrał katolicki tygodnik „Niedziela”, który
towarzyszył temu wydarzeniu na bieżąco przez cały czas nawiedzenia. „Niedziela”
oprócz wielu artykułów o Miłosierdziu Bożym i informacji o tym wydarzeniu
zamieściła też dekret ks. arcybiskupa metropolity częstochowskiego powołujący
Komitet do Spraw Peregrynacji Jezusa Miłosiernego235 oraz dekret zarządzający
peregrynację w Archidiecezji Częstochowskiej236. W dodatku częstochowskim
natomiast został ogłoszony szczegółowy plan peregrynacji w naszej archidiecezji 237.
Dzięki tym publikacjom wszystkie parafie i inne wspólnoty diecezjalne mogły
dowiedzieć się o czasie nawiedzenia Chrystusa w znaku obrazu i należycie
przygotować się do tego wydarzenia. Służył temu w szczególności opublikowany na
łamach pisma list ks. arcybiskupa, metropolity częstochowskiego do kapłanów, osób

234

Zob., www.opoka.org.pl/biblioteka, podaje autoryzowany tekst Orędzia Jana Pawła II na XXXVI
Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.
235
Tygodnik Katolicki „Niedziela”, „Niedziela Częstochowska”, Nr 43 (492) C Rok XLV, s. I, III.
236
Tygodnik Katolicki „Niedziela”, „Niedziela Częstochowska”, Nr 45 (494) C Rok XLV, s. I.
237
Tamże, s. III.
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konsekrowanych, katechetów przed rozpoczęciem peregrynacji238. Zawarte w nim
słowa arcybiskupa tłumaczyły jednoznacznie cele peregrynacji, stawiały zadania dla
każdego człowieka, rodziny, wspólnoty, parafii i diecezji, stając się wielkim wołaniem
o Miłosierdzie Boże w naszym codziennym życiu. Kolejnym dobrym przypomnieniem
i dodatkowym elementem w przygotowaniu peregrynacji stał się zamieszczony w
„Niedzieli” kolejny list metropolity częstochowskiego na Adwent 2002 roku.
Tygodnik przybliżał historię Obrazu Jezusa Miłosiernego 239 oraz zamieszczał
wiele artykułów ukazujących cud Miłosierdzia Bożego240, przyjście Chrystusa w
znaku obrazu do młodych241, a także fragmenty Dzienniczka Siostry Faustyny242.
Ideę peregrynacji wyjaśnił na łamach „Niedzieli” przewodniczący Komitetu ds.
Peregrynacji, który w swoim wywiadzie podkreślił znaczenie nawiedzenia obrazu w
każdej parafii naszej archidiecezji. Przypominał o należytym przygotowaniu do tego
szczególnego znaku łaski Miłosierdzia Bożego243.
„Niedziela” apelowała do wszystkich ruchów, stowarzyszeń i bractw
Archidiecezji Częstochowskiej, by właściwie przygotowały się do peregrynacji i
uczestniczyły w tym szczególnym czasie łaski. Asystent Archidiecezjalnej Rady
Ruchów zwrócił uwagę, aby osobiste przeżycie spotkania z Chrystusem Miłosiernym
miało charakter formacyjny oraz aby wspólnoty ruchów uczestniczyły w kulcie
Chrystusa poprzez czynny udział w przygotowaniu i prowadzeniu nabożeństw w
czasie peregrynacji w parafii, a także by nie zabrakło troski o znaki święte, czyli
pomoc zewnętrzną i wsparcie modlitewne na czas nawiedzenia 244.
Diecezja Częstochowska przygotowywała się do przyjęcia Obrazu Jezusa
Miłosiernego, obserwując i analizując przebieg trwającej już peregrynacji w
poszczególnych domach zakonnych i innych wspólnotach, jak również

w

nawiedzonych już przez Chrystusa parafiach. Dzięki relacjom prasowym z miejsc, w
których odbyła się już peregrynacja, parafie oczekujące na to wydarzenie, mogły się
238

Tygodnik Katolicki „Niedziela”, „Niedziela Częstochowska”, Nr 46 (495) C Rok XLV, s. I-III.
Tygodnik Katolicki „Niedziela”, „Niedziela Częstochowska”, Nr 45 (494) C Rok XLV, s. III.
240
Tamże, s. III; Tygodnik Katolicki „Niedziela”, Niedziela Częstochowska, Nr 43 (492) C Rok XLV, s.
I.
241
Tygodnik Katolicki „Niedziela”, „Niedziela Częstochowska”, Nr 48(497) C Rok XLV, s. VII. Ks.
Andrzej Przybylski zwracał uwagę, że w tym błogosławionym czasie w Archidiecezji Częstochowskiej
Chrystus miłosierny wędruje od parafii do parafii, od wspólnoty do wspólnoty. W tym pielgrzymowaniu
„Miłosierny Jezus przychodzi też do młodych”. Autor podkreślał, jak ważne zadania w czynieniu
miłosierdzia spełniają ludzie młodzi, którzy powinni nauczyć się wyobraźni miłosierdzia i żyć nią na co
dzień.
242
Tygodnik Katolicki „Niedziela”, Nr 47 (496) C Rok XLV, s. III.
243
Tygodnik Katolicki „Niedziela”, „Niedziela Częstochowska”, Nr 47 (496) C Rok XLV, s. I, III.
244
Tygodnik Katolicki „Niedziela”, „Niedziela Częstochowska”, Nr 48 (497) C Rok XLV, s. II.
239
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do niego jak najlepiej przygotować, tak pod względem duchowego przeżywania
uroczystości, jak i pod względem organizacyjnym.
Czas wielkanocny stał się również dogodnym momentem, aby w swoim liście
do diecezjan arcybiskup przypomniał o trwającej wędrówce Obrazu Jezusa
Miłosiernego w obrębie całej archidiecezji i wezwał do gorącego przeżywania tego
czasu, który daje nadzieję życia wiecznego245.
Kolejny list metropolity częstochowskiego na sierpień 2003 mówił, że
nawiedzenie Chrystusa w cudownej ikonie dokonuje się w trzeciej i ostatniej części
naszej archidiecezji. Arcybiskup stwierdzał w nim, że w większości doznaliśmy już
łaski Miłosierdzia Bożego i stawiał pytanie, jakie owoce przyniosła peregrynacja i czy
znalazła swoje odbicie w czynieniu miłosierdzia bliźnim. Arcypasterz nie ustawał w
nawoływaniu o kształtowaniu w sobie wyobraźni miłosierdzia, zwracając uwagę na
jego szczególną potrzebę w sytuacji rosnącego bezrobocia i ludzkiej biedy246.
Należy przyznać, że tygodnik katolicki „Niedziela” w czasie przygotowania
diecezji do peregrynacji, jak również w czasie nawiedzenia obrazu w parafiach,
spełnił znakomicie swoją rolę, stając się współczesną amboną głoszenia katechezy o
Miłosierdziu Bożym w Archidiecezji Częstochowskiej.
2.4. Pomoce duszpasterskie „Czas Miłosierdzia” w dziele przygotowania do
peregrynacji
Redakcja tygodnika katolickiego „Niedziela", troszcząc się o organizację i
głębokie przeżycie duchowe peregrynacji we wszystkich parafiach i wspólnotach
religijnych Archidiecezji Częstochowskiej, postanowiła włączyć się czynnie w wielkie
świętowanie

Miłosierdzia

Bożego

w

całym

roku

liturgicznym

2002/2003,

przygotowując specjalne pomoce duszpasterskie ukazujące się pod znamiennym
tytułem Czas Miłosierdzia247. Publikację otwierał list Arcybiskupa metropolity
częstochowskiego skierowany do kapłanów, osób konsekrowanych i katechetów
przed rozpoczęciem peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego w Archidiecezji
Częstochowskiej248.
245

Tygodnik Katolicki „Niedziela”, „Niedziela Częstochowska”, Nr 18 (519) C Rok XLVI, s. II.
Tygodnik Katolicki „Niedziela”, Niedziela Częstochowska, Nr 34 (535) C Rok XLVI, s. II.
247
Czas Miłosierdzia, Pomoce Duszpasterskie na Czas Peregrynacji Obrazu Miłosierdzia Bożego,
Częstochowa 2002.
248
Tamże, s. 7-13.
246
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Książka składa się z czterech części. Pierwsza, pt. Teologia Miłosierdzia
zawiera dwa obszerne studia analityczne ks. prof. A. Troniny, które od strony
teologicznej, doktrynalnej i biblijnej uzasadniają czas peregrynacji. Pierwsze z nich
składa się z dziewięciu szkiców, które mogą posłużyć jako wprowadzenie w nowennę
przygotowującą do przyjęcia Miłosiernego Jezusa, kolejne natomiast prezentuje
wykład dotyczący biblijnego przesłania Obrazu Miłosierdzia Bożego. W drugiej części
publikacji znajdują się cztery kazania o Miłosierdziu Bożym, których autorem jest ks.
K. Sokołowski. Sam autor zaznacza, że teksty te „zostały napisane, jako materiały
pomocnicze do opracowania własnych kazań i katechez o Bożym Miłosierdziu” 249.
Wiele cytatów, modlitw i przykładów tam zawartych może stanowić nieocenioną
inspirację dla duszpasterzy.
Kolejna część książki przeznaczona jest przede wszystkim dla kapłanów, osób
konsekrowanych, duchownych i świeckich, które zajmują się katechizacją dzieci i
młodzieży. Opracowane w niej konspekty katechez dla różnych grup wiekowych
stanowią bardzo przydatny pod względem dydaktyczno-wychowawczym materiał
pozwalający

zrozumieć

tajemnicę

Bożego

Miłosierdzia

dzieciom

w

wieku

przedszkolnym, uczniom klas 1-3 oraz 4-6 oraz młodzieży gimnazjalnej i
ponadgimnazjalnej. Propozycje w tym zakresie przygotował Wydział Katechizacji
Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej w Częstochowie. Ostatnia część publikacji
zawiera przekazy zaświadczające o wyjątkowych łaskach otrzymywanych na drodze
działania Bożego Miłosierdzia w naszym codziennym życiu. Świadectwa te zebrała i
opisała E. Piechowiak.
Zaproponowane pomoce katechetyczne na czas nawiedzenia Obrazu Jezu,
Ufam Tobie spełniły dobrze swoją funkcję w przygotowaniu całej archidiecezji do
świętego czasu Miłosierdzia.

2.5. Przygotowanie diecezji przez celebracje liturgiczne
Bardzo pomocną pozycją w przygotowaniu i przeżywaniu peregrynacji w całej
Archidiecezji Częstochowskiej okazała się książka Celebracje liturgiczne. Dzieło to
stało się zbiorem wszystkich potrzebnych modlitw zanoszonych do Jezusa
Miłosiernego w czasie przygotowania i trwania nawiedzenia. Otwierał je dekret
249

K. Sokołowski, O Bogu bogatym w Miłosierdzie, [w:] Czas Miłosierdzia. Pomoce duszpasterskie na
Czas Peregrynacji Obrazu Miłosierdzia Bożego, Częstochowa 2002, s. 37.
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biskupa udzielający specjalnych uprawnień duchowieństwu z okazji rekolekcji i
uroczystości

w

czasie

peregrynacji

Obrazu

Jezusa

Miłosiernego.

Istotnym

elementem było zamieszczenie w niniejszej publikacji zatwierdzonego i nakazanego
w całej archidiecezji stałego programu przebiegu peregrynacji w każdej parafii.
Uroczystości rozpoczynać miała specjalnie wybrana na ten doniosły moment
Ewangelia inaugurująca Nawiedzenie Chrystusa w znaku Obrazu Jezu, ufam Tobie.
Celebracje liturgiczne ujmowały gotowe wprowadzenia do Mszy świętej i akty
skruchy, a także teksty formularzy Mszy świętej o Miłosierdziu Bożym, Najdroższej
Krwi Jezusa Chrystusa, Najświętszym Sercu Pana Jezusa i o św. Faustynie
Kowalskiej, dziewicy. Znalazły się w niej też druga, trzecia i czwarta modlitwa
eucharystyczna o Miłosierdziu Bożym. Ta cenna pomoc liturgiczna zawierała również
wybrany zestaw czytań ze Starego i Nowego Testamentu, psalmy responsoryjne i
Ewangelie. W niej też zamieszczono ułożone specjalne na tę uroczystość wzory
modlitw powszechnych, jak również dziesięć różnych nabożeństw adoracyjnych
przed Najświętszym Sakramentem, m. in. za grzeszników, z prośbą o powołania
kapłańskie i zakonne, o trzeźwość narodu, obronę nienarodzonych, łaskę
zawierzenia miłosiernemu Bogu i wytrwania w dobrym, a także o uwielbienie
Miłosierdzia Bożego przez przebłagania i prośby. Celebracje liturgiczne zawierały
ponadto różne modlitwy, które były przydatne tak w czasie przygotowania do
peregrynacji, jak i podczas trwania samego nawiedzenia. Należały do nich: uroczysty
akt zawierzenia świata Miłosierdziu Bożemu Jana Pawła II, akt zawierzenia parafii
Miłosierdziu Bożemu, akt oddania się Miłosierdziu Bożemu, modlitwa do Matki Bożej
Miłosierdzia, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Nowenna do Miłosierdzia Bożego,
Litania do Miłosierdzia Bożego i Najdroższej Krwi Chrystusa Pana oraz
błogosławieństwo obrazów i obrazków Jezusa Miłosiernego Jezu, ufam Tobie i
błogosławieństwo dewocjonaliów.
Cennym i bardzo przydatnym dopełnieniem Celebracji liturgicznych były
propozycje pieśni religijnych, które posłużyły przygotowaniu archidiecezji do
peregrynacji. W wielu parafiach dało się potem słyszeć owe pieśni uwielbiające i
wychwalające Miłosierdzie Boże250 podczas tego niezwykłego czasu nawiedzenia.
250

Zob. Celebracje Liturgiczne. Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego, Częstochowa 2002, s. 1188. Teksty wyliczonych poniżej pieśni w całości zamieszczone zostały we wskazanej pozycji: Bądź
mi litościw, Boże, w dobroci, Dziękujmy Panu, Jezu, miłości, Jezu, ufam Tobie, Kochajmy Pana,
Koronka do Miłosierdzia Bożego, Litania do Miłosierdzia Bożego, Matko nasza miłosierna, Miłosierny
Jezu, Miłosierny Ojcze nasz, Nasze plany i nadzieje, O, Krwi i Wodo, O miłosierny Boże, O Serce
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3. Przygotowanie duchowieństwa częstochowskiego do peregrynacji
Dzięki przeżywaniu niezwykłego czasu peregrynacji każdy kapłan miał stać się
człowiekiem miłosierdzia i świadkiem Bożej miłości. W takim też duchu przemawiał
Jezus do siostry Faustyny: „Tyś Świadkiem miłosierdzia mego, na wieki stać
będziesz

przed

tronem

moim

jako

żywy

świadek

miłosierdzia

mego.”251

Przygotowanie kapłanów do peregrynacji dokonywało się w wielu wymiarach i
przybierało różnorodne formy, dlatego, dążąc do ich uporządkowania, wyróżnić
należy przygotowanie duchowe oraz przygotowanie teologiczno-katechetycznoliturgiczne i formacyjno-informacyjne, czyli pastoralne.

3.1. Przygotowanie duchowe
Duchowe przygotowanie kapłanów do peregrynacji rozpoczęło się w czasie
pielgrzymki kapłańskiej na Jasną Górę, która stała się jedną gorącą modlitwą i
wołaniem prezbiterów Kościoła częstochowskiego o owocność głoszonej katechezy
o Bożym Miłosierdziu. W tej duchowej formacji uczestniczyło większość kapłanów
diecezjalnych

i

zakonnych

Archidiecezji

Częstochowskiej

działających

w

duszpasterstwie252. Biskup metropolita, przemawiając w katedrze, prosił kapłanów,
by odbyli pielgrzymkę w intencji owocnego przygotowania i przeżycia planowanej
peregrynacji. Zapowiedzi nawiedzenia Obrazu Jezusa Miłosiernego w naszej
archidiecezji pojawiały się już w czasie pielgrzymowania Alejami NMP z katedry na
Jasną Górę oraz podczas drogi krzyżowej na wałach jasnogórskich i uroczystej Mszy
św. koncelebrowanej Kościoła częstochowskiego. Wtedy to zawierzono planowane
dzieło peregrynacji oraz całą wspólnotę wiernych Matce Bożej objawiającej się w
cudownym Obrazie Jasnogórskiej Pani i Królowej.
Wiele aspektów duchowego przygotowania kapłanów poruszał metropolita
częstochowski w swoim Liście na czas peregrynacji, zwracając się w pierwszym
rzędzie do kapłanów, osób konsekrowanych i katechetów253. Pasterz, ukazując
Boże, Salve Regina, Święty Boże, U drzwi Twoich stoję Panie, Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia, W
każdym strapieniu, Z tej biednej ziemi…
251
Dz. 417.
252
„Okólnik Kurii Metropolitalnej”, 2003, nr 10, s. 3 (odtąd „Okólnik”).
253
S. Nowak, List Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego do kapłanów, osób konsekrowanych i
katechetów przed rozpoczęciem peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego w Archidiecezji
Częstochowskiej, [w:] Czas miłosierdzia, Częstochowa 2002, s. 7-13.
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bolesne problemy trzeciego roku nowego tysiąclecia, zwracał uwagę na „blask tego
czasu”, w którym ujawnia się „pewna wrażliwość człowieka na miłosierdzie Boże”, a
odkrywana w duchu wiary niesie nadzieję współczesnemu światu. Odpowiedzialność
za budzenie tej nadziei spoczywa w sposób szczególny na kapłanach, którzy
wezwani są do budowania bliskiej i trwałej relacji z Bogiem i do współpracy z jego
łaską. Nie można bać się tego zadania, ponieważ, jak przypomniał Jan Paweł II w
czasie ostatniej pielgrzymki do Polski, sam Bóg zaprasza nas do uczestnictwa w
dokonującym się na naszych oczach cudzie Miłosierdzia Bożego. Dlatego pasterz
diecezji uzmysławiał kapłanom, „że rękami miłosiernego Boga jesteśmy my,
zwłaszcza kapłani’”254, a odwołując się do nauczania papieża arcybiskup Stanisław
Nowak przypomniał apel Jana Pawła II skierowany do kapłanów i seminarzystów:
„Proszę was bracia, nie zapominajcie, że na was szafarzach Bożego miłosierdzia
spoczywa wielka odpowiedzialność, ale też i pamiętajcie, że sam Chrystus umacnia
was obietnicą, którą przekazał przez siostrę Faustynę: «Powiedz Moim kapłanom, że
zatwardziali grzesznicy kruszyć się będą pod ich słowami, kiedy będą mówić o
niezgłębionym miłosierdziu Moim, o litości, jaką mam dla nich w sercu Swoim»”255.
Papież w encyklice o Bożym Miłosierdziu uświadamiał nam tę niepodważalną
prawdę, że „człowiek dociera do miłosiernej miłości Boga, do Jego miłosierdzia o
tyle, o ile sam przemienia się wewnętrznie w duchu podobnej miłości w stosunku do
innych”256. Kapłani, chcąc głosić wiernym orędzie o miłosiernej miłości Boga, muszą
sami odkrywać na tej drodze „coraz pełniej tajemnice miłosierdzia Bożego”257 i żyć
nią na co dzień.
3.1.1. Jesienne dni duszpasterskie dla kapłanów
Głównym celem przygotowania kapłanów do peregrynacji było ukazanie
duchowego, teologicznego i duszpasterskiego wymiaru tego szczególnego aktu
religijnego. Znaczącą rolę w przygotowaniu kapłanów odegrały jesienne dni
duszpasterskie. Tradycyjnie w archidiecezji częstochowskiej zaplanowane zostały w
254

Tamże, s. 7-8.
Tamże, s. 8; Dz.1521; Jan Paweł II, Homilia wygłoszona podczas Mszy św. i beatyfikacji, Kraków–
Błonia, 18 sierpnia 2002, [w:] Bóg bogaty w miłosierdzie. VIII Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski,
Olsztyn 2002, s. 103-104.
256
DiM, 14.
257
Jan Paweł II, Homilia wygłoszona podczas Mszy św. i beatyfikacji, Kraków–Błonia, 18 sierpnia
2002, [w:] Bóg bogaty w miłosierdzie. VIII Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, Olsztyn 2002, s. 104.
255
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czterech regionach duszpasterskich: 18 listopada 2002 roku odbyły się w Wieluniu,
20 kwietnia – w regionie radomszczańskim, 22 listopada – w kolegiacie
zawierciańskiej. Zakończenie przypadło zaś na 23 listopada – jesienny dzień
skupienia, który odbył się w Częstochowie w Wyższym Seminarium Duchownym.
Wzięli w nim udział kapłani z regionu częstochowskiego oraz wszyscy ci, którzy nie
mogli wcześniej uczestniczyć w tych refleksyjnych dniach w swoich regionach258.
Spotkania rozpoczęły się modlitwą brewiarzową, słowo wprowadzające wygłosił
arcybiskup Stanisław Nowak, a główny wykład na temat programu, przygotowania i
przeżycia Peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego miał ks. prałat Stanisław Gębka.
Spotkanie kończyło ogłoszenie komunikatów Kurii Metropolitalnej.
3.1.2. Wielkopostne dni skupienia dla duchowieństwa
Kolejną okazją do duchowego przygotowania kapłanów na czas trwającej
peregrynacji w Archidiecezji Częstochowskiej stały się wielkopostne dni skupienia,
które odbyły się we wszystkich regionach duszpasterskich. Prowadził je ks.
arcybiskup, który jako ojciec duchowny swoich kapłanów przygotował dla nich dwie
konferencje. Tematem głównym pierwszej z nich stały się słowa: „Kapłan wyrazem
miłosierdzia Bożego”. Arcybiskup na samym początku stwierdził, że kapłan ma
bardziej niż inni miłować i kochać Boga oraz bezwzględnie Mu zawierzyć. Ma zaufać
Miłosierdziu Bożemu na śmierć i życie. Arcybiskup zachęcał do organizowania
nabożeństw do Miłosierdzia Bożego, podczas których manifestuje się bezgraniczną
ufność Chrystusowi oraz gotowość do całkowitego podporządkowania Mu własnej
woli, zgodnie z powołaniem kapłana, który winien żyć dla zbawienia dusz. Jezus daje
swoim kapłanom łaskę kruszenia serc nawet największych grzeszników, dzięki
czemu duchowni stają się narzędziem w ręku Boga i Kościoła. Dlatego kapłan, jeśli
chce godnie sprawować swą posługę, musi być posłuszny Chrystusowi, Kościołowi,
papieżowi i biskupowi, gdyż wszelki subiektywizm etyczny prowadzi do osłabienia
pozycji Kościoła i zachwiania wiary. Każdego kapłana winna cechować cnota pokuty
i dążność do praktykowania częstej spowiedzi, a także pobożne rozważanie tajemnic
Eucharystii i oddawanie się kontemplacji Chrystusa razem z Maryją przez
odmawianie Różańca i duchowe zagłębianie się w jego tajemnice.

258

„Okólnik” 2002, nr 11, s. 3.
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Druga konferencja skupiała się wokół cnót, czynów i postaw moralnych, które
pozwalają kapłanowi w pełni stać się głosicielem orędzia o Bożym Miłosierdziu, by w
możliwie najdoskonalszy sposób mógł urzeczywistniać je podczas swojej służby
duszpasterskiej. Jedna z ważniejszych cnót, jaką powinien odznaczać się kapłan, to
cnota miłosierdzia, która stanowi nieodzowny przymiot duchownego. Arcybiskup
przypomniał, że każdy kapłan musi wykazać się cnotą miłosierdzia, a jeśli jej nie ma,
to musi ją w sobie wypracować, ponieważ jego przeznaczeniem jest służba innym.
Funkcje wypełniane w kapłaństwie domagają się postawy miłosierdzia, bo „kto
dotyka niebiańskiego chleba, sam musi być chlebem”259. Arcybiskup uświadamia
równocześnie, że kapłan ma być mężem Eucharystii oraz mężem chleba duchowego
i cielesnego, dlatego winien się dzielić tym chlebem z potrzebującymi, karmić innych i
troszczyć się o nich. Jest też ojcem, bo powołuje do życia wiecznego wiele ludzkich
serc, a ponadto bratem, gdyż niesie pomoc potrzebującym współbraciom, nie
zostawiając ich w biedzie życia duchowego i fizycznego.
Miłosierdzie mieści się w istocie posługi kapłańskiej. Bez miłosierdzia kapłan
nie jest wysłannikiem Boga na ziemi. Miłosierdzie proboszcza w parafii ma się
zasadzać na byciu wszystkim dla wszystkich, to znaczy ma on znać dobrze swoich
parafin, ich problemy i potrzeby, nie wystarczy jedynie teoretyczna i powierzchowna
wiedza na ich temat. Jest kapłanem dla wszystkich, dla biednych i bogatych, ma
umieć rozmawiać nie tylko z zamożnymi, ale również, a może przede wszystkim, z
ubogimi. Jezus widzi, i kapłan też ma widzieć, potrzeby ludzi. Każdy kapłan winien
być społecznikiem, który rodzi się dzięki przyjściu Chrystusa Miłosiernego. Ponadto
pasterz zwracał uwagę na to, że ksiądz ma być również miłosierny wobec innego
kapłana, bo mało jest miłości braterskiej wśród duchownych i mało wspólnotowości.
Ma mieć właściwy dystans do rzeczy materialnych, a owocem tego jest dzielenie się
z innymi. Każdy kapłan winien żyć w imię sprawiedliwości społecznej. Powinna go
cechować miłość społeczna i miłosierdzie społeczne, czyli miłosierdzie wobec duszy,
a nie tylko wobec ciała, bo przeznaczeniem kapłana jest zbawiać ludzi260.

259

Tamże, s. 130. Rękopis, Dzień skupienia dla kapłanów, Wielki Post 2003, Częstochowa, 8 marca
2003.
260
Por. tamże, s. 130.
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3.1.3. Konferencje delegata ds. peregrynacji dla kapłanów
Ks. S. Gębka, delegat biskupi, odpowiedzialny za peregrynację w Archidiecezji
Częstochowskiej przygotowywał do tego wydarzenia kapłanów przez głoszone
odczyty podczas konferencji na zebraniach dekanalnych. Delegat ds. peregrynacji
rozpoczął swoje wystąpienie na jesiennych spotkaniach od przedstawienia kapłanom
świadectw, jakie napływają do sanktuarium w Łagiewnikach, gdzie ludzie dziękują
Chrystusowi Miłosiernemu za uzdrowienia, nawrócenia, za łaski doczesne i
nadprzyrodzone261.
Prelegent przedłożył cele Peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego i
przypomniał słowa Chrystusa zapisane w Dzienniczku przez s. Faustynę: „Jeśli
ludzie nie uwielbią miłosierdzia mojego, zginą na wieki"262. Powołując się na ks. prof.
Ignacego Różyckiego, podkreślił, że to Jezusowe wezwanie skierowane do
wszystkich

wiernych przez św. Faustynę, jako zachęta do praktykowania

nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego nie może być bardziej przejrzyste i pilne.
Dlatego delegat, odwołując się do nauczania papieża Jana Pawła II i do listu
pasterza Kościoła częstochowskiego ukazał potrzebę Boskiego Miłosierdzia w
dzisiejszym świecie263.
Następnie prelegent wskazał na to, co jest przedmiotem nabożeństwa do
Bożego Miłosierdzia i wyjaśnił, jak należy rozumieć termin „miłosierdzie"264.
Zaznaczył, że Miłosierdzie Boże jest w większości objawień rozumiane przez s.
Faustynę jako miłosierdzie Jezusa. Powołując się na dyskusje teologiczne, ukazał
też wątpliwości dotyczące tego, czy nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia nie
zawiera się w Kulcie Bożego Serca. W konsekwencji wyjaśnił, że są to dwa
odróżnialne i specyficzne kulty i nabożeństwa265.

261

S. Gębka, Konferencja do kapłanów, [w:] AKMwCz, Peregrynacja, t. I, s. 87. Ks. Prałat Gębka
podaje, że „w ostatnich dwóch latach od 2000 roku nadesłano do sanktuarium blisko 6000 listów.
Przykładowo, tylko od 3 stycznia do 21 marca br. odnotowano 26 przypadków uzdrowień z różnych
chorób”.
262
Dz. 965.
263
S. Gębka, Konferencja do kapłanów, [w:] AKMwCz, Peregrynacja, t .I, s. 88-89.
264
Tamże, s. 89. Ks. Prałat zwrócił uwagę, że „w większości objawień s. Faustyny jest mowa po prostu
o miłosierdziu, bez żadnych objaśnień. Tylko w 19 objawieniach znajdujemy wyjaśnienie precyzujące
termin «miłosierdzie». Oznacza ono: samego Jezusa (4x), jest synonimem miłości (7x), dobroci (4x),
litości (5x). To «miłosierdzie» będące miłością, litością i dobrocią posiada przymioty, jakie może mieć
tylko Bóg: «niezgłębione», «niewyczerpane», «niezbadane», «niewypowiedziane», «niezmierzone»”.
265
Tamże, s. 89. Prałat wyjaśnił, że „jeśli chcemy być uczestnikami nabożeństwa do Bożego
Miłosierdzia, przekazywanego przez s. Faustynę, to nasze akty uwielbienia, zaufania i modlitwy winny
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Mówca powołując się na słowa s. Faustyny, że kto ufa Miłosierdziu Chrystusa,
nie zginie266, jeszcze raz przypominał, iż to właśnie „ufność" stanowi istotę
nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia267.
Ks. S. Gębka, odwołując się do słów Jezusa Miłosiernego, przypominał o
trzech sposobach czynienia miłosierdzia względem bliźnich, jakimi są: czyn, słowo,
modlitwa268, każdy zaś z nich pokrótce omówił. Prelegent wykazał na podstawie
nauczania zawartego w Dzienniczku, że praktykowanie miłosierdzia jest warunkowo
konieczne i niezastąpione. Przypomniał także o różnych formach nabożeństwa do
Bożego Miłosierdzia, jakim są: adoracja i kontemplacja Obrazu, Koronka, Święto
Miłosierdzia, Godzina Miłosierdzia, Szerzenie kultu Miłosierdzia Bożego.
Na konferencji omówione zostało również zagadnienie dotyczące ustalenia
odpowiedniej terminologii. Działanie duszpasterskie, do którego przygotowywał się
cały Kościół częstochowski, zostało nazwane Peregrynacją Obrazu Jezusa
Miłosiernego w Archidiecezji Częstochowskiej, ale w praktyce duszpasterskiej można
było się posługiwać terminologią Nawiedzenie Jezusa Miłosiernego w znaku Jego
obrazu269.
Ważną kwestią okazało się wskazanie na cele peregrynacji, spośród których
najważniejsze tak oto sformułował ksiądz arcybiskup:
1. Uwielbić Miłosierdzie Boże;
2. Korzystać z Miłosierdzia Bożego;
3. Uwrażliwić na czyny miłosierdzia;
4. Przekształcić dawne Róże w nowe Koła Żywego Różańca.
W drugiej część konferencji ks. Gębka zajął się samym przygotowaniem do
peregrynacji, które dotyczyło zarówno kapłanów, jak i wiernych. Tak więc duchowni
poprzez odbywanie rekolekcji, dni skupienia, pielgrzymki mieli stać się iskrą
miłosierdzia dla swych parafian. Wiernym zaś stworzono możliwość przygotowania
być skierowane do Miłosierdzia Bożego – będącego miłością, litością i dobrocią. «Miłosierdzie» jest
przedmiotem właściwego Nabożeństwa”.
266
Dz. 723.
267
S. Gębka, Konferencja do kapłanów, [w:] AKMwCz, Peregrynacja, t. I, s. 89-90. Ks. Gębka,
odwołując się do słów zawartych w dzienniczku, pokazuje, że to właśnie ufność „gwarantuje
ufającemu nie tylko wieczne zbawienie, ale i inne łaski, zarówno zbawienne jak i doczesne (Dz. ss.
627, 723, 1128). Ufność sama w sobie stanowi już Nabożeństwo. Bez ufności nie można w żaden
sposób korzystać z Jego owoców (Dz. 420, 627, 742, 1160, 1182). Czcić Boże Miłosierdzie to nic
innego, jak ufać Mu. Stąd choćby brakowało innych elementów, form, już sama ufność stanowi
Nabożeństwo”.
268
Por. Dz. 742.
269
S. Gębka, Konferencja do kapłanów, [w:] AKMwCz, Peregrynacja, t. I, s. 92. S. Gębka zaznaczył,
że „można także używać zamiennie terminów peregrynacja i nawiedzenie”.
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dalszego – przez kazania, katechezy, rozważania i nabożeństwa oraz bliższego –
przez rekolekcje czy misje tuż przed przybyciem obrazu. Zwrócono również uwagę
na dobry wybór rekolekcjonistów oraz przypomniano o wypełnianiu ankiety po
zakończeniu peregrynacji270.
Trzecia część wykładu dotyczyła już samego przebiegu uroczystości, która
miała być przeprowadzana według punktów ceremoniału zatwierdzonego i podanego
w Celebracjach Liturgicznych. Materiały te szczegółowo, punkt po punkcie, omawiają
przebieg doby peregrynacyjnej w parafii – począwszy od modlitewnego oczekiwania i
przyjęcia Obrazu Jezusa Miłosiernego o ustalonej godzinie 17 00 lub 1800, poprzez
wszystkie uroczystości w parafii aż do pożegnania Obrazu, odprowadzenia go w
procesji do samochodu-kaplicy, którym wyruszał do następnej parafii271.
Na konferencji poruszone zostały też zagadnienia dotyczące odpowiedniego
przygotowania peregrynującego obrazu (ustalenie jego wymiarów, zadbanie o
korzystne oświetlenie wizerunku) oraz udekorowania wnętrz świątyń, kościelnego
otoczenia i trasy procesji, których uroczysty i odświętny charakter miał podkreślić
rangę przeżywanego aktu peregrynacji w każdej ze wspólnot parafialnych
Archidiecezji Częstochowskiej.
Ostatnim punktem prelegenta było przytoczenie świadectwa chorego
kapłana, który został cudowne uzdrowiony: „W przeddzień święta Miłosierdzia i
kanonizacji s. Faustyny przyszedł do nich pewien kapłan mający poważne problemy
z mową. Trudno go nawet było zrozumieć, gdy prosił o pozwolenie na odprawienie
Mszy św., po otrzymaniu zgody wyprowadzono go do zakrystii, ubrano w szaty
liturgiczne, po czym przestano się nim interesować. Jakież było zdziwienie jednej z
sióstr, kiedy zobaczyła owego księdza biegnącego korytarzem piętro wyżej. Ubrany
jeszcze w ornat pochwycił ją, uniósł wysoko do góry i wykrzyczał pełnym głosem:
„Siostro, ja mówię. Czy siostra słyszy, jak mówię?" Okazało się, że ten kapłan utracił
głos siedem lat wcześniej, a leczenie nie pomagało. Będąc w Krakowie postanowił
zwrócić się z prośbą o pomoc do Bożego Miłosierdzia i s. Faustyny” 272.
Delegat na pierwszych dekanalnych zebraniach poza myślami teologicznymi
przekazywał

informacje

dotyczące

przygotowania,

organizacji

i

przeżycia

peregrynacji w parafii. W swoim wystąpieniu szczegółowo omawiał liturgię
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Tamże, s. 94.
Zob. tamże, s. 94-97.
272
Tamże, s. 97-98.
271

94

nawiedzenia,

opracowaną

w

pomocach

duszpasterskich.

Namawiał

do

organizowania pielgrzymek przygotowujących duchowo do głębokiego przeżycia
peregrynacji, a kapłanów zachęcał do gorliwego odprawienia rekolekcji. Odpowiadał
także na stawiane pytania.
Program i treść konferencji regionalnych poświęconych peregrynacji zawierały
instrukcje

ogólne

dotyczące

przygotowania

duchowego

i

organizacyjnego

Peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego w Archidiecezji Częstochowskiej.
3.2. Przygotowanie pastoralne kapłanów do peregrynacji
Każde wydarzenie religijne, aby mogło być głęboko przeżyte, musi być
wcześniej właściwie przygotowane. Niewątpliwie takim wielkim wydarzeniem na
skalę całej archidiecezji, wydarzeniem nie tylko historycznym, ale historiozbawczym,
była Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego. To oficjalne przygotowanie
rozpoczęło się wydaniem dnia 3 października 2002 roku dekretu ustanawiającego
delegata ds. przygotowania i przeprowadzenia w Archidiecezji Częstochowskiej
Peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego273. Został nim ks. Stanisław Gębka,
proboszcz parafii św. Antoniego Padewskiego w Częstochowie. W dekrecie
nominacyjnym Ks. Arcybiskup podkreślił „olbrzymie doświadczenie ks. prałata Gębki
ze względu na przygotowanie i prowadzenie Nawiedzenia Matki Bożej” w kopii
Obrazu

Jasnogórskiego

w

latach

1979-1980

oraz

„wielką

gorliwość

274

duszpasterską”

. Powierzył też pełną odpowiedzialność za to dzieło, które miało się

rozpocząć od pierwszej niedzieli Adwentu 2002 roku.

3.2.1.

Zadanie

delegata

ds.

peregrynacji

i

komitetu

peregrynacji

w

przygotowaniu diecezji

273

Zob. S. Nowak, Dekret ustanawiający delegata do spraw przygotowania i przeprowadzenia w
Archidiecezji Częstochowskiej Peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego, [w:] AKMwCz, Peregrynacja
Obrazu Jezusa Miłosiernego w Archidiecezji Częstochowskiej 2002-2003, t. I, s. 11 (odtąd skrót
AKMwCz, Peregrynacja). Arcybiskup Stanisław Nowak na odpuście parafialnym ku czci św. Teresy od
Dzieciątka Jezus w parafii św. Antoniego w Częstochowie ustnie delegował ks. prałata Gębkę do
zajęcia się sprawami peregrynacji, prosząc o przygotowanie propozycji przebiegu nawiedzenia na
zebranie w tej sprawie, które miało odbyć się 3 października w Kurii Metropolitalnej, AKMwCz,
Peregrynacja, s. 18-19.
274
Tamże, s. 11.
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Pierwszym zadaniem delegata było przygotowanie projektu programu
peregrynacji oraz znalezienie i przedstawienie arcybiskupowi osób, które mogłyby
pomóc w przeprowadzeniu Nawiedzenia Obrazu Jezusa Miłosiernego 275.
Zebrane propozycje dotyczące pielgrzymującego obrazu przedstawił delegat
na zebraniu w sprawie Peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego w Archidiecezji
Częstochowskiej, które odbyło się w domu biskupim 3 października 2002 roku 276. Na
spotkaniu byli obecni pracownicy Kurii Metropolitalnej pod przewodnictw ks.
arcybiskupa Stanisława Nowaka i ks. biskupa pomocniczego Antoniego Długosza 277.
Spotkanie rozpoczęło się modlitwą „Anioł Pański” i krótkim wprowadzeniem w temat
zagadnienia, zebranie poprowadził ks. M. Mikołajczyk, kanclerz Kurii Metropolitalnej.
Infułat wskazał wszystkim zebranym ks. S. Gębkę, jako odpowiedzialnego z ramienia
ks. Arcybiskupa za peregrynację. Następnie ks. Gębka przedstawił wszystkim swoje
propozycje i sugestie dotyczące planowanych uroczystości 278, wskazując także na
wiele problemów związanych z samym przygotowaniem. Pierwszym zagadnieniem,
które zostało omówione było ustalenie terminologii dotyczącej aktu nawiedzenia279.
Spośród czterech propozycji ustalono, że oficjalnie posługiwać się należy terminem
Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego280. Kolejna sprawa poruszona przez ks.
Gębkę związana była z przygotowaniem samego Obrazu Miłosierdzia Bożego281.
Ustalono wspólnie, jak ma wyglądać sam obraz, jego rozmiary, a także wybrano

275

Tamże, s. 11.
Zob. J. Wojtyla, Protokół z zebraniu w sprawie Peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego w
archidiecezji częstochowskiej, które odbyło się w Domu Biskupim dnia 3 października 2002 r., [w:]
AKMwCz, Peregrynacja, t. I., s. 16-18.
277
Tamże, s. 16.
278
S. Gębka, Peregrynacja Obrazu Miłosierdzia Bożego w parafiach archidiecezji częstochowskiej.
Prałat Gębka omówił w swoim wystąpieniu siedem punktów związanych z organizacją uroczystości
peregrynacyjnych.
279
Tamże, s. 14. Zostały zaproponowane cztery pokrewne określenia oddające istotę tego
wydarzenia:
1. Peregrynacja Obrazu Miłosierdzia Bożego;
2. Nawiedzenie Obrazu Miłosierdzia Bożego;
3. Spotkanie z Panem Miłosiernym;
4. Doba Miłosierdzia Bożego.
280
J. Wojtyla, Protokół z zebraniu w sprawie Peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego w archidiecezji
częstochowskiej, które odbyło się w domu Biskupim dnia 3 października 2002 r., [w:] AKMwCz,
Peregrynacja, t. I., s. 16-18.
281
S. Gębka, Peregrynacja, s. t. I…, dz. cyt., s. 14. Delegat zaproponował wybór malarza i podanie tej
informacji do publicznej wiadomości z prośbą, aby kapłani, siostry zakonne, chorzy i dzieci modlili się i
czynili pokutę w intencji artysty, któremu powierzone zostało zadanie stworzenia kopii wizerunku
Jezusa Miłosiernego. Zapowiedział również, że powstające dzieło pobłogosławi ks. arcybiskup. Na
spotkaniu poruszył też sprawę zorganizowania samochodu-kaplicy przewożącego peregrynujący
obraz oraz wyboru kierowców, którzy mieli go eskortować.
276
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malarza, który ma go namalować. Spośród trzech proponowanych nazwisk,
wskazano artystę Witolda Bulika.
Ks. I. Skubiś, redaktor naczelny tygodnika katolickiego „Niedziela”, podjął się
zorganizowania samochodu służącego do przewozu Obrazu Jezusa Miłosiernego w
czasie peregrynacji z parafii do parafii282. Metropolita przedstawił swój List
skierowany do wszystkich diecezjan, w którym zapowiedział w nim Peregrynację
Jezusa Miłosiernego w diecezji częstochowskiej283. Ks. Prałat zaproponował, by
namalowany na tę szczególną okoliczność obraz, nad którym odprawiono modły,
został poświęcony przez samego Ojca Świętego Jana Pawła II. Następnie Delegat
ds. Peregrynacji zaproponował, by do tak ważnego wydarzenia, jakim jest
nawiedzenie obrazu, a także ze względu na krótki czas przygotowań archidiecezji do
tego wydarzenia, zostali włączeni inni kapłani i osoby kompetentne w tej dziedzinie,
tworząc tzw. Sekcje Peregrynacji284. Proponował nawiązanie kontaktu z diecezjami,
w których miała już miejsce taka peregrynacja285, a także krucjatę modlitwy w intencji
tego dzieła286. Ponadto, opowiadał się za tym, by odbywać pielgrzymki do źródła
miłosierdzia, jakim jest sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach, a także, by
zorganizować rekolekcje bądź dni skupienia dla kapłanów, które miałyby być
najlepszym przygotowaniem proboszczów do peregrynacji.

282

Zob. „Niedziela. Tygodnik Katolicki”, dodatek regionalny: „Niedziela Częstochowska”, Nr 50 (499) C
ROK XLV, s. III; Samochód kaplica został stosownie przygotowany i poświęcony w przeddzień
oficjalnej peregrynacji na placu przy redakcji katolickiego tygodnika „Niedziela”. Poświęcenia dokonał
arcybiskup Stanisław Nowak w asyście ks. infułata Ireneusza Skubisia, delegata ds. Peregrynacji i
innych kapłanów różnych stopni i godności oraz wiernych świeckich i pracowników tygodnika
„Niedziela”.
283
J. Wojtyla, Protokół z zebrania w sprawie Peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego w archidiecezji
częstochowskiej, które odbyło się w domu Biskupim dnia 3 października 2002 r., [w:] AKMwCz,
Peregrynacja, t. I, s. 17.
284
S. Gębka, Peregrynacja, dz. cyt., s. 14. W celu usprawnienia przygotowań do peregrynacji ks. S.
Gębka zaproponował wydanie dekretu powołującego specjalny komitet czuwający nad organizacją i
przebiegiem uroczystości, który miał składać się z następujących sekcji:
1. terminarzowej;
2. pomocy duszpasterskich;
3. rekolekcji i misji;
4. artystycznej;
5. liturgicznej;
6. archiwalnej.
285
J. Wojtyla, Protokół z zebrania w sprawie Peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego w archidiecezji
częstochowskiej, które odbyło się w domu Biskupim dnia 3 października 2002 r., [w:] AKMwCz,
Peregrynacja, t. I, s. 16-18. W czasie trwania spotkania duchowni z Diecezji Płockiej i Toruńskiej, w
których trwało właśnie nawiedzenie, podzielili się swoimi doświadczeniami w tym względzie z
kapłanami z Archidiecezji Częstochowskiej.
286
Ks. Arcybiskup w ramach przygotowania do uroczystości polecił, aby w intencji peregrynacji
odmawiać różaniec oraz modlitwy w czasie Mszy świętej.
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Po zgłoszeniu pewnych sugestii przez ks. Gębkę, ustalono, że początkiem
peregrynacji będzie pierwsza niedziela Adwentu, a miejscem jej rozpoczęcia –
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Częstochowie. Biorąc zaś pod uwagę sam
przebieg peregrynacji, postanowiono, by rozpoczynała się ona w każdej parafii o
godz. 17.00 lub 18.00 w zależności od pory roku, niedaleko kościoła, gdzie po
modlitewnym oczekiwaniu wiernych nastąpi powitanie i uroczyste wprowadzenie
obrazu do kościoła, po którym rozpocznie się Msza św., a następnie trwać będą
modlitwy czuwania i adoracje przed Obrazem Jezusa Miłosiernego i wystawionym
Najświętszym

Sakramentem.

Ustalono,

że

centralnej

uroczystości

będzie

przewodniczył jeden z biskupów. Metropolita mocno zaakcentował znaczenie
bezpośredniego etapu przygotowawczego do peregrynacji, na jaki złożą się
rekolekcje i spowiedź. Cała doba peregrynacji powinna być związana z prowadzącą
do przeżyć duchowych adoracją Najświętszego Sakramentu287. Kwestia dekoracji
natomiast została pozostawiona inwencji samych duszpasterzy z uwzględnieniem
możliwości i potrzeb danej parafii, tak by zachować uroczystą doniosłość tego
wydarzenia. Na koniec spotkania omówiono cele peregrynacji łączące się z hasłem
duszpasterskim „Umiłować Chrystusa”. Peregrynacja miała, bowiem, pobudzić
wiernych do świadomego, głębokiego spotkania z Miłosierdziem Bożym w
sakramencie pokuty oraz do autentycznych przeżyć w akcie pełnego uczestnictwa w
samej Eucharystii. Nawiedzenie Obrazu Jezusa Miłosiernego miało ponadto
natchnąć wiernych do miłości czynnej przez szeroko rozumianą działalność
charytatywną288.
Dnia 5 października ks. Arcybiskup, mając na uwadze potrzebę duchowego i
informacyjno-formacyjnego

przygotowania

kapłanów

i

wiernych

Archidiecezji

Częstochowskiej do Peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego powołał Komitet ds.
Peregrynacji. Komitet ten składał się z siedmiu sekcji, których zadaniem było
ustalenie terminarzu peregrynacji i jej trasy, przygotowanie księgi zawierzenia oraz
ankiet – dla wiernych, dla potrzeb rekolekcji i misji w parafii, jak również ankiety
sprawozdawczej dla księży proboszczów.

287

J. Wojtyla, Protokół z zebrania w sprawie Peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego w archidiecezji
częstochowskiej, które odbyło się w Domu Biskupim dnia 3 października 2002 r., [w:] AKMwCz,
Peregrynacja, t. I, s. 18.
288
Tamże, s. 3. Proponowano, aby w każdej parafii zorganizować oddział Caritas bądź zespół
charytatywny.
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3.2.2. Spotkanie z księżmi proboszczami parafii częstochowskich
Pierwsze organizacyjne spotkanie duszpasterskie z księżmi proboszczami
parafii częstochowskich w sprawie peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego w
Archidiecezji Częstochowskiej odbyło się 4 października 2002 roku w Kurii
Metropolitalnej289. W spotkaniu uczestniczyło 34 duszpasterzy spośród 51 parafii
częstochowskich. Kanclerz Kurii Metropolitalnej ks. M. Mikołajczyk wprowadził w
tematykę nawiedzenia i przedstawił ks. prałata Gębkę, któremu arcybiskup zlecił
przygotowanie Peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego.
Ks. J. Wotyla wskazał trzech artystów, którym można byłoby powierzyć
namalowanie

obrazu

Jezu,

ufam

Tobie.

Po

konsultacjach

z

metropolitą

częstochowskim uzgodniono, że tego dzieła podejmie się ostatecznie Witold Bulik z
Katowic, mający swoją pracownię artystyczną w Częstochowie. On to właśnie miał
wykonać w krótkim czasie duży obraz na desce przedstawiający Jezusa
Miłosiernego, który w tymże znaku wędrowałby przez wszystkie parafie Archidiecezji
Częstochowskiej290.
Biskup A. Długosz omówił dokładanie teologiczne wątki peregrynacji,
zwracając w szczególności uwagę na powiązanie aktu nawiedzenia w Kościele
częstochowskim z Rokiem Duszpasterskim w Polsce, który miał być przeżywany pod
hasłem „Pokochać Chrystusa”291.
Spotkanie prowadził ks. S. Gębka, który na samym początku prosił o poważne
potraktowanie peregrynacji, jako szczególnej akcji duszpasterskiej, ukazując, iż ma
mieć ona wymiar głęboko duchowy. Podkreślał też, jak wielkie znaczenie mają dla
duchowego przeżycia nawiedzenia – przygotowanie, rekolekcje oraz modlitewne
czuwanie przed Najświętszym Sakramentem. Akcentował konieczność dekoracji
trasy, domów, kościoła. Podał dokładny termin rozpoczęcia i zakończenia
uroczystości nawiedzenia. Zapowiedział, że peregrynacja rozpocznie się w parafii
Miłosierdzia Bożego, a zakończy w archikatedrze częstochowskiej, a następnie
omówił jej rozpoczęcie, przebieg i zakończenie w archidiecezji częstochowskiej.
Podał

też

program

charakteryzować

doby

peregrynacyjnej,

poszczególne

formy

wskazując,

celebracji

289

Peregrynacja, t. I, s. 21.
Protokół, s. 22.
291
Tamże.
290
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czym

liturgicznej

–

powinny

się

nabożeństwo

centralne, czuwanie nocne, pasterka, Msze św. przed południem, jak również
nabożeństwo pożegnalne. Poruszył także problem wystawienia Najświętszego
Sakramentu i zaproponował stały program peregrynacji, według którego uroczyste
powitanie obrazu miało mieć miejsce zimą o godz. 17, a latem – o godz. 16.00.
Spotkanie zwieńczyła dyskusja kapłanów, podczas której przedstawiono nowe
propozycje i cenne wskazówki związane z organizacją peregrynacji oraz próbowano
rozwiać wiele wątpliwości dotyczących jej przebiegu.
3.2.3. Spotkania proboszczów i rekolekcjonistów przed peregrynacją
Komitetowi do Spraw Peregrynacji patronowała idea, aby nawiedzenie Obrazu
Jezusa Miłosiernego było wielkim wydarzeniem dla każdej diecezji i parafii, toteż
wielką

wagę

przywiązywał

do

dobrego

przygotowania

poprzedzającego

te

uroczystości. Sformułowane, więc, zostały przez arcybiskupa cele przyświecające
peregrynacji oraz związane z tym propozycje duszpasterskie. Chcąc ujednolicić
przygotowanie

i

przebieg

nawiedzenia

Obrazu

Jezusa

Miłosiernego

w

poszczególnych parafiach, zorganizowano przed peregrynacją specjalne spotkania z
proboszczami i rekolekcjonistami. Pierwsze z nich odbyło się 24 stycznia 2003 roku,
kolejne miały miejsce 20 marca 2003 roku w 125. dobę peregrynacji, a ostatnie – 11
września 2003 i na początku listopada.
Podczas tychże spotkań, prowadzonych przez ks. Arcybiskupa oraz Komisję
ds. Peregrynacji, frekwencja proboszczów wynosiła 100%, a rekolekcjonistów –
90%292. W swoim słowie wstępnym ks. Arcybiskup zaznaczył, że zapowiedź
peregrynacji bardzo pozytywie została odebrana przez Stolicę Apostolską, w
szczególności zaś przez samego papieża, który często odwoływał się do własnych
doświadczeń z ostatniej pielgrzymki do Polski. Arcybiskup wzywał do modlitwy w
intencji głębokiego przeżycia peregrynacji, zachęcając zwłaszcza do odmawiania
różańca pół godziny przed Mszą św. oraz do odnawiania Kół Różańcowych. Poruszył
też bolesną kwestię utraty wrażliwości na Boże przykazania we współczesnym
świecie. Prosił, aby podczas przygotowań do nawiedzenia owocnie wykorzystać
wszystkie elementy związane z Obrazem Jezusa Miłosiernego, zdjęcia Ojca św.
całującego wizerunek Zbawiciela. Jednocześnie zachęcał do dogłębnej lektury

292

Peregrynacja, t. I, zobacz listy obecności z miesiąca września i listopada.
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dzienniczka św. s. Faustyny i do podjęcia refleksji nad przesłaniem ostatniej
pielgrzymki papieża do Polski. Zalecał ró6. wnież twórcze czerpanie z encykliki Dives
in misericordia, która doczekała się już drugiego wydania. Ponadto arcypasterz
zwrócił uwagę na bardzo pozytywne oceny kapłanów i wiernych, którym dane już
było przeżyć nawiedzenie Jezusa Miłosiernego w swoich parafiach. To wielkie
wydarzenie religijne zachęcało księży do wzmożonej pracy w konfesjonałach,
stwarzając szerokim rzeszom parafian możliwość duchowego oczyszczenia podczas
sakramentu pojednania i pokuty, dzięki którym w szczególny sposób mogli oni
doświadczyć Bożego Miłosierdzia. Proboszczowie z satysfakcją zwracali też uwagę
na fakt, że nigdy dotąd do świątyni nie napływały tak liczne tłumy wiernych.
Arcybiskup, parafrazując słowa św. Faustyny, że „kto się nie zwróci do
miłosierdzia Bożego dozna Przerażenia, a kto się zwróci, dozna zbawienia”,
przypominał o fundamentalnej roli rekolekcji w duchowym przygotowaniu parafian do
spotkania z Chrystusem Miłosiernym. Jednocześnie wskazywał na konieczność
zapewnienia wiernym sakramentu pokuty i pojednania tak w czasie planowanych
rekolekcji, jak i całej doby nawiedzenia. Przypomniał o czynieniu miłosierdzia wobec
bliźnich, uwrażliwiając na dwa jego wymiary – duchowy, dokonujący się przez
modlitwę różańcową oraz zewnętrzy urzeczywistniający się w dziełach miłosierdzia.
Wzywał, aby we współczesnym świecie wyjałowionym z wartości i niejednokrotnie
skazującym człowieka na życie w ubóstwie kapłani byli rękami miłosiernego Boga i
zachęcali do tego samego swoich parafian, przypominając m.in. o zakładaniu
szkolnych kół Caritas. W swoim przemówieniu ksiądz Gębka zwrócił uwagę na wiele
pozytywnych

zjawisk

pielgrzymowanie

do

towarzyszących
różnych

parafii

za

aktowi

nawiedzenia,

peregrynującym

takich

obrazem

jak

czy też

powstawanie kół różańcowych w szkołach. Na koniec zachęcił rekolekcjonistów do
zaangażowania się w przygotowanie i prowadzenie centralnych uroczystości
peregrynacyjnych.
Na

konferencjach

prowadzonych

przez

Komitent

ds.

Peregrynacji

przypomniano księżom proboszczom i misjonarzom wszystkie wytyczne ks.
arcybiskupa

Stanisława

Nowaka

dotyczące

celów

nawiedzenia.

Następnie

Przewodniczący Komitetu ds. Peregrynacji złożył relację z dotychczasowego
przebiegu uroczystości, starając się przy tym dokonać jej oceny. Trzeci punk zawierał
szczegółowe wytyczne duszpasterskie dla kapłanów i misjonarzy przygotowujących
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parafię do peregrynacji293. Dzięki przeprowadzonym konferencjom misjonarze mieli
pełną świadomość, jaki jest cel i kierunek samej peregrynacji. Spotkania te okazały
się bardzo potrzebne i zaowocowały większym zaangażowaniem proboszczów w
przygotowania parafii do czasu nawiedzenia. Dostrzegając celowość i zasadność
tego rodzaju spotkań, postanowiono, że będą one organizowane w kolejnych
miesiącach, czyli przypadną na kwiecień i maj, a także na wrzesień i listopad294.
3.2.4. Spotkania księży dziekanów przed peregrynacją
Konferencja

dla

księży dziekanów

związana

z peregrynacją

Jezusa

Miłosiernego w znaku obrazu w Archidiecezji Częstochowskiej została zaplanowana
na 23 stycznia 2003 roku. Po wspólnej modlitwie o dobre przygotowanie i
błogosławione owoce czasu nawiedzenia arcybiskup przedstawił teologiczny wymiar
peregrynacji. Podkreślił, że powinna ona szczególnie przyczynić się do tego, aby
człowiek poczuł wewnętrzną potrzebę bycia miłosiernym. Peregrynujący obraz miał
stanowić swoiste misterium i być znakiem obecności Boga i Jego miłosierdzia w
świecie. Arcybiskup szczegółowo objaśnił, jakie znaczenia kryje w sobie Obraz
błogosławiącego nas Chrystusa i zwrócił uwagę na proces jego powstawania.
Peregrynacja obrazu miała, bowiem, służyć odkrywaniu tajemnicy Miłosierdzia
Jezusa, do którego istoty należy „być”, trwać, istnieć odwiecznie i niezmiennie.
Wymowa obrazu jest bardzo czytelna. Widzimy Jezusa, który podnosi na duchu i
błogosławi tych, co zagubili samych siebie, zeszli z drogi prowadzącej do Boga i
zobojętnieli na potrzeby bliźnich. Jezus peregrynujący to Jezus rozgrzewający
zziębniętą ludzkość swoim miłosierdziem. Metropolita mówił o kryzysie wiary, nadziei
i miłości, podkreślając, że dlatego w naszym życiu musi się pojawiać Chrystusowe
pytanie: „Czy ty mnie kochasz? Tak prawdziwie na życie i na śmierć”. Takie pytanie
stawiał Jezus Piotrowi: „Czy Ty mnie miłujesz”. Odpowiedź Piotra dwa razy była
niezmienna: „Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”. Chrystusowi nie wystarczy tylko
deklaracja, trzeba Go prawdziwie miłować, bo tylko ten, kto prawdziwie miłuje,
gotowy jest dla Niego na śmierć. Pasterz diecezji wyraźnie podkreślał, że
peregrynacja jestem czasem pozwalającym jednoznacznie odpowiedzieć na
wezwanie do miłości. Jeżeli jednak człowiek nie podejmie tego wyzwania, wówczas
293
294

Tamże, s. 129-130.
Tamże, Sprawozdanie z 20 marca 2003 roku.
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to peregrynacja nie spełni do końca swojej roli, bo nie nastąpi całkowite otwarcie się
na miłosiernego Boga, który przychodzi ze swoją łaską miłości, a co za tym idzie, nie
dokona się pełne spotkanie z oczami kochającego nas Chrystusa, a w konsekwencji
nie będzie możliwa nasza przemiana wewnętrzna. Pasterz wezwał też wszystkich
uczestników spotkania do kształtowania w sobie postawy człowieka miłosiernego i do
budowania głębokiej wrażliwości na ludzką niedolę, co dokonuje się, jak zaznaczył,
dzięki wrażliwości eucharystycznej. Ostanie wołanie pasterza to gorące do modlitwy
o dobre owce peregrynacji i prośba, by w tym tak ważnym czasie rocznego
nawiedzenia, szerzej niż zwykle kościoły otwierały się na potrzeby wiernych. Na
koniec Arcybiskup zaznaczył, że wszystkie szczegółowe wytyczne dotyczące
nawiedzenia przekaże Delegat ds. Peregrynacji odpowiedzialny za to piękne dzieło
łaski Bożej.
Na samym początku spotkania ks. Gębka przypomniał szczegółowe cele
peregrynacji, które wyznaczył arcybiskup w swoim liście pasterskim do kapłanów,
osób konsekrowanych i katechetów. Podał bardzo praktyczne i wręcz konieczne
sposoby realizacji każdego z pięciu celów295 wyznaczonych na czas przygotowania i
trwania peregrynacji. W drugim punkcie wskazał na pozytywne i negatywne aspekty
przebiegu trwającej od dwóch miesięcy peregrynacji, która miała miejsce już w 27
ośrodkach duszpasterskich, na Jasnej Górze, w dwóch kościołach rektorackich,
Wyższym Seminarium Duchownym, w Domu Księży i w 35 kaplicach zakonnych.
Ukazanie tych różnych aspektów peregrynacji było najlepszą katechezą wskazującą
na to, co należy czynić, czego unikać i na co w szczególności zwrócić uwagę, by to
wydarzenie religijne jak najlepiej spełniło swoją rolę.
Trzeci punkt przedstawiony przez ks. Gębkę zawierał praktyczne i dokładne
wytyczne duszpasterskie dla kapłanów przygotowujących parafię do peregrynacji.
Wszystkich punków było 19 i każdy z nich został wyczerpująco omówiony. Pierwsze
trzy dotyczyły konkretnych przygotowań do peregrynacji 296. Większość z nich, bo aż
295

Zob. Peregrynacja, t. I, s. 122 a i b.
Tamże, s. 123. Ks. Gębka prosił, żeby: 1. Podawać dużo informacji na temat Peregrynacji, jeszcze
więcej modlić się, głosić kazania, organizować dni skupienia, odprawić nowennę, przeprowadzić
katechezy. Najważniejsze to wierzyć w Miłosierdzie Boże i zawierzyć całe przygotowanie Jezusowi
Miłosiernemu. Stać się „iskrą. 2. Bardzo duży akcent położyć na rekolekcje. Modlić się w intencji
misjonarzy i zobowiązać ich do realizacji programu Peregrynacji. Przygotowanie duchowe powinno
trwać 4 dni. Najlepiej rozpocząć w niedzielę. 3. Udekorować kościół, trasę procesji. Zachęcić
wiernych, aby każda rodzina wyznała wiarę i miłość do Jezusa Miłosiernego przez wystawienie w
oknie podświetlonego obrazu lub tylko świeczki. Zorganizować procesję od krzyża misyjnego. Zgłosić
policji to nabożeństwo (chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa).
296
Tamże, s. 123 a i b.
296
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14 omawiało szczegółowo, punkt po punkcie, sam przebieg doby peregrynacyjnej w
parafii297. Ostatnie dwa opisywały przebieg końcowej procesji odprowadzającej obraz
do samochodu kaplicy i prośbę o wywieszenie aktualnego terminarza peregrynacji w
gablotach parafialnych298.
Wszystkich konferencji dekanalnych poświęconych peregrynacji odbyło się w sumie
35, stosownie do ilości dekanatów w Archidiecezji Częstochowskiej. W niektórych
uczestniczył Referent ds. Peregrynacji.
Ks. S. Gębka w imieniu Komitetu ds. Peregrynacji przygotowywał i
przekazywał, jak wspomniano wyżej, kompletny materiał na konferencje dziekańskie.
Wszystkie natomiast ważniejsze zmiany i ogłoszenia dotyczące peregrynacji podawał

4. Koniecznie zorganizować punkt modlitewnego oczekiwania – ma to być miejsce, gdzie będzie
wyjęty Obraz z samochodu-kaplicy. Modlić się (koronka, pieśni) przez 15 minut.
5. Obraz muszą nieść mężczyźni w sile wieku (nie dzieci, nie kobiety, nie staruszkowie). Przećwiczyć
ukazanie Obrazu na cztery strony świata. Wtedy śpiewamy „Jezu, ufam Tobie" z czterema przerwami,
lub mogą grać fanfary. Duże i pozytywne wrażenie robi eskorta samochodowa, jadąca na sygnale
przed Obrazem.
6. Rozpoczęcie uroczystości w punkcie modlitewnego oczekiwania zimą o 17.00, latem o 18.00.
7. Wprowadzenie do kościoła, ustawianie obrazu — śpiew. Obraz ustawić jak najbliżej wiernych.
Mamy własne oświetlenie. Wystawienie zaplanować na tle Obrazu. Mamy odpowiedni stojak pod
monstrancją.
8. Wcześniej poprosić kogoś do odczytania lub odśpiewania Ewangelii o przebiciu boku Chrystusa i
do odczytania Listu Ojca Świętego.
9. Przestudiować treść i instrukcję księgi pt. „Celebracje liturgiczne". Uwaga: na str. 6 nie obowiązuje
p. 9.
10. Rekolekcjonista powinien być animatorem centralnego nabożeństwa. Przygotować więcej
konfesjonałów. Poprosić kapłanów, aby chętnie spowiadali podczas centralnego nabożeństwa.
11. Podczas uroczystej Mszy św. inaugurującej Peregrynację organizować procesję z darami
ofiarnymi, w której należy wyakcentować pamiątkowe dzieło Nawiedzenia, np.: odnowione Róże
Żywego Różańca (z 20 tajemnicami).
12. Zorganizować grupę pokutną z najgorliwszych parafian, aby adorowali w nocy szczególnie po
godz. 3.00. Wykorzystać materiały adoracyjne z księgi „Celebracje liturgiczne".
13. Zorganizować dyżury w konfesjonale przez całą dobę Nawiedzenia.
14. Msza św. o północy – proponuje się koncelebrę księży pochodzących z tej parafii. Ciąg dalszy
adoracji Najświętszego Sakramentu.
15. W godzinach przedpołudniowych zaleca się odprawienie Mszy św. (np. dla chorych; dla dzieci).
16. Koronka do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00.
17. Uroczysta Msza św. wotywna o Miłosierdziu Bożym na zakończenie Peregrynacji Obrazu Jezusa
Miłosiernego, akt zawierzenia parafii Miłosierdziu Bożemu po modlitwie po Komunii,
śpiew: „Jezu, ufam Tobie", ewentualne podziękowanie Panu Jezusowi przez przedstawicieli dzieci,
młodzieży i starszych za Peregrynację Jego Obrazu w parafii. Dobrze, aby w słowach tych wyraziły się
konkretne postanowienia dotyczące sposobu duchowej odnowy.
298
Tamże, s. 123. Punkt 18. Procesja do samochodu-kaplicy i odprowadzenie do następnej parafii.
 procesja wyrusza przy biciu dzwonów do ustalonego miejsca postoju samochodu-kaplicy;
 porządek procesji jak podczas rozpoczęcia Peregrynacji;
 przy śpiewie „Jezu, ufam Tobie" (3 razy) lub „Chrystus Wodzem, Chrystus Królem" umieszcza
się obraz w samochodzie-kaplicy i uroczyście odwozi do następnej parafii, do której udaje się
także proboszcz. Punkt 19. W każdej parafii w gablocie powinien być wywieszony aktualny
terminarz Peregrynacji.
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do „Okólnika" – diecezjalnego czasopisma, które docierało do każdej parafii i do
każdego kapłana archidiecezji.
3.2.5. „Okólnik” pomocą w przygotowaniu do peregrynacji

Kuria Metropolitalna wraz z Komitetem do Spraw Peregrynacji wykorzystywali
wszelkie możliwe środki, by pomóc kapłanom w zorganizowaniu uroczystości
nawiedzenia, dostarczając niezbędnych informacji i materiałów oraz służąc dobrą
radą i wsparciem.
Jednym ze sposobów skutecznej pomocy było wydanie specjalnego numeru
„Okólnika”, w którym zamieszczono wszystkie te najpotrzebniejsze materiały i
dekrety konieczne do przygotowania peregrynacji w parafiach. „Okólnik” ten
przeznaczony był dla wszystkich kapłanów w Archidiecezji Częstochowskiej, a
szczególności dla tych, którzy pracowali w duszpasterstwie 299.
„Okólnik” wydawany był co miesiąc i zawierał wszystkie aktualne wiadomości
oraz ważniejsze informacje dotyczące peregrynacji, które na każdy miesiąc podawał
do redakcji pisma przewodniczący komitetu.
W

„Okólniku”

na

grudzień

zostały

zamieszczone

nazwiska

osób

odpowiedzialnych za przebieg peregrynacji w Archidiecezji Częstochowskiej – ks. S.
Gębki, ks. A. Parusińskiego i ks. M. Batora. Przynajmniej jeden z nich miał być
obecny w parafii w czasie peregrynacji i czuwać nad właściwym przebiegiem tej
uroczystości. „Okólnik” grudniowy zawierał także wykaz miejsc i zgromadzeń
zakonnych, które miały przeżywać peregrynację od 16 do 29 listopada 2002 roku
oraz podawał zaistniałe zmiany w terminarzu peregrynacji i inne ważniejsze
informacje dotyczące jej przebiegu.
Materiał do „Okólnika” na styczeń 2003 roku poza padaniem terminu
konferencji księży dziekanów dotyczącej peregrynacji, zawierał cztery istotne

299

Zob. „Okólnik Kurii Metropolitalnej” 2002, s. 1-46. Numer specjalny. „Okólnik” rozpoczyna się
fragmentami listu arcybiskupa Stanisława Nowaka zapowiadającego rok Nawiedzenia Obrazu Jezusa
Miłosiernego w Archidiecezji Częstochowskiej. Następnie zamieszczone zostały następujące dekrety:
dekret zarządzający w Archidiecezji Częstochowskiej Peregrynację, dekret ustanawiający delegata ds.
przygotowania i przeprowadzenia peregrynacji, dekret powołujący komitet ds. peregrynacji, dekret
ustanawiający terminarz peregrynacji. W tymże „Okólniku” zawarto też terminarz peregrynacji w
parafiach według dekanatów, w zakonach i zgromadzeniach zakonnych męskich, ponadto podano
istotne informacje dotyczące rekolekcji ewangelizacyjnych w parafii jako przygotowanie do
peregrynacji, VI forum Ruchów, Stowarzyszeń i Bractw Archidiecezji Częstochowskiej, a także wykaz
pomocy duszpasterskich koniecznych w przygotowaniu parafii do nawiedzenia.
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informacje, z których pierwsza dotyczyła wystawienia Najświętszego Sakramentu300,
a druga odnosiła się do trzech zmian dokonanych w terminarzu. W punkcie trzecim
zostały podane wszystkie materiały duszpasterskie niezbędne w przygotowaniu
uroczystości peregrynacji ze wskazaniem możliwości ich nabycia. W ostatnim zaś
punkcie dla szybszej i lepszej organizacji i komunikacji zostały podane numery
telefonów komórkowych osób odpowiedzialnych za przebieg peregrynacji301.
W lutowym „Okólniku” Arcybiskup zaapelował do kapłanów o zachowane
wszelkich środków ostrożności na wypadek kradzieży bądź profanacji świątyni
otwartej w czasie trwania peregrynacji. Komitet ds. Peregrynacji przypomniał, że w
gablotach ogłoszeniowych każda parafia powinna mieć wywieszony aktualny
terminarz peregrynacji. Rekolekcjoniści, którzy przygotowują parafie do przeżycia
nawiedzenia Obrazu Jezusa Miłosiernego w czasie centralnego nabożeństwa
powinni być animatorami tego wielkiego wydarzenia. Komitet zwrócił się z prośbą do
proboszczów o ustalenie dyżurów w konfesjonałach, tak aby przez całą dobę
peregrynacyjną wierni mieli możliwość skorzystania z sakramentu pokuty. Zachęcił
także do zorganizowania grupy najgorliwszych parafian, którzy adorowaliby obraz w
najtrudniejszym czasie nocnym, a szczególnie po godz. 3 nad ranem. W „Okólniku”
znalazło

się

także

przypomnienie

dotyczące

sprawowania

każdej

liturgii

eucharystycznej w dobie nawiedzenia, w tym prośba, by w czasie Mszy św.
inaugurującej peregrynację zorganizować procesję z darami ofiarnymi. W procesji tej
należy wyeksponować wszystkie dzieła duchowe i materialne powstałe w parafii z
okazji tej wielkiej uroczystości.
Ostatni punkt dotyczył kolejnych czterech zmian w terminarzu, których
należało dokonać dla dobra parafii302. Delegat metropolity częstochowskiego ds.
Misji, przypomniał, że w trwającym obecnie Roku Różańca Świętego, należy odnowić
istniejące Koła Żywego Różańca. Mówił, jaki jest cel różańca, czemu ma służyć
modlitwa różańcowa oraz zachęcił do jej odmawiania w intencji Ojca św. Jana Pawła
II, jak również do wsparcia ofiarą duchową i materialną Jego działań misyjnych w
Kościele. Przypomniał też, że Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce w specjalnej Złotej
Księdze dokonują spisu Kół Różańcowych z każdej diecezji, które będą ofiarowane
300

Peregrynacja, t. I, s. 116. Zmiana ta dotyczyła punktu 9 na stronie 6, zawartego w Celebracjach
Liturgicznych: „Życzeniem Księdza Arcybiskupa Metropolity jest, aby Najświętszy Sakrament był
wystawiony do adoracji bezpośrednio przed Obrazem Jezusa Miłosiernego”.
301
„Okólnik” 2003, nr 1, s. 2-3.
302
„Okólnik” 2003, nr 2, s. 1-3.
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Papieżowi, jako bukiet Żywych Róż w czasie 25. rocznicy powołania go na stolicę
Piotrową. Czas peregrynacji sprzyjał, więc, w sposób szczególny odnowieniu Róż w
parafiach, a ich powstanie było widocznym owocem duchowym peregrynacji 303.
Kolejny kwietniowy „Okólnik” przypominał o spotkaniach formacyjnych
organizowanych dla kapłanów po 30 roku święceń w domu rekolekcyjnym w
Olsztynie 28-29 kwietnia, a dla kapłanów między 6 a 10 rokiem święceń 25-26
kwietnia w Wyższym Seminarium Duchownym. Wydział do Spraw Duchowieństwa
wyznaczył termin rekolekcji na czas między 22 a 24 kwietnia, zapraszając do
uczestnictwa w nich kapłanów, którym na sercu leżała Szkoła Nowej Ewangelizacji.
Kolejne rekolekcje kapłańskie oparte na kierownictwie duchowym i na wskazaniach
duszpasterskich Jana Pawła II zawartych w liście Novo millennio ineunte,
zorganizował Ruch Rodzin Nazaretańskich w Pszowie w dniach od 29 kwietnia do 2
maja 2003304.
Wydział Duszpasterski przekazał prośbę ks. arcybiskupa, aby w parafiach pół
godziny przed Mszą św. wprowadzić praktykę codziennej modlitwy różańcowej. Ks.
J. Gancarek natomiast, nawiązując do myśli ks. arcybiskupa, przypomniał po raz
kolejny o inicjatywie odnawiania Kół Różańcowych w parafiach i zaapelował, by
owocem nawiedzenia parafii przez Obraz Jezusa Miłosiernego było ożywienie lub
utworzenie nowych Kół Różańcowych305.
W kolejnym „Okólniku” podano dokładny terminarz rekolekcji kapłańskich
mających się odbyć w Zakopanem w 2003 roku, zachęcając jednocześnie do
aktywnego w nich uczestnictwa306.
Z czerwcowego „Okólnika” dowiadujemy się między innymi o zaproszeniu
dziekanów na konferencję do Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie,
którą zaplanowano na 18 czerwca 2003 roku. Jednocześnie przypominano o
rekolekcjach kapłańskich organizowanych przez Wyższe Seminarium Duchowne w
Częstochowie na przełomie czerwca i lipca 2003 roku, a także podano ustalone
przez Wydział Katechizacji terminy odpraw katechetycznych w czterech regionach
duszpasterskich archidiecezji. Numer wakacyjny „Okólnika” zawierał także informacje

303
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Komisji ds. Peregrynacji o dwóch zmianach w terminarzu uroczystości oraz o
włączeniu kolejnej osoby do zespołu księży odpowiedzialnych za peregrynację 307.
Wrześniowy „Okólnik” informował między innymi o konferencji przeznaczonej
dla księży dziekanów, która odbyła się 17 września 2003 roku w Domu
Archikatedralnym oraz podawał do ogólnej wiadomości sprecyzowane przez Komitet
ds.

Peregrynacji

godziny

rozpoczęcia

nawiedzenia,

które

w

październiku

wyznaczono na godz. 17.30, a w listopadzie – na godz. 17.00. Z kolei ks. Jacek
Gancarek, Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych w Archidiecezji Częstochowskiej,
przypominał na łamach „Okólnika” o kończącym się roku Różańca Świętego. W
związku z tym prosił, aby odnowione Koła Różańcowe w poszczególnych parafiach
potraktować jako owoc peregrynacji, a ich spis przesłać do Wydziału Kurii celem
utworzenia Złotej Księgi Różańcowej. Księga ta stanowić miała dar duchowy
trwającej peregrynacji, który to Papieskie Dzieła Misyjne przekazać miały Ojcu
Świętemu Janowi Pawłowi II z okazji 25-lecia jego pasterzowania Łodzią Piotrową308.
Wydział ds. Duchowieństwa podał terminarz spotkań stałej formacji kapłanów
w roku 2003/2004, uwzględniając poszczególne przedziały wiekowe święceń i
wzywając wszystkich duchownych do corocznej pielgrzymki kapłańskiej jako
dziękczynienia za dar peregrynacji w naszej archidiecezji i za dar 25-lecia pontyfikatu
Jana Pawła II na Stolicy Piotrowej. Delegat do Spraw Misji w kończącym się Roku
Różańca zwrócił się po raz kolejny z prośbą, aby owocem duchowym peregrynacji
stało się odnowienie oraz zakładanie nowych Kół Różańcowych w parafiach.
Archidiecezjalna Caritas natomiast zaprosiła członków wszystkich oddziałów
parafialnych na pielgrzymkę do Jasnej Góry, która miała stanowić dziękczynienie za
doznane od Boga i okazane bliźnim miłosierdzie oraz za dzieła miłosierdzia powstałe
w czasie peregrynacji tak w naszych parafiach, jak i w całej archidiecezji 309.
W listopadzie Komitet ds. Peregrynacji przekazał szczegółowe informacje
dotyczące zakończenia Peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego w Bazylice
Archikatedralnej św. Rodziny w Częstochowie, które miało nastąpić 29 listopada o
godz. 15.00. Uroczystości rozpoczynały się Koronką do Miłosierdzia Bożego a ich
punktem kulminacyjnym była Msza św. koncelebrowana przez ks. arcybiskupa, który
dziękował Bogu za wszelkie łaski nawiedzenia w swojej archidiecezji. Przypomnienie,
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że w uroczystości zakończenia peregrynacji powinni wiać udział wszyscy
Proboszczowie lub wikariusze wraz z delegacjami w parafii, aby podziękować za
szczególny czas miłosierdzia. Delegacje za zakończenie peregrynacji otrzymały
obrazy Jezusa Miłosiernego, które Arcybiskup przekazał do wszystkich parafii, aby
rozpocząć kolejny czas nawiedzenia Jezusa Miłosiernego w poszczególnych
rodzinach parafialnych310.

4. Przygotowanie parafii do peregrynacji
Mając na względzie fakt, że Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego
stanowiła tak wielkie wydarzenie w życiu każdej parafii, nie można było ograniczyć
przygotowań wyłącznie do czynności o charakterze organizacyjnym. Nawiedzenie
jako szczególny czas łaski wymagało od kapłanów i wiernych podjęcia przede
wszystkim ogromnego wysiłku w sferze duchowej, który pozwoliłby im w pełni
doświadczyć daru Bożego Miłosierdzia. Oprócz listów pasterskich, które były
kierowane do wszystkich diecezjan, każda parafia starała się przygotowaniom do
peregrynacji nadać własnego, niepowtarzalnego charakteru.
Jednym z głównych celów peregrynacji miało być spotkanie wiernych z Jezusem
Miłosiernym i wynikająca stąd przemiana wewnętrzna człowieka. Dlatego też wszystkie
duszpasterskie przedsięwzięcia miały służyć jak najpełniejszej realizacji tej nadrzędnej idei.
Podjęte w każdej z parafii przygotowania możemy podzielić na bliższe i bezpośrednie, które
zostaną scharakteryzowane poniżej.
4.1. Przygotowanie bliższe
Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego poprzedzona została przez długotrwały proces
przygotowawczy do tego przełomowego w życiu naszej archidiecezji wydarzenia, które
poddane zostanie wielowymiarowej analizie na podstawie relacji prasowych zamieszczonych
w tygodniku katolickim „Niedziela”, ogłoszeń i informacji duszpasterskich, gazetek i biuletynów
parafialnych, czytanek na nabożeństwa czerwcowe, ankiet i sprawozdań. Wymienione źródła
wiedzy na temat przygotowań do peregrynacji wskazują na bogaty wachlarz form religijno-

310

„Okólnik” 2003, nr 11, s. 3.

109

katechetycznych, poprzez które realizować się miała ta piękna i wzniosła idea spotkania z
Chrystusem Miłosiernym.
4.1.1 Tygodnik katolicki „Niedziela” wobec przygotowań do peregrynacji
Wyczerpującym źródłem informacji na temat przygotowań do Nawiedzenia
Obrazu Jezusa Miłosiernego w Archidiecezji Częstochowskiej był tygodnik katolicki
„Niedziela”. Na jego łamach, bowiem, zamieszczano dokładne relacje z przebiegu
peregrynacji w wielu parafiach, domach zakonnych i innych miejscach kultu. Miały
one nie tylko wartość informacyjną i dokumentarną, ale także stanowiły niewątpliwy
wzór dla wspólnot religijnych przygotowujących się w najbliższym czasie na
nadejście Jezusa Miłosiernego w znaku obrazu. Niektóre z parafii naszej
archidiecezji podzieliły się doświadczeniami związanymi z etapem przygotowawczym
do peregrynacji.
W jednym z artykułów „Niedzieli”, Zanim nawiedzi nas Jezus Miłosierny,
zamieszczona została rozmowa ks. Z. Wójcika z proboszczem parafii św. Jakuba w
Częstochowie, ks. J. Franelakiem311. Redaktor pisma, mówiąc o nadchodzącym
czasie Nawiedzenia Obrazu Jezusa Miłosiernego w naszych parafiach, chciał porozmawiać o różnych formach przygotowań do tych ważnych uroczystości. Ks. J.
Franelak zaznaczył, że przygotowania do doby peregrynacyjnej trwają już od
dłuższego czasu. Podkreślał, że „główną inspiracją była ubiegłoroczna uroczystość w
Łagiewnikach z udziałem Ojca Świętego Jana Pawła II. „Miałem to szczęście –
wspominał – być wtedy wśród pielgrzymów zgromadzonych w sanktuarium Bożego
Miłosierdzia, gdzie Papież zawierzył świat Bożemu Miłosierdziu”312. W Archidiecezji
Częstochowskiej to wielkie wydarzenie przybrało widoczną formę usankcjonowane
pod względem prawno-religijnym. Metropolita częstochowski S. Nowak wydał,
bowiem, dekret o rozpoczęciu peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego. Proboszcz
zaakcentował fakt, że znaczącą rolę w przygotowaniach wiernych Kościoła
częstochowskiego

odegrał

list

kolędowy

ks.

Arcybiskupa

do

rodzin.

„Wykorzystywaliśmy jego treść do indywidualnego informowania naszych wiernych o
przygotowaniach do nawiedzenia obrazu – konkludował ks. Franelak – Kolęda okazała się bardzo korzystnym czasem, gdzie nie tylko informowaliśmy, ale też jako
311
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duszpasterze mogliśmy o tym z parafianami porozmawiać” 313. Bardzo owocnym
etapem w przygotowaniach do tego wydarzenia, jak podkreślał proboszcz parafii św.
Jakuba, stały się rekolekcje wielkopostne, podczas których „zwróciliśmy dużą uwagę
na dzieła miłosierdzia. Otworzyliśmy świetlicę, gdzie dzięki zaangażowaniu księży
wikariuszy i nauczycieli dzieci mogą aktywnie i twórczo spędzać czas” 314. Mówiąc o
dziełach miłosierdzia w parafii, prałat docenił duże zaangażowanie parafian na rzecz
Caritas oraz aktywne włączenie się w różne formy działalności charytatywnych.
W wywiadzie ks. Franelak zwracał uwagę na to, że podejmując działania
zewnętrzne, nastawione bardziej na niesienie pomocy o charakterze materialnym,
nie możemy zapomnieć o duchowym wymiarze przygotowań do peregrynacji. „Z racji
Roku Różańca Świętego i nawiedzenia Obrazu Jezusa Miłosiernego – mówił –
powstały w parafii liczne róże Różańca. Ich duża liczba jest chyba ewenementem w
skali naszej archidiecezji. Chciałbym podkreślić w tym zakresie duże zaangażowanie
księży wikariuszy J. Gancarka i W. Pelczarskiego, którzy założyli wiele róż wśród
uczniów szkół podstawowych i średnich”315.
Istotną rolę w przygotowaniach parafii do peregrynacji odegrał systematycznie
ukazujący się w tym czasie „Biuletyn Parafialny”. W jego numerze specjalnym
wydanym z okazji peregrynacji316 ks. Franelak poprzez swoje słowo i specjalnie
przygotowane druki wzywa parafian do konkretnych działań w okazywaniu
miłosierdzia. „Zwracamy się do naszych wiernych – apelował – by po namyśle
odpowiedzieli na naszą propozycję. Proponujemy, by każdy, kto może, włączył się w
dzieło miłosierdzia. Może to być dar serca. Chodzi tu o coś bardzo konkretnego, jak
np. dar materialny dla kościoła, ufundowanie dzieciom obiadu, pomoc charytatywna
przy parafialnym oddziale Caritas czy też zobowiązanie do opieki nad dziećmi i
młodzieżą w świetlicy parafialnej”317.
Druga propozycja złożona parafianom z okazji przygotowań do peregrynacji
dotyczyła okazywania czci Jezusowi Miłosiernemu poprzez dar Słowa. Mowa tu o
odnajdywaniu w sobie głębi Słowa Bożego i dzieleniu się nim z innymi przez
zaangażowanie się w działania organizacji funkcjonujących na terenie parafii. W
związku z peregrynacją proboszcz ukazuje cały szereg takich wspólnot, zwracając
313
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się z prośbą, by dążyć do ich ożywienia oraz włączenia w ich prace osób nowych,
mogących dzięki temu pogłębiać swe życie religijne, bowiem, jak stwierdził, „oferta
jest […] bogata i urozmaicona. Chyba każdy mógłby znaleźć dla siebie miejsce”318.
Trzeci rodzaj propozycji, jaki przedstawia Proboszcz, dotyczy daru modlitwy,
który służy rozwijaniu i pogłębianiu naszego życia duchowego. „W tym względzie –
zachęcał gorąco ks. Franelak – prosimy parafian o poświęcenie jednej godziny w
tygodniu na adorację Pana Jezusa, w godz. od 9.00 do 18.00. Prosimy, by ci, którzy
już systematycznie uczestniczą w adoracji, potwierdzili swoją gotowość, a nowych
chętnych prosimy o wpisywanie się w dogodnym dniu i na dogodną godzinę. Gdy
chodzi o modlitwę, zapraszamy parafian do udziału we wspólnotach Żywego
Różańca”319.
Ks. Proboszcz podkreślał, że bezpośrednim przygotowaniem do peregrynacji
będą rekolekcje o Bożym Miłosierdziu i związane z tym zadania, które sprecyzował
następująco: „Już w pierwszym dniu rekolekcji chcemy, by nasi parafianie oświetlili
okna swoich domów i udekorowali je obrazem Jezusa Miłosiernego i innymi
emblematami religijnymi. W dniu zaś pożegnania obrazu wierni przyniosą swoje
obrazy do kościoła, gdzie zostaną poświęcone. Tak więc rekolekcje będą trwały od
24 do 27 maja. Natomiast doba peregrynacyjna rozpocznie się w środę 28 maja o
godz. 17.30 wyjściem procesjonalnym z kościoła na powitanie obrazu w II Alei NMP”.
O mających nastąpić wydarzeniach wierni byli informowani poprzez częste
ogłoszenia parafialne, a także przez dostarczenie każdej rodzinie programów
rekolekcyjnych dotyczących porządku doby peregrynacyjnej. Swoje przesłanie do
parafian kończył proboszcz Franelak stwierdzeniem, że mający dokonać się akt
peregrynacji to szczególny czas łaski o historycznym znaczeniu i w słowach pełnych
ufności wyraził nadzieję w głębokie przeżycie tego czasu miłosierdzia, który
przyniesie z pewnością całej wspólnocie niezwykłe dary duchowe: „Ufam jako
proboszcz, że na czele ze współpracującymi kapłanami godnie przygotujemy się do
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peregrynacji i pod przewodnictwem bp. J. Wątroby uroczyście i pobożnie przeżyjemy
czas łaski i miłosierdzia320”.
4.1.2. Ogłoszenia i informacje parafialne
Tematyka dotycząca Peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego była często
uwzględniana w ogłoszeniach duszpasterskich w czasie niedzielnych liturgii, jak
również zawarta w informacjach podawanych do wiadomości wiernych, między
innymi w przeznaczonych do tego celu specjalnych gablotach oraz dzięki
przyciągającym uwagę plakatom. W licznych parafiach miały też miejsce specjalne
cykle kazań przybliżające istotę Bożego Miłosierdzia oraz rekolekcje przygotowujące
bezpośrednio do głębokiego przeżycia peregrynacji.
Pierwsze

informacje

o

nadchodzącym

czasie

Nawiedzenia

Jezusa

Miłosiernego w Archidiecezji Częstochowskiej przekazane zostały parafianom przez
ich duszpasterzy po ogłoszeniu peregrynacji przez arcybiskupa w specjalnym liście
zapowiadającym to wielkie dzieło. Wiernym aż do momentu rozpoczęcia uroczystości
dostarczano na bieżąco szczegółowych informacji na temat przygotowania oraz
przebiegu planowanych uroczystości.

4.1.3. Gazetki i biuletyny parafialne
Trzeba zauważyć, że znaczącą rolę w bliższym przygotowaniu parafii do
peregrynacji odegrały biuletyny i gazetki, które dla wielu parafii stanowią od lat
sprawdzoną formę komunikacji, za pośrednictwem której można skutecznie i
efektywnie przekazywać wiernym informacje o ważnych dla życia wspólnoty
wydarzeniach religijnych oraz jednocześnie przygotowywać do świadomego i
dojrzałego ich przeżywania. W latach 2002-2003 najważniejszym tematem
podejmowanym przez wszystkie gazetki parafialne stał się akt Peregrynacji Obrazu
Jezusa Miłosiernego oraz związany z nim proces przygotowawczy poprzedzający to
kluczowe dla Archidiecezji Częstochowskiej wydarzenie. Czas peregrynacji skłonił
też wielu proboszczów do wydawania jednorazowych gazetek i biuletynów służących
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dobremu przygotowaniu parafian do tak ważnego dzieła, jakim było Nawiedzenie
Obrazu Jezu, Ufam Tobie.
4.1.4. Czytanki na nabożeństwa czerwcowe
Ważną formą przygotowania do peregrynacji stały się różnego rodzaju
nabożeństwa właściwe dla całego roku liturgicznego, w tym nabożeństwa specjalne
nastawione

przede

wszystkim

na

duchowe

otwarcie

parafian

na

miłość

nadchodzącego w znaku obrazu Chrystusa Miłosiernego. W związku z tym
odprawiano dobrze znane nabożeństwa, takie jak: Gorzkie Żale z nauką pasyjną,
Drogi Krzyżowe, nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, nabożeństwa różańcowe,
majówki. Szczególna zaś rola przypadła w udziale nabożeństwom czerwcowym,
podczas których wierni skorzystać mogli ze specjalnie wydrukowanych na tę
okoliczność w całej diecezji – czytanek czerwcowych – systematycznie i całościowo
przygotowujących parafian do spotkania z Miłosiernym Panem. Dla wielu parafii ten
czerwcowy

czas

modlitewnego

skupienia

okazał

się

owocnym

duchowo

przygotowaniem do nadchodzącej peregrynacji, z kolei dla innych, które przeżyły już
nawiedzenie Jezusa Miłosiernego w swojej parafii, stanowił przypomnienie i
pogłębienie fundamentalnych treści związanych z nauką o Bożym Miłosierdziu.

4.1.4. Przygotowanie parafii na podstawie ankiet
Komisja ds. Peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego przygotowała specjalną
ankietę321, która odegrać miała rolę swoistego miernika pozwalającego ocenić
stopień tak zewnętrznych, jak i wewnętrznych przygotowań parafii do nawiedzenia.
Treść pytań była owocem pracy całej komisji, a przygotowana przez nią ankieta
została skonsultowana z wieloma specjalistami w tej dziecinie 322, a następnie
przeprowadzona w wybranych parafiach i wspólnotach naszej archidiecezji. Sondażu
ankiety dokonano we wszystkich czterech regionach duszpasterskich archidiecezji.
Respondenci pochodzili z różnych środowisk, jak również z różnych miejscowości – z
321
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dużych i mniejszych miast oraz wsi. Wiek ankietowanych był bardzo zróżnicowany.
Najmłodsi mieli 15 lat, natomiast granica górna sięgała powyżej 55 roku życia, w
sumie ankietowanych było 267 osób.
Dane ogólne respondentów pokazują, że ankietą zostało objętych ze względu
na płeć 175 kobiet i 92 mężczyzn, których dla gruntowniejszej analizy podzielono na
trzy grupy wiekowe. Największa grupę kobiet stanowiły te, które ukończyły 55 rok
życia – 77 osób, co stanowiło 44% ankietowanych. W przedziale wiekowym od 26 do
54 lat znalazło się 47 osób stanowiących 36,8%, natomiast przedział wiekowy od 16
do 25 lat to 51 osób, a więc 29,2 % ankietowanych kobiet. Jeśli chodzi o mężczyzn,
to najliczniejszą grupę ankietowanych stanowili ci mieszczący się w przedziale
wiekowym od 16 do 25 roku życia, bo było to w sumie aż 68 osób stanowiących
prawie 74% ankietowanych mężczyzn. W przedziale od 26 do 54 lat swój głos w
ankiecie oddało 12 osób, co stanowi 13% ankietowanych mężczyzn. Analogicznie
sytuacja przedstawiała się dla tych, którzy ukończyli 55 rok życia (12 osób – 13%).
Tabela 1. Struktura wieku a struktura płci ankietowanych

Przedziały

K

wiekowe

l.

%

l.

%

l.

%

16-25

51

29,2

68

73,9

119

44,5

26-54

47

26,8

12

13,0

59

22,1

55<

77

44,0

12

13,0

89

33,3

Ogółem

175

100,0

92

100,0

267

100,0

M

Razem

Tabela 2. Struktura wykształcenia a struktura płci

Wykształcenie

K

M

Razem

l.

%

l.

%

l.

%

Podstawowe

57

32,6

42

45,7

99

37,1

Średnie

107

61,1

47

51,1

154

57.7

Wyższe

11

6,3

3

3,2

14

5,2

Ogółem

175

100,0

92

100,0

267

100,0

Tabela 3. Struktura zawodowa a struktura płci

115

Kobiety

Liczba

Mężczyźni

Liczba

Nauczyciel

7

Nauczyciel

1

Student

1

Lekarz

1

Uczeń

49

Uczeń

68

Urzędnik

3

Urzędnik

1

Sprzedawca

3

Budowlaniec

1

Ekonomista

6

Mechanik

4

Księgowa

2

Ślusarz

2

Pielęgniarka

5

Elektronik

1

Krawcowa

4

Prawnik

1

Gospodyni domowa

17

Monter

1

Rolnik + Ogrodnik

1

Rolnik

1

Kucharz

2

Zdobnik szkła

1

Pracownik umysłowy

11

Kierowca

1

Magazynierka

1

Elektryk

4

Sprzątaczka

1

Konstruktor

1

Farmaceutka

1

Modelarz

1

Piekarz

1

Pracownik fizyczny

1

Emeryt

30

Portier

1

Inne/nie podano

30

Razem

175

Razem

92

Tabela 4. Czas dotarcia informacji o nawiedzeniu a struktura płci i wieku

Kiedy dowiedziano się

Płeć

o nawiedzeniu

K

Razem

M

l.

%

l.

%

l.

%

37

21,2

15

16,3

52

19,5

Kilka miesięcy

73

41,7

33

35,9

106 39,7

Miesiąc

65

37,1

44

47,8

109 40,8

Ogółem

175

100,0

92

100,0

267 100,0

Pół roku
przed uroczystością

Przedziały wiekowe
> 25

26-54
116

Razem
55 i <

l.

%

l.

%

l.

%

12

10,1

10

16,8

30

33,7

52

Kilka miesięcy

42

35,3

28

47,6

36

40,5

106 39,7

Miesiąc

65

54,6

21

35,6

23

25,8

109 40,8

Ogółem

119

100,0 59

Pół roku

19,5

przed uroczystością

100,0 89

100,0 267 100,0

Tabela 5. Źródło informacji o nawiedzeniu a struktura płci i podział wiekowy

Od kogo dowiedziano się o Płeć
nawiedzeniu

K

Razem

M

l.

%

l.

%

l.

Od księdza z ambony

149

85,2

66

71,7

215 80,6

Prywatnie

4

2,3

6

6,5

10

3,7

Od rodziny

16

9,1

15

16,3

31

11,6

Od sąsiadów

3

1,7

2

2,2

5

1,9

Od kolegów

3

1,7

3

3,3

6

2,2

Ogółem

175

100,0

92

100,0

267 100,0

Przedziały wiekowe
> 25

%

Razem

26-54

55 i <

l.

%

l.

%

l.

%

Od księdza z ambony

77

64,7

54

91,5

84

94,4

215 80,6

Prywatnie

7

5,8

1

1,7

2

2,2

10

3,7

Od rodziny

27

22,7

1

1,7

3

3,4

31

11,6

Od sąsiadów

4

3,4

1

1,7

-

-

5

1,9

Od kolegów

4

3,4

2

3,4

-

-

6

2,2

Ogółem

119

100,0 59

100,0 89

100,0 267 100,0

Tabela 6. Uczucia towarzyszące ankietowanym po otrzymaniu informacji o nawiedzeniu a struktura
płci i podział wiekowy

Jakie uczucia towarzyszyły Płeć
ankietowanym

K

po otrzymaniu wiadomości

l.

Razem

M
%

o nawiedzeniu

117

l.

%

l.

%

Radość

139

79,4

62

67,4

201 75,3

Dystans

27

15,4

22

23,9

49

18,3

Brak zainteresowania

9

5,2

8

8,7

17

6,4

Z niechęcią

-

-

-

-

-

-

Ogółem

175

100,0

92

100,0

267 100,0

Przedziały wiekowe
> 25

Razem

26-54

55 i <

l.

%

l.

%

l.

%

Radość

75

63

42

71,2

84

94,4

201 75,3

Dystans

32

26,9

12

20,3

5

5,6

49

18,3

Brak zainteresowania

12

10,1

5

8,5

-

-

17

6,4

Z niechęcią

-

-

-

-

-

-

-

-

Ogółem

119

100,0 59

100,0 89

100,0 267 100,0

Tabela 7. Stopień dokładności wyjaśnienia istoty nawiedzenia a struktura płci i przedziały wiekowe

Czy wyjaśniono dokładnie, Płeć

Razem

na czym polega

K

istota nawiedzenia

l.

%

l.

%

l.

Tak

160

91,4

76

82.6

236 88,4

Nie

15

8,6

16

17,4

31

Ogółem

175

100,0

92

100,0

267 100,0

M

Przedziały wiekowe
> 25

%

16,6

Razem

26-54

55 i <

l.

%

l.

%

l.

%

Tak

98

82,4

52

88,1

86

96,6

236 88,4

Nie

21

17,6

7

11,9

3

3,4

31

Ogółem

119

100,0 59

100,0 89

16,6

100,0 267 100,0

Tabela 8. Stopień zrozumienia celu i znaczenia nawiedzenia a struktura płci i wieku

Czy

zrozumiano

cel

znaczenie nawiedzenia

Tak

i Płeć
K

Razem

M

l.

%

l.

%

l.

159

90,9

73

79,4

232 86,9

118

%

Nie

16

9,1

19

20,6

35

Ogółem

175

100,0

92

100,0

267 100,0

Przedziały wiekowe
> 25

13,1

Razem

26-54

55 i <

l.

%

l.

%

l.

%

Tak

95

79,8

51

86,4

86

96,6

232 86,9

Nie

24

20,2

8

13,6

3

3,4

35

Ogółem

119

100,0 59

100,0 89

13,1

100,0 267 100,0

Tabela 9. Udział w przygotowaniu do Nawiedzenia a struktura płci i wieku

Czy wzięto udział

Płeć

w przygotowaniu

K

do nawiedzenia

l.

%

l.

%

l.

Tak

161

92

83

90,2

244 91,4

Nie

14

8

9

9,8

23

Ogółem

175

100,0

92

100,0

267 100,0

Razem

M

Przedziały wiekowe
> 25

%

8,6

Razem

26-54

55 i <

l.

%

l.

%

l.

%

Tak

109

91,6

51

86,4

84

94,4

244 91,4

Nie

10

8,4

8

13,6

5

5,6

23

Ogółem

119

100,0 59

100,0 89

8,6

100,0 267 100,0

Tabela 10. Forma udziału w przygotowaniu do nawiedzenia a struktura płci i wieku

Wybierana

Płeć

przez ankietowanych

K

forma udziału

l.

%

l.

%

l.

Modlitwa

145

82,8

64

69,5

209 78,2

Pokuta

58

33,1

25

27,1

83

Słuchanie nauk

111

63,4

62

67,3

173 64,7

Czyn społeczny

-

-

16

17,3

16

Razem

M

%

w przygotowaniu
do nawiedzenia

119

31,0

5,9

Dekoracje

170

97,1

81

88,0

251 94,0

Ogółem

175

100,0

92

100,0

267 100,0

Przedziały wiekowe
> 25

Razem

26-54

55 i <

l.

%

l.

%

l.

%

Modlitwa

84

70,5

46

77,9

69

77,5

209 78,2

Pokuta

21

17,6

26

44,06 36

40,4

83

Słuchanie nauk

65

54,6

43

72,9

75

84,3

173 64,8

Czyn społeczny

10

8,4

4

6,8

2

2,2

16

Dekoracje

115

96,6

55

93,2

81

91,0

251 94,0

Ogółem

119

100,0 59

100,0 89

31,1

6,0

100,0 267 100,0

Tabela 11. Forma udziału w przygotowaniu do nawiedzenia a struktura płci ankietowanych

Płeć

Wybierana

przez ankietowanych forma K
udziału

w

Razem

M

przygotowaniu l.

%

l.

%

l.

%

do nawiedzenia
Modlitwa

145

82,9

64

70,0

209 78,2

Ogółem

175

100,0

92

100,0

267 100,0

Pokuta

58

33,1

25

27,2

83

Ogółem

175

100,0

92

100,0

267 100,0

Słuchanie nauk

111

63,4

62

67,3

173 64,7

Ogółem

175

100,0

92

100,0

267 100,0

Czyn społeczny

-

-

16

17,3

16

Ogółem

175

100,0

92

100,0

267 100,0

Dekoracje

170

97,1

81

88,0

251 94,0

Ogółem

175

100,0

92

100,0

267 100,0

31,0

5,9

Tabela 12. Forma udziału w przygotowaniu do nawiedzenia a podział wiekowy

Wybierana przez

Przedziały wiekowe

ankietowanych forma

> 25

udziału w przygotowaniu

l.

%

do nawiedzenia
120

Razem

26-54

55 i <

l.

l.

%

%

Modlitwa

87

70,5

49

Ogółem

119

100,0 59

100,0 89

100,0 267 100,0

Pokuta

21

17,6

26

44,06 36

40,4

Ogółem

119

100,0 59

100,0 89

100,0 267 100,0

Słuchanie nauk

65

54,6

72,9

84,3

Ogółem

119

100,0 59

100,0 89

100,0 267 100,0

Czyn społeczny

10

8,4

6,8

2,2

Ogółem

119

100,0 59

100,0 89

100,0 267 100,0

Dekoracje

115

96,6

93,2

91,0

Ogółem

119

100,0 59

43

4

55

77,9

73

77,5

75

2

81

100,0 89

209 78,2

83

31,1

183 64,8

16

6,0

251 94,0

100,0 267 100,0

Tabela 13. Rozmowa na temat nawiedzenia a struktura płci i wieku ankietowanych

Czy rozmawiano z kimś na Płeć
temat nawiedzenia

K

Razem

M

l.

%

l.

%

l.

Tak

146

83,4

67

72,8

213 79,8

Nie

20

11,4

22

23,9

42

Ogółem

175

100,0

92

100,0

267 100,0

Przedziały wiekowe
> 25

%

15,7

Razem

26-54

55 i <

l.

%

l.

%

l.

%

Tak

76

63,9

48

81,3

88

98,

213 79,8

Nie

36

30,2

5

8,5

1

1,1

42

Ogółem

119

100,0 59

100,0 89

15,7

100,0 267 100,0

Tabela 14. Osoby, z którymi rozmawiano na temat nawiedzenia a struktura płci i wieku

Z kim rozmawiano na temat

Płeć

nawiedzenia

K

Razem

M

l.

%

l.

%

l.

%

Z księdzem

1

0,6

6

6,5

7

2,6

Z rodziną

119

68

36

39,1

156 58,4

Z przyjaciółmi

98

56

37

40,2

134 50,2

Ogółem

175

100,0

92

100,0

267 100,0
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Przedziały wiekowe
> 25

Razem

26-54

55 i <

l.

%

l.

%

l.

%

Z księdzem

5

4,2

2

3,4

-

-

7

Z rodziną

48

40,3

46

77,9

62

69,6

156 58,4

Z przyjaciółmi

41

34,4

36

61

57

64

134 50,2

Ogółem

119

100,0 59

100,0 89

2,6

100,0 267 100,0

4.1.6 Przygotowanie parafii na podstawie sprawozdań
Sprawozdanie z peregrynacji w formie wypełnionych ankiet złożyło 146
parafii z 35 dekanatów Archidiecezji Częstochowskiej323.
Z uzyskanych danych wynika, że przygotowania duchowe czyniono w
parafiach zwykle kilka miesięcy przed uroczystością. W niektórych z nich
zainaugurowało je specjalne spotkanie w Kurii, w pozostałych natomiast odbyły się
323

Zob., Archiwum Kurii Metropolitalnej w Częstochowie. Peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego w
Archidiecezji Częstochowskiej 2002 -2003, t. X: Sprawozdanie z parafii, część I, s. 1- 96 oraz t. XI:
Sprawozdanie z parafii, część II, s. 1-91. Sprawozdanie dotyczyło następujących parafii: w
Częstochowie – św. Antoniego z Padwy, Najświętszego Serca Pana Jezusa, św. Rafała
Kalinowskiego, św. Stanisława BM, św. Floriana, św. Józefa Rzemieślnika, św. Judy Tadeusza, NMP
Wspomożycielki Wiernych, św. Barbary, Niepokalanego Poczęcia NMP, Przemienienia Pańskiego,
św. Teresy od Dzieciątka Jezus, św. Benedykta, Jana, Mateusza i Kryspina – Pierwszych
Męczenników Polskich, św. Kacpra del Buffalo, Podwyższenia Krzyża Świętego, Św. Jakuba,
Narodzenia Pańskiego, Świętej Rodziny; w Aleksandrii i Blachowni – św. Franciszka i św. Michała
Archanioła; w Jednie, Strzelcach Wielkich, Wiewcu, Działoszynie – św. Marii Magdaleny; w
Krzeczowie, Raciszynie, Cieżkowicach, Gidlach, Łysinach, Pławnie, Soborzycach, Gorzkowicach,
Grodzisku i Kłobucku – św. Marcina, NMP Fatimskiej; w Waleńczowie, Złochowicach, Kłomnicach,
Rzerzęczycach, Witkowicach-Nieznanicach, Zawadzie, Chełmnie, Kodrąbach, Rzejowicach,
Strzelcach Małych, Cynkowie, Gniazdowie, Lgocie-Mokrzesz, Siedlcach Dużych, Iwanowicach
Dużych, Jaworznie, Krzepicach, Opatowie, Parzymiechach, Zajączkach, Czarnym Lesie, Kamyku,
Łobodnie, Popowie, Komornikach, Krzyworzece, Ożarowie, Wierzbie, Koninie, Kościelcu, Krasicach
Mstowie, Skrzydlowie, Myszkowie – św. Anny, NMP Różańcowej w Mrzygłodzie, w Mokrzeszy,
Olsztynie, Sygontce, Zrębicach, Żurawiu, Radoszewicach, Szynkielowie, Dworszowicach
Pakoszowych, Pajęcznie – Narodzenia Pańskiego, w Rząśni, Wąsoszy Górnej, Jastrzębiu, Kamienicy
Polskiej, Osinach, Poczesnej, Poraju, Starczej, Wanatach, Cieciułach, Praszce, Dmeninie, Płoszowie,
Radomsku – św. Jana Chrzciciela, NMP Matki Kościoła, św. Jadwigi Królowej, św. Maksymiliana, św.
Marii Magdaleny, bł. Michała Kozala, Miłosierdzia Bożego, NMP Królowej Polski, św. Rocha; w
Radziechowicach, Bogdanowie, Mierzynie, Niechcicach, Parzniewicach, Rozprzy, Bloku Dobryszyce,
Brudzicach, Dobryszycach, Kleszczowie, Pankach, Podłężu Królewskim i Szlacheckim, Przystajni,
Wręczycach, Czarnożyłach, Kadłubie, Łyskorni, Raczynie, Wieluniu – św. Józefa, Nawiedzenia NMP,
św. Stanisława; w Dzietrznikach, Kraszkowicach, Łaszewie, Pątnowie, Sieńcu, Toporowie,
Wierzchlasach, Rudnikach, Zawierciu – św. Maksymiliana, NMP Królowej Polski, Trójcy
Przenajświętszej, św. Brata Alberta, św. Andrzeja Boboli, Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, św.
Stanisława Kostki; w Porębie – św. Józefa, NMP Anielskiej, św. Jerzego; w Kotowicach, Przybynowie,
Złotym Potoku, Żarkach Letnisku.
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między sierpniem 2002 a październikiem 2003 roku, w zależności od daty
peregrynacji. Najwięcej parafii, bo aż 48, czyniło przygotowania w grudniu 2002
roku, natomiast zarówno w październiku 2002, jak i w styczniu 2003 roku, trud ten
podjęło 13 z nich.
Spośród działań duszpasterskich, służących duchowemu przygotowaniu
parafian do peregrynacji, najczęściej wskazywano w ankietach nabożeństwa i
modlitwę, szczególnie Koronkę do Bożego Miłosierdzia oraz modlitwę różańcową.
W 39 parafiach odbyły się rekolekcje, w 31 zorganizowano pielgrzymki, w
większości autokarowe, do różnych sanktuariów na terenie Polski. Zwykle
wymieniano jako cel podróży sanktuaria w Łagiewnikach i Kalwarii Zebrzydowskiej,
a także Licheń, Miechów, Jasną Górę, Wadowice, kościół św. Faustyny. Pojawiła
się nawet informacja o odbyciu pątniczej wyprawy śladami Jana Pawła II. Do
najczęściej wyróżnianych przez ankietowanych form przedperegrynacyjnego
przygotowania należą także nowenny, kazania o Bożym Miłosierdziu, działania
informacyjne obejmujące m.in. rozmowę z kapłanem o nawiedzeniu podczas wizyty
duszpasterskiej w domach, wręczanie listów-zaproszeń oraz szczegółowych
programów rekolekcji i nawiedzenia, katechezy, konferencje, adoracje i czuwania. Z
analizy ankiet wynika również, że w ramach procesu przygotowawczego w
dziesięciu parafiach nauczano pieśni i litanii do Bożego Miłosierdzia, a w dwóch
przybliżano wiernym postać i dokonania siostry Faustyny Kowalskiej. Ponadto w
ramach podejmowanych działań duszpasterskich znalazły się, wskazywane często
przez księży w ankiecie, takie formy duchowego przygotowania, jak: dni skupienia,
spowiedź, pokuta, zachowanie postu w piątki, zakładanie nowych kół różańcowych i
powiększanie

istniejących

oraz

misje

ewangelizacyjne

przygotowujące

do

peregrynacji. Z kolei do rzadziej wymienianych należały: peregrynacja w rodzinach
obrazu Chrystusa Miłosiernego w roku 2000, dziewięciotygodniowa nowenna i
zaproszenie dziewięciu kapłanów z zewnątrz do głoszenia homilii na mszach
niedzielnych oraz odpust i wieluńskie dni maryjne 324. Jedna z parafii, by w
szczególny sposób uczcić nawiedzenie Chrystusa Miłosiernego, sprowadziła nawet
relikwie św. siostry Faustyny325.
Inwestycje materialne podjęte w związku z nawiedzeniem można podzielić
na dwie główne kategorie: prace budowlano-renowacyjne oraz doposażanie
324
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kościołów, kaplic i parafii. W przypadku pierwszej grupy działań można
wyszczególnić prace podjęte we wnętrzu i na zewnątrz kościoła, w budynkach
parafialnych, na cmentarzu oraz nowe inwestycje.
Wśród odpowiedzi respondentów, które dotyczyły prac wykonywanych w
świątyni najczęściej pojawiało się ogólne sformułowanie o odnawianiu jej wnętrza, a
także informacje o renowacji naczyń liturgicznych, lichtarzy w ołtarzu głównym oraz
o pozłacaniu tabernakulum326. Z analizy ankiet wynika, że część parafii podjęła się
przeprowadzenia

takich

prac

konserwatorskich,

jak:

odnowienie

ołtarza

głównego327, jego polichromii328, a nawet polichromii całego kościoła329, renowacje
konfesjonałów, stacji drogi krzyżowej, prezbiterium, chrzcielnicy czy też wykonanie
remontu generalnego zakrystii. W trzech kościołach zamontowano ogrzewanie,
pomalowano ścianę nad prezbiterium, odnowiono boczne ołtarze oraz wykonano
dekoracje w głównym ołtarzu. W innych z kolei świątyniach wyłożono posadzkę w
kościele płytą marmurową330 oraz położono posadzkę w kościele i zakrystii331.
Cztery parafie zadbały o nagłośnienie, instalując głośniki na zewnątrz z odsłuchem
w prezbiterium332.
Z kolei prace zrealizowane na zewnątrz kościoła dotyczyły w większości
przypadków samej bryły budowli, kaplic, wież kościelnych, dzwonnic, plebani oraz
terenu przykościelnego. Najwięcej parafii (13) odnowiło elewację świątyni, dążąc do
wykonania prac malarskich i tynkarskich. Ponadto przeprowadzono remonty
dachów i wież kościelnych, a w dwóch przypadkach podjęto się krycia świątyni
blachą miedzianą333. Przebudowywano też bądź odnawiano kaplice, wśród których
znalazła się między innymi kaplica Miłosierdzia Bożego z obrazem 334. Trzy parafie
przeprowadziły generalne remonty plebanii, w tym jednej z przeznaczeniem na
świetlicę Caritas335. W ankietach wymienione zostały także inne rodzaje remontów,
które dotyczyły:
– dzwonnicy – czyszczenie, malowanie i obudowa drewnem 336;
326
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– zabytkowych drzwi kościelnych337;
– bramy przy kościele.
Niektóre parafie podjęły się renowacji parkanu przykościelnego oraz schodów
kościelnych pokrytych lastrykiem. W sześciu parafiach wytyczono i ułożono chodnik
wokół kościoła z kostki brukowej, zadbano o estetyczny charakter otoczenia
świątyni, podejmując prace porządkowe oraz ogrodnicze, jak sadzenie drzew i
krzewów. W kilku parafiach zainstalowano też odpowiednią iluminację efektownie
podświetlającą bryłę kościoła.
Inwestycje podjęto także na terenie cmentarzy parafialnych – najczęściej
wymieniane jest w ankietach zakładanie chodnika z kostki brukowej, także wokół
cmentarnego krzyża338. Przeprowadzono także wycinkę drzew, remont ogrodzenia,
budowę drogi cmentarnej oraz parkingów przy cmentarzu, wznoszenie nowego
krzyża, ołtarzu i kaplicy339. Prace budowlane podjęte przez parafie dotyczyły
przygotowania nowych parkingów, rozbudowy kościoła, stawiania przydrożnych
krzyży czy też kontynuacji rozpoczętych już przedsięwzięć, takich jak: renowacja
dzwonnicy, wzniesienie budynku gospodarczego, ogrodzenie cmentarza 340 oraz
wykończenie domu pielgrzyma341. Podjęto się również budowy kaplicy342, w tym
kaplicy na kalwarii343 oraz kapliczki w kształcie groty z figurą Pana Jezusa
Miłosiernego, która wcześniej wędrowała po rodzinach w parafii344. Wśród
inwestycji wymieniono także budowę ołtarza Miłosierdzia Bożego 345, nowego
kościoła

w Kadłubie346

oraz

wielkiego,

kilkutonowego,

metalowego

krzyża

na granitowym cokole, tzw. „Giewoncika”, który wielkością dorównywałby temu na
Giewoncie, a poświęcony został Chrystusowi Miłosiernemu i jego Matce
Miłosiernej347.
Wśród inwestycji z przeznaczeniem dla ubogich i pokrzywdzonych
wyróżniono w ankietach przygotowanie i prowadzenie kuchni i stołówki dla ubogich,
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adaptację dawnej kaplicy mszalnej na świetlicę, urządzenie świetlicy dla dzieci i
młodzieży348 oraz współpracę z Domem Samotnej Matki.
W drugiej grupie inwestycji materialnych, które wiązały się z doposażaniem
świątyń, kaplic i innych obiektów sakralnych, najczęściej wskazywano nanabycie:
- ornatu,
- naczyń liturgicznych,
- welonów,
- bielizny kielichowej,
- kap,
- alb,
- obrusów,
- bursy,
- świeczników,
- monstrancji,
- obrazów Jezusa Miłosiernego,
- tabernakulum,
- chrzcielnic349,
- obrazków i kropielnic,
- kielichów z paterą,
- nowej drogi krzyżowej350 ,
- dzwonu do kościoła351 ,
- nowego obrazu św. Józefa robotnika – patrona parafii352,
- relikwiarzu z relikwiami św. siostry Faustyny Kowalskiej353,
- sztandaru z emblematem Miłosierdzia Boże.
Równocześnie zadbano o piękny wystrój i artystyczne urządzenie wnętrza –
w tym celu zamówiono witraże354 przedstawiające tajemnice światła różańca
świętego355

oraz

witraż

Miłosierdzia

Bożego356,
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zlecono

wykonanie

figur

przedstawiających: Ojca Pio, Najświętszą Maryję Pannę Niepokalanego Serca 357,
Jezusa Miłosiernego358 oraz rzeźbę z kamienia do groty – figurę Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny359. Wśród obiektów sakralnych oraz elementów
dekoratorskich pozyskanych przez parafie z okazji zbliżającej się peregrynacji
należy też wymienić marmurowy ołtarz, ambonki i chrzcielnica 360 oraz kutą,
ozdobną kratę wieńczącą królewskie drzwi krzepickie361.
W przygotowaniach do uroczystości uczestniczyli dorośli, młodzież (od 15 do
21 roku życia), dzieci, a także chorzy i starsi. Niepokojącym okazał się fakt, że nie
we wszystkich parafiach wierni chcieli się angażować w jakikolwiek sposób w
przygotowania do spotkania z nadchodzącym Chrystusem. Zdarzało się, że nie
wykazywali inicjatywy i pozostawali obojętni na wezwania swojego duszpasterza,
który zwracał się do nich z prośbą o pomoc, nie zawsze ją uzyskując 362.
W przypadku dorosłych, 29 kapłanów potwierdziło widoczne zaangażowanie
parafian i grup parafialnych w przygotowania do tego wielkiego wydarzenia
religijnego, wskazując, że na szczególną aktywność Akcji Katolickiej oraz grup
świeckich, takich jak orkiestry i straż pożarna. Część podjętych działań
przygotowawczych miała charakter duchowy i realizowała się w tak istotnych dla
życia religijnego formach, jak:
- modlitwy,
- adoracje,
- udział w rekolekcjach,
- udział w pielgrzymkach,
- spowiedź,
- śpiew i nauka pieśni,
- comiesięczny udział w pasterce członków ognisk,
- udział w nabożeństwach różańcowych oraz w nabożeństwach do Bożego
Miłosierdzia,
- tworzenie nowych kół i Róż Żywego Różańca,
- zapraszanie kapłanów do domów na ewangelizację,
- nawiedzanie obrazu peregrynującego po osiedlu,
357
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- dogłębna lektura dzienniczka siostry Faustyny.
W okresie przedperegrynacyjnym pomoc materialna świadczona przez
parafiach sprowadzała się głównie do ofiar pieniężnych przeznaczonych na
potrzeby Wyższego Seminarium Duchowego, organizacji charytatywnej Caritas
oraz instytucji odpowiedzialnych za działalność misyjną Kościoła. W tym też czasie
wierni angażowali się w odświętne przygotowanie i udekorowanie świątyni, jej
otoczenia, trasy procesji oraz własnych domów, w oknach których zamieszczali
wśród kwiatów i palących się świec obrazy z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego.
Wielu parafian włączyło się również w prace remontowe, brało udział w
uporządkowaniu terenu przykościelnego czy w wycince drzew. Nie zabrakło też
darów ofiarowanych przez parafian na rzecz swojej świątyni, wśród nich znalazły
się między innymi:
- ornat,
- różaniec do procesji,
- mszał,
- obrazy Jezusa Miłosiernego przeznaczone dla rodzin (ponad 200 kopii)363.
Chcąc podążać śladami Jezusa Miłosiernego, podjęto akcję regularnego
wspomagania dożywiania młodzieży gimnazjalnej, fundując obiady uczniom z
uboższych rodzin364, niesiono też pomoc chorym oraz zorganizowano ok. 150
paczek świątecznych, włączając się tym samym w wielkie dzieło Caritas 365. Niektóre
parafie zadbały o rozpowszechnienie flag służących do udekorowania trasy procesji,
a przede wszystkim o rozpropagowanie wśród rodzin programów rekolekcji wraz z
ankietą i deklaracją Nasze dary ofiarne dla Jezusa Miłosiernego, uwzględniającą
ofiary materialne, duchowe (modlitwa, przynależność do wspólnot religijnych) i akty
miłosierdzia, które mógł spełnić każdy parafian, chcąc swoim życiem zaświadczyć,
jak bardzo miłuje Chrystusa Pan.
Analiza przeprowadzonej ankiety uświadamia również, jak aktywnie w
przygotowania

do

peregrynacji

zaangażowała

się

młodzież,

która

w tym

szczególnym czasie oczekiwania na nadejście Chrystusa przede wszystkim modliła
się gorliwie o głębokie przeżycie czasu miłosierdzia oraz włączyła się czynnie w
udekorowanie świątyni i trasy procesji. Podobnie jak dorośli, tak i młodzi licznie
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uczestniczyli w rekolekcjach, pielgrzymkach, spotkaniach formacyjnych, adoracjach,
katechezach i liturgiach (członkowie ognisk raz w miesiącu przychodzili na
pasterkę), a także tworzyli nowe róże różańcowe, przystępowali do spowiedzi, uczyli
się pieśni, przygotowywali czuwanie i prowadzili godziny miłosierdzia. W wielu
parafiach bardzo aktywna okazała się młodzież oazowa. W czasie przygotowań
swoje spotkania mieli kandydaci do bierzmowania, w dwóch parafiach ufundowano
ornat, a Młodzieżowe Koło Różańcowe nabyło nową agendę. Uczniowie angażowali
się także w zbiórkę pieniędzy dla potrzebujących oraz pomagali w doręczaniu
programów peregrynacji każdej rodzinie.
Dzieci, w tym ministranci i dzieci komunijne, w większości parafii bardzo
aktywnie włączyły się w przygotowania poprzedzające spotkanie z Jezusem
Miłosiernym. Zaangażowanie najmłodszych przejawiało się przede wszystkim w
szczerej i spontanicznej dziecięcej modlitwie oraz w uczestnictwie w rozmaitych
formach duchowego doskonalenia, takich jak:
- pielgrzymki,
- nabożeństwa,
- rekolekcje,
- katechezy,
- liturgia,
- adoracja,
- jasełka,
- spotkania modlitewnych Dzieci Maryi.
W niektórych parafiach utworzono dziecięce koła różańcowe, schole i szkolne
oddziały Caritas366, powiększono też istniejące już róże oraz grono Dzieci Maryi. Na
powitanie Pana Jezusa najmłodsi przygotowywali się także poprzez przystępowanie
do sakramentu spowiedzi oraz naukę nowych pieśni religijnych, natomiast do
udziału w samej uroczystości – poprzez przygotowanie modlitwy wiernych, procesji z
darami oraz oprawy muzycznej (piękne aranżacje muzyczne zapewnił między
innymi zespół „Baranki św. Krzyża” oraz chórek „Źródełko”367). Dzieci wykazały się
także

inwencją

twórczą

i

zaprezentowały

oryginalne

prace

plastyczne

przedstawiające wizerunki Jezusa Miłosiernego i św. siostry Faustyny. W tym
niecodziennym czasie oczekiwania na peregrynującego Chrystusa nastąpiło
366
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rozstrzygnięcie konkursu podsumowującego Rok Różańca Świętego, w wyniku
którego aż 73. dzieci nagrodzono obrazami Chrystusa Miłosiernego 368. Najmłodsi
pomagali również w przygotowywaniu dekoracji na czas nawiedzenia, zaangażowali
się w prace porządkowe, zbiórkę zabawek dla domu dziecka 369, ponadto doręczali
rodzinom programy peregrynacji. Dzieci przekazywały także swoje oszczędności na
rzecz potrzebujących (zbiórka pieniędzy do puszek) oraz wspierały inne materialne
przedsięwzięcia (zakup kielicha i patery).
Na uwagę zasługuje fakt, że w przygotowaniach na ten szczególny czas
gorliwie uczestniczyli także chorzy i starsi wiekiem, głównie poprzez modlitwę,
ofiarowanie swojego cierpienia i swojej samotności mającemu nawiedzić ich parafię
Bogu. Przyjmowali także sakramenty święte w intencji nawiedzenia, uczyli się
Koronki do Bożego Miłosierdzia. W jednej z parafii utworzono koło różańcowe
mężczyzn370, w innej wyszyto obraz Matki Bożej Miłosierdzia371. Uroczystości wsparli
także finansowo poprzez ofiary pieniężne i zakup odzieży liturgicznej.
W większości wspólnot wierni podejmowali różne inicjatywy zmierzające do
„odnowy parafii”. Aktywne w tej dziedzinie były zarówno grupy parafialne – Akcja
Katolicka, Czciciele Miłosierdzia Bożego, Żywy Różaniec, schola dziecięca, Rada
Duszpasterska

czy

Rada

Parafialna,

jak

również

wierni

niezrzeszeni

w

organizacjach kościelnych. W kilku parafiach powołano Radę Parafialną, w jednej
Drużynę Miłosierdzia372, założono nowe koła różańcowe (w tym dzieci i młodzieży),
a istniejące do tej pory powiększyły swoje szeregi, podobnie jak Katolickie
Stowarzyszenie Młodzieży i Oaza, poza tym kilka osób podjęło służbę lektora. Dla
upamiętnienia uroczystości utworzono także młodzieżową grupę „Światło-Życie”373,
a w jednej z parafii założono zespół muzyczny374. Wśród podejmowanych inicjatyw
duchowych znalazły się też postanowienia i przyrzeczenia parafian:
- by żyć godniej i nieść pomoc innym,
- regularnie odmawiać Koronkę do Bożego Miłosierdzia,
- podjąć okresową lub stałą abstynencję od alkoholu375.
W związku z problemem alkoholowym w niektórych parafiach powstały księgi
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trzeźwości376, podjęto również inicjatywę krucjaty antyalkoholowej znajdującej swoje
odzwierciedlenie w „Księdze zobowiązań”377. Parafianie żywo uczestniczyli w
nabożeństwach i adoracji, pomagali w pracach przygotowawczych, informowali
chorych o zbliżającej się uroczystości peregrynacji, pościli oraz składali ofiary
pieniężne. W kilku parafiach zaproponowano wzbogacenie oprawy liturgii Mszy
Świętej oraz adoracji. W szczególności zadbano o oprawę muzyczną – organista we
współpracy z katechetką nauczali pieśni na czas nawiedzenia oraz przygotowywali
specjalny repertuar religijny dla chórku dziecięco-młodzieżowego. W obowiązujący
powszechnie porządek liturgiczny włączono teraz na stałe Koronkę do Bożego
Miłosierdzia oraz adoracje Najświętszego Sakramentu w każdy pierwszy piątek
miesiąca. Pojawiły się także inicjatywy budujące i umacniające wspólnotę –
pielgrzymki, ogniska, wspólne modlitwy. Koła Żywego Różańca modliły się w intencji
nawiedzenia,

osób

zagubionych

duchowo,

o

nawrócenie

zatwardziałych

grzeszników378, o duchową adopcję dzieci nienarodzonych379. Podjęto także
inicjatywy o charakterze wolontariatu – katolicki punkt pomocy rodzinie działający
przy fundacji „Familia Christiana” w Praszce380 w większym stopniu niż zwykle
włączył się w pomoc najbardziej potrzebującym rodzinom, Akcja Katolicka rozpoczęła
rozdawanie chleba biednym mieszkańcom Wielunia381, założono świetlicę dla dzieci i
młodzieży382, postanowiono udzielać stałej pomocy wielodzietnym rodzinom.
Niestety, nie w każdej parafii wierni wykazali się podobnego rodzaju inicjatywami 383.
W niektórych parafiach napotkano na pewne trudności w okresie przygotowań.
Część z nich wynikała z warunków atmosferycznych panujących w tym czasie – sroga
zima przyczyniła się do wywołania chorób, uniemożliwiając pełne zaangażowanie
wiernych. Jako trudność wskazywano także krótki czas przygotowania, problemy natury
finansowej oraz kolidowanie terminu peregrynacji z prowadzonymi pracami budowlanoremontowymi. Inne problemy wynikały z negatywnego ustosunkowania się do
planowanych uroczystości – z ludzkiej obojętności, braku zaangażowania bądź nawet
otwartej wrogości, o czym świadczą utarczki słowne w kontaktach z niewierzącymi384
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czy też sprzeciwianie się strojeniu ulic i domów385. W jednej z parafii krajowy zarząd
dróg (oddział w Radomsku) nakazał usunięcie transparentu znad drogi krajowej,
proboszcz nie zastosował się jednak do nakazu386. Trudności wiązały się także z
przygotowaniem duchowym do peregrynacji – nie udało się stworzyć Bractwa
Bożego Miłosierdzia387, wierni nie zrozumieli tajemnicy Miłosierdzia Bożego388 lub nie
otworzyli się na Jego łaskę.

4.1.7. Przygotowanie parafii przez strony internetowe i internet
Rozwój techniki informatycznej i powszechny dostęp do komputerów
pociągnęły za sobą nie tylko możliwość szybkiego przekazu informacji, ale także
rozszerzenie zastosowania tej technologii w różnych dziedzinach życia. Szybkość
przetwarzania danych oraz wykorzystanie internetu i programów komputerowych
umożliwiły sprawne przygotowanie różnego rodzaju pomocy duszpasterskich w
związku z peregrynacją oraz ich szerokie rozpowszechnienie w rozmaitych
środowiskach i kręgach społecznych. Dynamicznie rozwijająca się technologia
informacyjna i ciągle postępująca komputeryzacja pozwalają nie tylko na efektywne
zbieranie, przechowywanie i opracowywanie danych, ale także na atrakcyjną
prezentację zgromadzonych informacji z wykorzystaniem innych mediów we
współpracy z komputerem. Rozwój techniki informatycznej, a zwłaszcza sieci
komputerowych, w tym Internetu, oraz masowy dostęp do niego spowodowały, że
społeczeństwo końca XX wieku uległo wyraźnemu przeobrażeniu. Dostęp do
informacji oraz możliwości ich przetwarzania i kreowania można było również
wykorzystać podczas przygotowań do czasu Chrystusowego nawiedzenia. Strona
internetowa naszej archidiecezji zamieszczała na bieżąco wszystkie ważniejsze
informacje na temat dokonującej się peregrynacji. Umieszczała na swoim portalu
wszystkie ważniejsze dekrety, informacje na temat peregrynacji oraz praktyczne
wskazówki dotyczące sposobu jej organizacji. Drogą poczty elektronicznej kapłani
pracujący w duszpasterstwie i ważniejsze instytucje kościelne otrzymywały Pismo
Kurii Metropolitalnej „Okólnik”, jak również inne istotne dokumenty związane
peregrynacji. Wielu duchownych, wykorzystując te informacje, zamieszczało je na
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stronach internetowych swoich parafii, a dzięki temu mogły one dotrzeć nie tylko do
wiernych konkretnej parafii, ale też do wszystkich innych, którzy odwiedzali daną
stronę.
Chociaż księża w swoich sprawozdaniach rzadko wspominają o tej drodze
informacji, to jednak odegrała ona ważną rolę w przygotowaniach do peregrynacji,
jak choćby w parafii św. Jakub Apostoła w Częstochowie389. Pewne dokumenty i
informacje bieżące dotyczące Peregrynacji można było znaleźć również na stronach
internetowych tygodnika katolickiego „Niedziela”390. Informacje te przyczyniały się w
wydatny sposób zarówno do przygotowania dalszego, jak i bliższego, ponieważ wiele
poszukując informacji dotyczących tego wydarzenia, odnajdywało je na założonych
przez parafie stronach internetowych.
4.2. Przygotowanie bezpośrednie
Ogromne znaczenie w procesie przygotowującym na spotkanie z Jezusem
Miłosiernym miało przygotowanie bezpośrednie, bo to właśnie od niego zależało w
dużej mierze uczestnictwo i zaangażowanie parafian w to wielkie wydarzenie
zbawcze, które przeżywać miała każda wspólnota.
4.2.1. Przygotowanie na podstawie programów rekolekcyjnych
Duszpasterze mieli świadomość znaczenia wszelkich starań i podjętych
wysiłków, aby czas rekolekcji i misji świętych przed peregrynacją nie był czasem
zmarnowanym, ale dobrze przygotowywał wiernych do tego wielkiego wydarzenia.
Temu najważniejszemu celowi służyć miały programy rekolekcyjne propagujące i
zachęcające do udziału zarówno w rekolekcjach, jak i w samej Peregrynacji Obrazu
Jezusa Miłosiernego. Proboszczowie w szczególności zadbali o to, aby programy te
były czytelne, przejrzyste, przyciągające swą ciekawą formą i aby znalazły się w
każdej rodzinie. Chcąc podkreślić rangę tego wydarzenia i właściwie przygotować
swoich wiernych do niego, duszpasterze w wielu programach dawali ze swojej strony
słowo wyjaśnienia i zachęty. Na przykład proboszcz K. Troczyński w programie
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rekolekcyjnym pisze: „Drodzy Parafianie Św. Marcina w Kłobucku, dzielę się z Wami
wielką radością, bo już 15 lutego, w sobotę, w naszej prawie najstarszej parafii
powitamy najcenniejszy dar, obraz poświęcony, pobłogosławiony i ucałowany przez
Ojca Świętego Jana Pawła II, a przedstawiający Jezusa Miłosiernego objawiającego
się i rozmawiającego ze świętą siostrą Faustyną, wielką czcicielką i Apostołką
Bożego Miłosierdzia. Wielki i radosny będzie to dzień w naszej parafii i naszym
mieście. Do tego dnia przygotujemy się duchowo przez dobrze odprawione
Rekolekcje i świętą spowiedź, które przeżywać będziemy od 13 do 16 lutego.
Program tych wielkich dni jest napisany w tym małym Przewodniku. Pamiętajmy, że
Miłosierdzie Boże jest potrzebne każdemu człowiekowi, a szczególnie w tym
ostatnim dniu naszego wspólnego pielgrzymowania. Wtedy wypełni się to, co
powiedział nasz Zbawiciel, Miłosierni – miłosierdzia dostąpią. Nie wolno nikomu o
tym zapomnieć, bo wszyscy przemijamy i o każdym z nas ostatnie słowo wypowie
Pan Jezus. Oby to było słowo Miłosiernego Ojca, a nie sprawiedliwego Sędziego.
Ten dzień uczcimy również i zewnętrznie, przyozdabiając nasze domy nie tylko
flagami, ale obrazami Bożego Miłosierdzia w naszych oknach, lub naszej Kłobuckiej
Matki. Tylko serce smutne, bez nadziei, bez wiary, bez miłości w tym dniu będzie
obojętne. Nasz poeta Adam Mickiewicz napisał bardzo mądre słowa, że ty bez wiary
byłbyś niewidomy. Oby tych ślepych duchowo w naszej parafialnej rodzinie nie było.
Oby wszyscy pragnący Miłosierdzia Jezusa spotkali się z Nim oraz zaprosili do
swego serca w Komunii Świętej. Na końcu tego listu rozważamy słowa świętej siostry
Faustyny: «Pragnę się cała przemienić w miłosierdzie Twoje i być żywym odbiciem
Ciebie, o Panie; niech ten największy przymiot Boga, to jest niezgłębione
miłosierdzie Jego, przejdzie przez serce i duszę moją do bliźnich»”391. Po tych
słowach wprowadzenia zostaje podany program rekolekcji i peregrynacji.
Proboszcz parafii Zawada swój program rekolekcyjny rozpoczyna słowami
Pana Jezusa z Dzienniczka św. s. Faustyny: „«...kierownikiem dusz jestem ja sam
bezpośrednio, a pośrednio prowadzę je przez kapłana i każdą prowadzę do świętości
drogą mnie tylko wiadomą». Zaufajmy Panu już dziś i skorzystajmy z okazji, jaką da
nam obecność Jezusa Bogatego w Miłosierdzie wśród nas. 8 listopada łaska
peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego w Archidiecezji Częstochowskiej dotknie
naszą wspólnotę. Abyśmy byli dobrze na nią przygotowani, odprawimy rekolekcje
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pod kierunkiem ks. A. Hrabiego, ojca duchownego Wyższego Seminarium w
Częstochowie. Niech kierownikiem naszych dusz będzie sam Chrystus, a my z
radością poddajmy się prowadzeniu nas do świętości przez kapłana”392.
Miejscowi

duszpasterze

w

Kłomnicach,

rozdając

wiernym

programy

rekolekcyjne, w słowie przed Peregrynacją Obrazu Jezusa Miłosiernego piszą:
„Umiłowani w Panu! Pragnąc wypełnić wielkie przesłanie Ojca świętego Jana Pawła
II wypowiedziane w homilii w świątyni Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach
17 sierpnia 2002 r. wzywające do przekazania światu «ognia Miłosierdzia» Ks.
Arcybiskup Metropolita Częstochowski S. Nowak, jako wyraz pasterskiej troski
zarządził w Archidiecezji Częstochowskiej Peregrynację Obrazu Jezusa Miłosiernego, która objęłaby wszystkie parafie wraz z kościołami filialnymi. Peregrynacja ma
odbyć się w roku duszpasterskim 2002/2003, przeżywanym pod hasłem «Pokochać
Chrystusa».
Po roku Biblii i czasie przypominania sobie, że powinniśmy wciąż poznawać
Chrystusa w obecnym roku, chcemy wyakcentować prawdę naszej wiary, że chcemy
Chrystusa pokochać. To wielka łaska pokochać Chrystusa!
Sami bowiem jesteśmy kochani Bożą miłością, miłością wieczną «potężną jak
śmierć». Powinniśmy, więc, tę miłość przyjmować i również ze wszystkich sił kochać
Boga, wyrażając to miłością do drugiego człowieka, zwłaszcza będącego w
potrzebie. Ułatwić nam to mogą pewne znaki.
Takim znakiem jest Obraz Jezusa Miłosiernego, namalowany, omodlony,
poświęcony na ten cel, słynący już łaskami, który odwiedza nasze kościoły. Poprzez
ten Wizerunek możemy niejako spotkać się z oczami miłującego nas Chrystusa.
Według słów św. siostry Faustyny oczy Jezusa są oczami z krzyża. To spojrzenie
nas kocha miłością wieczną, ale i wymagającą od nas rzetelnej, szczerej, nie
udawanej miłości Boga, bliźniego i samego siebie. Te oczy Zbawiciela domagają się
z naszej strony głębokiej religijności, rzetelnej troski o własne zbawienie i świętość
moralną, ale także miłosiernej miłości wobec drugich.
Niech w tym roku «pokochania Chrystusa» spłyną łaski Bożego nawiedzenia
poprzez ten Obraz Jezusa Miłosiernego, który przyjmiemy w naszej parafii 10
listopada, a dzień 11 listopada – kiedy to Obraz będzie w naszej świątyni – będzie
szczególnym dniem wylania Bożego Miłosierdzia na naszą wspólnotę.
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Już dzisiaj z duszpasterską troską zachęcamy Was umiłowani w Chrystusie
Panu: przystąpmy do Obrazu Jezusa Miłosiernego z miłością i zaufaniem, ze
słowami wypowiadanymi z głębi naszych serc: Jezu, ufam Tobie! Ale też otwórzmy
nasze serca dla siebie nawzajem, zwłaszcza w czynie konkretnej miłości. Otwórzmy
je też na błogosławieństwo Jezusa Miłosiernego. Tak, jak jest na obrazie, On sam,
Chrystus będzie nam błogosławił.
Umiłowani, miesiąc październik i pierwsze dni listopada mają nas przygotować
do tego wielkiego dnia Peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego. Przez niedziele
października będą głoszone kazania – katechezy na temat Miłosierdzia Bożego. W
szkołach, dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej będą odpowiednio przygotowane
katechezy. W czasie wszystkich Mszy św. i w czasie nabożeństw różańcowych
będziemy modlić się w intencji łask nawrócenia naszych serc i ducha miłosierdzia
wobec drugich. Gorąco prosimy o wasze prywatne modlitwy w tych intencjach. W
intencji rekolekcji i spowiedzi rekolekcyjnej. Przed nawiedzeniem udekorujmy okna
naszych domów i placów, którymi będziemy prowadzić Jezusa Miłosiernego, a On
nam będzie błogosławił. Zachęcamy i apelujemy do wszystkich grup działających
przy parafii o wielką aktywność i pomoc w przygotowaniu tej wspaniałej uroczystości.
Zachęcamy do pomocy Braci Strażaków, to oni przejmą jako pierwsi Obraz Jezusa i
podniosą w geście błogosławieństwa. Zapraszamy orkiestrę, całą asystę. Żywy
Różaniec, Służbę Liturgiczną ołtarza – to wielkie dni w ich posługiwaniu.
Dzień 11 listopada to dzień naszego odpustu parafialnego. Suma odpustowa
będzie o godz. 12.00. Zachęcam do głębokiego przeżycia rekolekcji, które
poprowadzi o. Elizeusz, franciszkanin z Wielunia, a szczególnie dni Nawiedzenia
Obrazu Pana Jezusa Miłosiernego. Na te dni przygotowania i oczekiwania niech nam
wszystkim Bóg udzieli błogosławieństwa i potrzebnych łask, o co prosimy”393.
Program rekolekcji i nawiedzenia w parafii pw. Chrystusa Króla w Strzelcach
Małych rozpoczął się słowami: „Drodzy Parafianie! św. Faustyna w swoim
dzienniczku pisze: «Dusze, które szerzą cześć miłosierdzia Mojego, osłaniam przez
całe życie jak czuła matka swe niemowlę; a w godzinę śmierci nie będę im Sędzią,
ale Miłosiernym Zbawicielem». Zapraszam serdecznie wszystkich na rekolekcje
przygotowujące nas do podjęcia obrazu Jezusa Miłosiernego w dniach od 26 do 29
czerwca, które poprowadzi Ks. W. Nadybał SAC. Obraz do naszej parafii przybędzie
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w niedzielę 29 czerwca o godz. 18.00 i będzie całą dobę. Niech to nawiedzenie
Obrazu Jezusa Miłosiernego, które jest wielką łaską, zostanie wielkim sercem przez
nas podjęte, skorzystajmy z tej wyjątkowej łaski, nie zaprzepaśćmy jej, niech
przyniesie obfite owoce w tych trudnych czasach. Weźmy Jezusa do siebie.
Zapatrzmy się w Niego. Umiłujmy Go jeszcze bardziej”394.

4.2.2 Przygotowanie wiernych na podstawie gazetek parafialnych
Współczesne dzieła techniki i nieograniczona możliwość korzystania z
komputerów i internetu spowodowały, że informacja o peregrynacji stała się
powszechnie dostępna. Jednocześnie zmieniły się także źródła przekazu, bowiem
obok tradycyjnych, takich jak druk (od wynalazku Gutenberga w XV wieku), książki i
gazety, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii zaczęły funkcjonować także
małe formy publikacji, jakimi mogą być również gazetki parafialne. Niektóre parafie
jako pomoc duszpasterską dla własnych potrzeb wydają systematycznie tego typu
publikacje, które stają się cenną formą informacji o bieżących wydarzeniach
parafialnych, zapowiadają różne uroczystości, a także stają się dla wielu ludzi
miejscem formacji.
Gazetki te okazały się w dużej mierze użytecznym środkiem w dziele
przygotowania wiernych do peregrynacji obrazu w ich parafiach. W dokumentach
archiwalnych peregrynacji zachowało się kilka z nich. Specjalne wydania biuletynów
parafialnych na czas peregrynacji przygotowało 12 parafii395. Były one najlepszą i
najobszerniejsza formą przygotowania wiernych do peregrynacji. Oprócz słów proboszczów
wprowadzających w istotę nawiedzenia i gorącej zachęty do licznego udziału w rekolekcjach i
peregrynacji, znajdowało się tam wiele treści katechetycznych, między innymi z Dzienniczka
siostry Faustyny, z nauczania Jana Pawła II i arcybiskupa Stanisława Nowaka, jak również
wiele tekstów wzywających do bycia człowiekiem Miłosierdzia w dzisiejszym świecie. W
394
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analizowanych biuletynach znalazły się też propozycje różnych form przygotowania
zewnętrznego i duchowego na czas peregrynacji. Dla przykładu posłużymy się kilkoma z
nich.
W parafii św. Jakuba w Krzepicach ukazuje się gazetka pod tytułem „Głos
Parafii” – informator duszpasterski. Ksiądz Proboszcz pisze w nim do swoich
wiernych:

„Umiłowani

Parafianie!

Wprawdzie

w

ostatnim

«Głosie

Parafii»

poświęciłem dużo miejsca sprawie Nawiedzenia Obrazu Jezusa Miłosiernego w
naszej parafii, ale brakowało szczegółów. Dzisiaj mogę już przekazać Wam
szczegółowy program uroczystości, bo na ten temat odbyła się konferencja z księżmi
proboszczami i misjonarzami w sprawie Peregrynacji z udziałem Księdza
Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego S. Nowaka 11 września 2003r.
Ksiądz Arcybiskup wymienił cztery główne cele Peregrynacji:
1. Uwielbić Miłosierdzie Boże. […] 2. Korzystać z Miłosierdzia Bożego. […] 3. Pełnić
czyny miłosierdzia. […] 4. Hasło «Umiłować Chrystusa» zacznijmy przeżywać z
Różańcem […]. Takie są cele Peregrynacji wyznaczone przez Arcypasterza
Archidiecezji Częstochowskiej, które w miarę naszych sił i dobrej woli, a zwłaszcza
przy pomocy łaski Bożej będziemy się starać wcielać w życie” 396.
Następnie proboszcz daje propozycje przygotowania do tego wydarzenia całej
parafii: „Każde dobro rodzi się w atmosferze właściwego przygotowania i musi być
okupione cierpieniem. Aby powyższe cele osiągnąć, o których wspomina nasz
Arcypasterz, musimy więcej się modlić i to nie tylko w kościele, ale także w naszych
domach, które też powinny stać się «małym Kościołem».
W szczególny sposób proszę chorych o pomoc, o ofiarowanie swoich cierpień
w intencji nawrócenia zatwardziałych grzeszników z naszej parafii. Niech chorzy
uwierzą, że są ogromną pomocą parafii, że my wszyscy zdrowi korzystamy z ich
cierpień, podobnie jak cały świat korzysta z cierpienia Chrystusowego.
Wszystkie modlitwy osobiste, rodzinne, prace i przykrości ofiarujmy w intencji
Nawiedzenia Jezusa Miłosiernego. Pan Jezus powiedział: «Jeśli ludzie nie uwielbią
Miłosierdzia mojego, zgina na wieki»397. Zróbmy wszystko, aby uwielbić Miłosierdzie
Boże. Ratujmy innych, aby nie zginęli na wieki.
Jedną z form naszego przygotowania, oprócz modlitwy różańcowej, będzie
nowenna
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oraz

misje,

jako

bezpośrednie

przygotowanie na spotkanie z Jezusem Miłosiernym. Nowennę rozpoczniemy 2
października. Codziennie będziemy rozważali i pogłębiali tajemnicę Miłosierdzia
Bożego. Po Mszy św. wieczornej będziemy odmawiać dziesiątek koronki do
Miłosierdzia Bożego.
W tygodniu poprzedzającym Nawiedzenie będą mieć miejsce krótkie
czterodniowe misje jako duchowe przygotowanie do tej niezwykłej uroczystości.
Rozpoczną się w środę wieczorem (8 października). Zachęcajmy się wzajemnie, aby
wszyscy członkowie naszych rodzin, sąsiedzi i znajomi wzięli w nich udział,
wyspowiadali się i przyjęli Komunię św. Spowiedź odbędzie się 10 października
(piątek) i trwała będzie cały dzień.
Zewnętrzną formą przygotowania naszych serc, a zarazem wyrazem naszej
wiary i miłości wobec Jezusa Miłosiernego będą dekoracje naszych okien i balkonów.
Już w czasie misji, a szczególnie w sobotę i niedzielę (11/12 X) ustawmy w oknach
naszych mieszkań obrazy, zwłaszcza Miłosierdzia Bożego, albo Serca Jezusowego,
Matki Bożej lub inne znaki wiary. Koniecznie podświetlmy je żarówkami choinkowymi.
Takie wyznanie wiary będzie «mówić», że coś się dzieje w parafii. Bardzo proszę, by
wszystkie okna były udekorowane, a o ile to możliwe, domy flagami. Udekorujmy
bogato trasę procesji, a zwłaszcza kościół i najbliższe ulice (ul. Kazimierza W.,
Rynek, Sienkiewicza)”398. Następnie podaje szczegółowy program nawiedzenia.
Ks. Proboszcz Cz. Kieras wraz z miejscowymi duszpasterzami w „Kwartalniku
Parafii Najświętszej Maryi Panny Bolesnej w Gidlach”, w wydaniu okolicznościowym,
przygotowując swoich parafian do Nawiedzenia Obrazu, tak do nich pisze: „Drodzy
Przyjaciele! W dniu 2 listopada o godz. 17:00 nasza parafialna rodzina powita Jezusa
Miłosiernego w znaku Jego Obrazu pobłogosławionym przez Ojca Świętego Jana
Pawła II. W roku „Umiłowania Jezusa" otwórzmy nasze serca na Jego godne
przyjęcie. To dla nas szczególny czas Bożej Łaski, czas o wymiarze historycznym.
Chwila ta wymaga od nas wielkiej powagi i odpowiedzialności. Jezus przychodzi do
nas z wyciągniętą dłonią, aby błogosławić. Przychodzi z oczyma pełnymi miłości, z
kochającym sercem, z którego wypływają żywe strumienie Bożego Miłosierdzia. Tę
prawdę potwierdzają słowa, które Jezus wypowiedział do Św. Faustyny: «Dziś
wysyłam Ciebie do całej ludzkości z Moim miłosierdziem. Nie chcę karać zbolałej
ludzkości, ale pragnę ją uleczyć, przytulając ją do swego miłosiernego serca».

398
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Chrystus miłosierny zwraca się do nas z pytaniem: «Czy ty mnie kochasz?» Co Mu
odpowiemy? Czy odwrócimy się do Niego plecami? Zacznijmy nowe życie z
Jezusem – nie odkładajmy tego na później.
Bezpośrednim przygotowaniem do uroczystej peregrynacji Obrazu Jezusa
Miłosiernego będą rekolekcje, odbywające się w Bazylice ojców Dominikanów i w
kościele parafialnym w Kartuzach. Przyjmijcie je jako zaproszenie Chrystusa na
wielkie z Nim spotkanie. Skorzystajmy z nauk rekolekcyjnych. W Sakramencie
Pokuty odczujmy, że Jezus wszystko nam przebacza i obmywa nasze dusze Swą
Zbawczą Krwią. Zmobilizujmy całą rodzinę, zaprośmy sąsiadów. Zróbmy dobre
postanowienie dla Miłosiernego Pana. W każdym z nas drzemią pokłady
niewykorzystanych możliwości. Możemy bardziej zaangażować się w ruchy
kościelne, możemy zapisać się do Koła Żywego Różańca. Młodzież zachęcam do
wstępowania w szeregi KSM-u, młodszych chłopców – do służby ministranckiej. Na
dziewczynki czeka miejsce w chórku parafialnym. Wszyscy jesteśmy członkami
jednej wspólnoty. Dołóżmy starań, by życie było bogatsze i pełne głębokiej treści.
Na początek postarajmy się dobrze przygotować do czekającej nas
uroczystości. Zadbajmy o to, by w każdym domu znalazł się Obraz Bożego
Miłosierdzia. Jezus dał nam ważną obietnicę: «Obiecuję, że dusza, która czcić
będzie ten obraz, nie zginie! Ja sam bronić jej będę jako swej chwaty!». Już w środę
29 października, oświetlmy okna naszych domów, udekorujmy je Obrazem Jezusa
Miłosiernego i innymi religijnymi emblematami. Niech to Światło będzie znakiem
naszej wiary i oczekiwania na spotkanie z Panem.
Zawierzmy Bożemu Miłosierdziu całą gidelską parafię. Wszystkich członków
naszej wspólnoty – zwłaszcza chorych – proszę o modlitwę w intencji głębokiego
przeżycia tej wielkiej uroczystości. Niech Miłosierny Jezus udzieli Swoich łask
wszystkim, którzy się z Nim spotkają399”.
Jedną z pierwszych wspólnot, która przygotowywała się w grudniu 2002 roku
do Nawiedzenia Obrazu Jezusa Miłosiernego była Parafia św. Floriana w
Częstochowie. W realizacji tego przedsięwzięcia posłużył księdzu Proboszczowi
„Biuletyn Parafii św. Floriana”, w którym tak zwracał się do swoich wiernych 400:
„Kochani Parafianie! 1 grudnia 2002 r. w Kościele katolickim rozpoczyna się nowy
rok liturgiczny. Rok ten będziemy przeżywać pod hasłem „Ukochać Chrystusa".
399
400

Peregrynacja, t. XIV, s. 45.
Tamże, s. 9.

140

Ojciec Święty Jan Paweł II podczas wizyty apostolskiej w Krakowie-Łagiewnikach
zawierzył Polskę i cały świat Bożemu Miłosierdziu. Ten Akt Zawierzenia przynagla,
aby w roku najbliższym każdy z nas jeszcze bardziej przybliżył się i pokochał Jezusa.
W tym celu kolejno we wszystkich parafiach naszej archidiecezji będzie przebywał 24
godziny obraz Miłosiernego Jezusa, który poświęcił Ojciec Święty Jan Paweł II w
dniu 13 listopada. W naszej Parafii Obraz Ten adorować będziemy 2 i 3 grudnia
2002 r. W sposób uroczysty przywitamy Go w poniedziałek 2 grudnia o godzinie 17 00
przy Krzyżu na trasie DK 1, a pożegnamy we wtorek 3 grudnia po uroczystej Mszy
św. odprawionej o 1530. Przygotowaniem się do tej uroczystości były niedzielne
kazania o treści: życie św. Faustyny, teologia i znaczenie Obrazu Miłosierdzia
Bożego, nabożeństwa ku Miłosierdziu Bożemu, podjęliśmy również wspólną i
indywidualną modlitwę oraz adoracje Najświętszego Sakramentu. Bezpośrednim
przygotowaniem będą rekolekcje, które odbędą się od 1 do 3 grudnia. Istotnym
momentem tych rekolekcji i samego przeżywania peregrynacji jest pojednanie się z
Bogiem i ludźmi w sakramencie spowiedzi 2 grudnia w godzinach: od godz. 700 i od
godz. l430. Oczekiwanymi owocami tego nawiedzenia niech będzie pogłębiona
miłości ku Bogu, większa gorliwość w korzystaniu z sakramentów św. i Mszy św.
niedzielnej. Materialnym i widocznym znakiem będzie też oddanie do użytku
wyremontowanej i przystosowanej dawnej kaplicy do działalności świetlicy, z której
będą korzystać nie tylko dzieci i młodzież, ale my wszyscy. Żyjącym w świecie
pełnym zagrożeń i niepewności wołamy: Jezu, ufam Tobie401”.
4.2.3. Przygotowanie na podstawie zaproszeń wysyłanych do wiernych
We współczesnym świecie, dla którego właściwe jest bardzo szybkie tempo życia i
całkowite pochłonięcie jednostki pracą i obowiązkami dnia codziennego, bardzo istotne z
punktu widzenia działalności duszpasterskiej Kościoła wydaje się dostrzeżenie człowieka jako
osoby, jako odrębnego, niepowtarzalnego indywiduum, do którego swoje słowo kieruje Bóg.
Bycie anonimowym grozi człowiekowi swego rodzaju ukrywaniem się, byciem niewidocznym
czy niezauważonym przez wtopienie się w szare masy ludzkie, co prowadzi do wyobcowania,
a w konsekwencji wyłączenia się z życia społecznego i religijnego. Toteż duszpasterze
szukali wiele różnych sposobów, by zachęcić swoich wiernych do uczestnictwa w

401
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Peregrynacji i rekolekcjach przygotowujących do tego wydarzenia. Niektórzy proboszczowie
ze względu na doniosły wymiar zbliżającego się wydarzenia pragnęli w sposób wyjątkowy
zaprosić swoich parafian na nawiedzenie, wysyłając do każdej rodziny osobne
zaproszenia402. Czynili to przez swoich posłańców (tak jak w parafii św. Jakuba Apostoła w
Częstochowie) lub drogą korespondencji pocztowej. W parafii Gorzkowice wierni otrzymali
zaproszenia następującej treści: „Drodzy Parafianie. W sobotę 12 lipca 2003 roku o
godz. 1800 nawiedzi naszą parafię Obraz Pana Jezusa Miłosiernego namalowany wg
wizji św. Faustyny z napisem „Jezu, ufam Tobie". Wędruje On od Adwentu 2002 r. po
wszystkich parafiach naszej Archidiecezji, gromadząc całe rzesze ludzi spragnionych
miłości Boga, Jego Miłosierdzia i opieki.
Przed naszą parafią wielkie godziny, godziny Bożej łaski, Bożego Miłosierdzia.
Czyż nie potrzeba nam wszystkim, dać się ogarnąć miłości Bożej; czyż nie
potrzebujemy, jako ludzie słabi i grzeszni szczególnego Bożego Miłosierdzia?
Otwórzmy się, więc, na działanie Boga i Jezusa Miłosiernego, którego znakiem jest
przychodzący do nas Obraz. Uwierzmy w Miłosierdzie Boga! Niech peregrynacja
Pana Jezusa dokona w nas wewnętrznej przemiany, niech nas pobudzi do rzetelnej
troski o naszą religijność, niech rozszerzy w nas wszystkich «wyobraźnię
miłosierdzia», abyśmy doznawszy szczególnej łaski Bożej, sami czynili dzieła
miłosierdzia wobec bliźnich.
Gorąco zapraszamy wszystkich parafian na powitanie Obrazu (12 lipca), na
czuwanie wg przedstawionego obok porządku, oraz na rekolekcje przygotowujące
nas do tego wielkiego wydarzenia (6-8 lipca br.). Na trudne dalsze czasy oddajmy się
bez reszty Jezusowi Miłosiernemu wedle słów z Obrazu: JEZU, UFAM TOBIE”403.
Proboszcz dołączył do zaproszenia również program rekolekcji, mających odbyć się
przed nawiedzeniem Obrazu Pana Jezusa miłosiernego oraz szczegółowy plan
peregrynacji.

402

Zob. tamże, s. 1-162. Zaproszenia do swoich parafian wysłały: Parafia św. Jakuba Ap. w
Częstochowie, Parafia św. Marii Magdaleny w Działoszynie, Parafia Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Gorzkowicach, Parafia Chrystusa Króla w Strzelcach Małych, Parafia Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Gniazdowie, Parafia NSNMP w Czarnym Lesie, Parafia św. Michała Archanioła w
Kamienicy Polskiej, Parafia św. Wojciecha w Wieluniu, Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbego w
Zawierciu, Parafia św. Mikołaja BM w Przybynowie.
403
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4.2.4. Przygotowanie na podstawie ankiety wiernych
Przybycie Obrazu Jezusa Miłosiernego do parafii wiązało się z bezpośrednim
przygotowaniem do tego wydarzenia, którego przebieg pod wieloma względami
pozwala nam poznać przeprowadzona wśród wiernych ankieta404.
Tabela 15. Udział w rekolekcjach przed nawiedzeniem a struktura płci i wieku ankietowanych

Czy

ankietowany

odbył Płeć

rekolekcje

przed K

Razem

M

nawiedzeniem

l.

%

l.

%

l.

Tak

155

88,5

81

88

236 88,4

Nie

17

9,7

9

9,8

26

Ogółem

175

100,0

92

100,0

267 100,0

Przedziały wiekowe
> 25

%

9,7

Razem

26-54

55 i <

l.

%

l.

%

l.

%

Tak

94

79

54

91,5

88

98,9

236 88,4

Nie

23

19,3

2

3,4

1

1,1

26

Ogółem

119

100,0 59

100,0 89

9,7

100,0 267 100,0

Tabela 16. Wpływ rekolekcji na dalsze życie a struktura płci i przedziały wiekowe

Czy

rekolekcje

wpływ

na

wywarły Płeć

dalsze

życie K

Razem

M

ankietowanego

l.

%

l.

%

l.

Tak

140

80

54

58,7

194 72,6

Nie

25

14,3

25

27,2

50

Ogółem

175

100,0

92

100,0

267 100,0

Przedziały wiekowe
> 25

Tak

18,7

Razem

26-54

55 i <

l.

%

l.

62

52,1

551 933,8 81

404

%

%

l.

%
91

194 72,6

Zob. Archiwum Kurii Metropolitalnej w Częstochowie. Peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego w
Archidiecezji Częstochowskiej 2002 -2003, t. XII, Ankieta dla wiernych, część I, Ankieta, s. 1- 98 oraz
t. XIII, Ankieta dla wiernych, część II, Ankieta, s. 99-175.
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Nie

34

28,5

8

Ogółem

119

100,0 59

13,5

8

100,0 89

8,9

50

18,7

100,0 267 100,0

4.2.5. Przygotowanie na podstawie sprawozdań duszpasterskich
Przygotowaniem bezpośrednim do peregrynacji405 były rekolekcje, na których
według przesłanych sprawozdań frekwencja parafian wahała się między 55 a 90%. W
poszczególnych grupach wiekowych sytuacja przedstawiała się następująco:
– dorośli stanowili od 10 do 95% obecnych (najczęściej wskazywany udział w
przygotowaniach wynosił 70% parafian),
– młodzież w wieku 15-21 lat stanowiła od 5 do 100% obecnych (najczęściej
wskazywany udział w przygotowaniach wynosił 50% parafian),
– dzieci stanowiły od 5 do 100% obecnych (najczęściej wskazywany udział w
przygotowaniach to 100% parafian),
– chorzy stanowili od 5 do 100% obecnych (najczęściej wskazywany udział to 80%
parafian).

405

Zob. Archiwum Kurii Metropolitalnej w Częstochowie, Peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego w
Archidiecezji Częstochowskiej 2002 -2003, t. X: Sprawozdanie z parafii , część I, s. 1- 96 oraz t. XI:
Sprawozdanie z parafii, część II, s. 1-91.
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0
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3
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3
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0

6

0
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0

3
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0

5

2
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2

11

1
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1
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1

9

0
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0

1

5

1

2

1

0

0

4

2
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0

7

1

2

0

15

Chorzy

0

5

8

1

6

1

2

0

2

0

8

0

2

0

2

0

11

3

1

0

9

2

1

0

19

8

24

1

6

1

10

Wykres 1. Zależność liczby parafii do procentowego udziału wiernych z poszczególnych
grup wiekowych.

Oceniając frekwencję podczas rekolekcji przedperegrynacyjnych w
porównaniu z poprzednimi rekolekcjami czy misjami, większość księży określiła
ją jako podobną (48), niewiele większą (22), większą (30), znacznie większą
(21), nieco mniejszą (10) oraz bardzo małą (1). Jeden z księży znaczny wzrost
frekwencji i zainteresowania rekolekcjami w swojej parafii przypisał osobie
księdza rekolekcjonisty – ks. Lecha Mirosława, który dawał świadectwo o Bożym
Miłosierdziu, opierając się na własnych doświadczeniach czerpanych ze służby
duszpasterskiej pełnionej na Ukrainie.
Procent parafian, którzy przystąpili do sakramentu pokuty w zależności od
liczby parafii przedstawia wykres 2:
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Wykres 2. Procent parafian, którzy przystąpili do sakramentu pokuty w zależności od liczby parafii

Z analizowanych danych wynika, że liczba konsekrowanych komunikantów
udzielanych podczas Eucharystii w okresie rekolekcyjnym wahała się od 300 do
16 000, najczęściej mieszcząc się w przedziale od 500 do 3000, o czym świadczą
przytoczone poniżej szczegółowe dane liczbowe:
– 501-1000 przyjętych Komunii Świętych – 38 parafii,
– 1001-1500 przyjętych Komunii Świętych – 19 parafii,
– 1501-2000 przyjętych Komunii Świętych – 19 parafii,
– 2001-2500 przyjętych Komunii Świętych – 13 parafii,
– 2501-3000 przyjętych Komunii Świętych – 14 parafii.
W kilku parafiach stwierdzono nawrócenia, do których przyczyniły się
odbywane rekolekcje – najczęściej, na co wskazują ankiety, były to wewnętrzne
nawrócenia duchowe, pojawienie się w Kościele osób rzadko uczęszczających na
Msze św., przystąpienie do spowiedzi po 5, 8, 13, 20, a nawet 40 latach 406 (tom 2,
ankieta 16; tom 2, ankieta 30; tom 2, ankieta 89). Wielu przyznawało w ankiecie, że
do spowiedzi „zmusiły ich patrzące miłosierne oczy Jezusa” 407, a jeden z parafian

406
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wyznał, że rekolekcje skłoniły go tego, że po 50 latach rozpoczął na nowo praktyki
religijne408. Pojawiły się liczne wpisy w księdze zawierzenia, często proszono księdza
rekolekcjonistę o modlitwę wstawienniczą. Kilka osób przyjęło sakramenty święte,
małżeństwo doświadczające poważnego kryzysu pogodziło się 409, a dwie osoby
przestały handlować alkoholem410.
W okresie przedperegrynacyjnym większość parafii nie miała żadnych
zaniedbań w dziedzinie udzielania i przyjmowania sakramentów świętych, między
innymi chrztów, Komunii św., ślubów, ponieważ kwestie te rozwiązywane były na
bieżąco. Pozostałe parafie dążyły do uregulowania zaległych lub zaniedbanych
sakramentów:
– odbyło się 20 chrztów w 13 różnych parafiach – w tym chrzest osoby starszej411,
– chrzest 5-letniego dziecka miał miejsce po przekazaniu obrazu Jezusa
Miłosiernego412,
– ochrzczono 10 i 12-letnie dzieci413;
– przyjęto jedną Komunię Świętą414;
– do bierzmowania przystąpiła jedna osoba415;
– odbyło się 21 ślubów w 13 różnych parafiach.
Do peregrynacji przygotowywano także chorych i starszych wiekiem.
Informację o uroczystościach przekazywano podczas odwiedzin w domach, poprzez
członków rodziny, specjalne listy ks. proboszczów do parafian, biuletyn „Bliżej Boga i
Ludzi” oraz programy rekolekcji i nawiedzenia zawierające myśli przewodnie na czas
spotkania z Chrystusem Miłosiernym. Dla osób, które mogły przybyć do kościoła
o własnych siłach lub z pomocą rodziny, odprawiono Msze Święte z naukami, na
których mieli możliwość skorzystania ze spowiedzi. Obłożnie chorych księża
odwiedzali w domach, spowiadając i udzielając Komunii Świętej na miejscu. Podczas
tych spotkań nawoływano do modlitwy o głębokie przeżycie peregrynacji i doznanie
szczególnych łask płynących od bezgranicznie miłującego nas Chrystusa.
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4.2.6. Przygotowanie wiernych do peregrynacji przez misje parafialne
Bezpośrednim przygotowaniem wiernych do peregrynacji, jako wielkiego wydarzenia
historiozbawczego, były misje parafialne służące duchowej odnowie wiernych, pogłębieniu ich
życia religijnego, skłonieniu do zatopienia się w modlitwie oraz wzbudzeniu postawy ufności
wobec Boga Miłosiernego. Misje święte czy też ćwiczenia rekolekcyjne poprzedzały
bezpośrednio nawiedzenie obrazu Jezu, ufam Tobie i trwały przez kilka dni, kończąc się
przeważnie w przeddzień peregrynacji. W tym właśnie czasie szczególnego przygotowania,
podczas rekolekcji i nauk misyjnych, odprawiane były różnego rodzaju nabożeństwa
wynagradzające za grzechy przeciwko wierze i za grzechy pijaństwa, a także sprawowane w
intencji nienarodzonych dzieci. Modlono się też gorliwie o wzrost wiary, o pojednanie w
rodzinach i sąsiedztwie, o wyobraźnię miłosierdzia i bycie człowiekiem miłosiernym. Te
wszystkie nabożeństwa służyły dobremu przygotowaniu i przeżyciu sakramentów spowiedzi
oraz Komunii Św., a także podejmowaniu przez wiernych aktu osobistego zawierzenia
Miłosierdziu Bożemu oraz czynieniu dzieł miłosierdzia. Budziły też i rozwijały w parafianach
potrzebę życia modlitewnego przez odmawianie Koronki do Bożego Miłosierdzia oraz
Różańca Świętego.
4.2.6.1. Zorganizowanie zespołów misjonarzy
Preludium do przygotowania bezpośredniego w parafii stanowiły spotkania z
proboszczami i rekolekcjonistami organizowane przed czasem nawiedzenia. Ich
głównym zadaniem było dogłębne omówienie i wyjaśnienie przez członków Komitetu
Peregrynacji416 idei tego wielkiego wydarzenia religijnego, które miało stać się
udziałem całej Archidiecezji Częstochowskiej. Poruszone zostały także tematy
rekolekcji oraz misji przygotowujących do przeżycia nawiedzenia, a także omawiano
dokładnie sam przebieg doby peregrynacyjnej w parafii.
Mając na względzie potrzebę duchowego i organizacyjnego przygotowania wiernych
do peregrynacji Arcybiskup Nowak powołał dekretem Komitet do Spraw Peregrynacji Obrazu
oraz podporządkowane mu sekcje, w tym także rekolekcyjną417. Zadaniem tej ostatniej było
powołanie zespołów kapłanów odpowiedzialnych za przeprowadzenie misji w parafiach
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Peregrynacja, t. I, s. 122.
Dekret powołujący komitet, s. 19-20. Do sekcji rekolekcyjnej został powołany ks. Stanisław Iłczyk,
ks. Arkadiusz Olczyk i ks. Remigiusz Lota.
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Archidiecezji Częstochowskiej. Ciesząca się aprobatą Arcybiskupa sekcja rekolekcyjna po
porozumieniu się z przewodniczącym Komitetu ds. Peregrynacji zaproponowała, by wiele
zgromadzeń i zakonów włączyło się w dzieło przygotowań peregrynacji, prowadząc misje
bądź rekolekcje w parafiach. W etapie przygotowawczym do wielkiego święta Miłosierdzia
Bożego mogli również czynnie uczestniczyć księża diecezjalni, pod warunkiem, że nie
zaniedbają swoich obowiązków.
Komitet ds. Peregrynacji zobowiązał się także do pośrednictwa w sprawach
zaangażowania misjonarzy w poszczególnych parafiach. Księża proboszczowie mogli też we
własnym zakresie nawiązać współpracę z wybranymi duchownymi, ale dane o tym winni byli
zgłosić do Kurii. Dlatego też Komitet ds. Peregrynacji, chcąc mieć pewność, że wszystkie
parafie będą właściwie przygotowane na czas nawiedzenia Jezusa Miłosiernego, rozesłał do
księży proboszczów ankietę z pytaniami: „Kto przeprowadzi rekolekcje przed peregrynacją
Obrazu Jezusa Miłosiernego w parafii?” (Chodziło o podanie imienia i nazwiska misjonarza
albo przynajmniej informacji z jakiego zakonu pochodzi?) oraz „Czy ks. Proboszcz potrzebuje
pośrednictwa Komitetu ds. Peregrynacji w tej sprawie?"418. Wszystkich ankiet zostało
wysłanych 305, natomiast w Archiwum Kurii Metropolitalnej znajduje się tylko 146 z odpowiedzią na postawione pytanie dotyczące zaangażowania misjonarzy. 36 księży
proboszczów prosiło Komitet ds. Peregrynacji o pomoc w znalezieniu misjonarzy bądź też o
poprowadzenie misji świętych przez przedstawiciela komitetu peregrynacyjnego. 110
proboszczów odpowiedziało, że sami już zajęli się lub zajmą przygotowaniem rekolekcji,
natomiast aż połowa z nich, bo 149, nie odpowiedziała w ogóle na pytania zawarte w
ankiecie. W Archidiecezji Częstochowskiej peregrynacja odbyła się w 305 parafiach. Misje
bądź rekolekcje prowadzili zakonnicy z 13 zgromadzeń zakonnych wskazanych przez
samych księży proboszczów419, a także jeden zespól neokatechumenalny składający
się z kapłana i świeckich. Według informacji zawartych w ankiecie proboszczowie sami
nawiązali współpracę z 46 księżmi diecezjalnymi, którzy w ich parafiach przeprowadzić mieli
rekolekcje przedperegrynacyjne. 40 z nich pochodziło z Archidiecezji Częstochowskiej420, a 6
418

Peregrynacja, t. V, Rekolekcje – ankieta proboszczów.
Zob. Archiwum Kurii Metropolitalnej w Częstochowie. Peregrynacja, t. V, s. 1-185. Według ankiety
proboszczów z 30 października 2002 roku rekolekcje w parafiach głosili: Franciszkanie OFM (25
parafiach), Salezjanie SDB (w 7 parafiach), Saletyni AZSR (w 7 parafiach), Redemptoryści (w 6
parafiach), Paulini SSP (w 4 parafiach), Palotyni, (w 4 parafiach), Bernardyni OFM (w 3 parafiach),
Dominikanie OP (w 3 parafiach). Pozostałe zgromadzenia według ankiety proboszczów głosiły
rekolekcje w jednej parafii. Byli to: Oblaci OMI, Marianiści SM, Salwatorianie SDS, Jezuici SI, Sercanie
SCI.
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Peregrynacja, t. V, s. 1-185. Kapłanami z Archidiecezji Częstochowskiej, którzy głosili misje to: ks.
Stanisław Iłczyk, ks. Marian Szymonik, ks. Grzegorz Zabłocki, ks. Jan Koclęga, ks. Jarosław Woch,
ks. Piotr Mizera, ks. Jan Biskup, ks. Jacek Gancarek, ks. Henryk Bąbiński, ks. Stanisław Kończyk, ks.
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– z innych diecezji. 8 proboszczów natomiast nie podało ani zgromadzenia, ani też imienia i
nazwiska rekolekcjonisty.
4.2.6.2. Zaangażowanie księży proboszczów w rozpoczęcie misji
Duszpasterzom w Archidiecezji Częstochowskiej zależało bardzo na tym, by parafia i
wszyscy wierni byli właściwie przygotowani na czas peregrynacji i by misje przyniosły
błogosławione owoce. Dlatego też jeszcze na długo przed rozpoczęciem uroczystości
wiernym dostarczono wielu niezbędnych informacji na temat nawiedzenia i misji
przygotowujących do tego wydarzenia. Księża zachęcali do wspólnej modlitwy o właściwe
przeżycie czasu peregrynacji, organizowali dni pokuty i inne nabożeństwa związane z kultem
Bożego Miłosierdzia. Na podstawie zebranych materiałów i dokumentów z czasu peregrynacji
można dowiedzieć się, jaki charakter miały wówczas podjęte przez duszpasterzy działania.
Do najważniejszych można zaliczyć: specjalne programy misji i rekolekcji świętych421,
Adam Szwedzik, ks. Zygmunt Chodosowski, ks. Krzysztof Barański, ks. Józef Mazur, ks. Damian
Leśniczek, ks. Bronisław Preder, ks. Leon Legutko, ks. Ryszard Stefański, ks. Ryszard Umański, ks.
Grzegorz Mituła, ks. Sylwester Kubik, ks. Dariusz Mazur, ks. Szymon Gołuchowski, ks. Władysław
Golis, ks. Marian Dumała, Ks. Tadeusz Wójcik, ks. Antoni Góra, ks. Bernard Kozłowski, ks. Marek
Otręba, ks. Mariusz Sztaba, ks. Henryk Niemiec, ks. Jan Niezgoda, ks. Zdzisław Skrzek, Ks. Stefan
Wyporski (diec. Sosnowiecka), ks. Kazimierz Bartosik (diec. Gliwicka), ks. Ryszard Adrianek (diec.
krakowska)
421
Zob. AKMWCz, Peregrynacja, t. XIV: Dokumentacja Parafialna Peregrynacji, s. 1-162.
Dokumentacja ta podaje szczegółowe programy rekolekcji i misji świętych oraz doby peregrynacyjnej,
które przygotowały: Parafia św. Antoniego w Częstochowie, Parafia św. Tadeusza Ap. w
Częstochowie, Parafia św. Floriana w Częstochowie, Parafia NMP Wspomożycielki Wiernych w
Częstochowie, Parafia św. Kacpra del Buffalo w Częstochowie, Parafia św. Jakuba Ap w
Częstochowie, Parafia św. Rodziny w Częstochowie, Parafia NMP Bolesnej w Gidlach, Parafia św.
Jakuba Ap w Krzepicach, Parafia św. Anny w Myszkowie – Będuszu, Parafia św. Rodziny w Praszce,
Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Radomsku, Parafia św. Barbary w Częstochowie, Parafia
Przemienienia Pańskiego w Częstochowie, Parafia Podwyższenia Krzyża św. w Częstochowie,
Parafia św. Kazimierza w Częstochowie, Parafia św. Michała Archanioła w Blachowni, Parafia
Wszystkich Świętych w Jedlnie, Parafia Opatrzności Bożej w Strzelcach Wielkich, Parafia św. Marcina
w Wiewcu, Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Łysinach, Parafia św. Stanisława BM w
Pławnie, Parafia św. Urszuli DM w Soborzycach, Parafia św. Ap. Piotra i Pawła w Grodzisku, Parafia
św. Marcina w Kłobucku, Parafia Narodzenia NMP w Waleńczowie, Parafia Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Złochowicach, Parafia św. Mikołaja w Wilkowiecku, Parafia św. Marcina w
Kłomnicach, Parafia w Rzerzęczyce, Parafia św. Ap. Piotra i Pawła w Zawadzie, Parafia św. Mikołaja
w Chełmie, Parafia św. Wojciecha w Krzętowie, Parafia Wszystkich Świętych w Rzejowicach, Parafia
św. Wojciecha w Iwanowicach Dużych, Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP w Opatowie, Parafia
św. Ap. Piotra i Pawła w Parzymiechach, Parafia św. Franciszka z Asyżu w Zajączkach, Parafia MB
Wspomożenia Wiernych w Kamyku, Parafia NMP Częstochowskiej w Łobodnie, Parafia św. Józefa
Robotnika w Popowie, Parafia św. Ap. Piotra i Pawła w Krzyworzece, Parafia św. Leonarda w
Wierzbiu, Parafia św. Marii Magdaleny w Ożarowie, Parafia Podwyższenia Krzyża św. w Koninie,
Parafia Wniebowzięcia NMP we Mstowie, Parafia Matki Bożej Różańcowej w Mrzygłodzie, Parafia św.
Maksymiliana Marii Kolbego, Parafia św. Bartłomieja Ap. w Żurawiu, Parafia Niepokalanego Poczęcia
w Radoszewicach, Parafia Narodzenia NMP w Szynkielowie, Parafia św. Rocha w Rząśni, Parafia św.
Andrzeja Ap. w Wąsoszu Górnym, Parafia NMP Matki Miłosierdzia w Jastrzębiu, Parafia NMP
Różańcowej w Osinach, Parafia św. Jana Chrzciciela w Poczesnej, Parafia Najświętszego Serca Pana
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programy doby peregrynacyjnej, plakaty i imienne zaproszenia wysyłane przez duszpasterzy
do wszystkich parafian oraz okazjonalne wydania gazetek parafialnych. Wszystkie te formy
aktywności duszpasterskiej zaświadczają, że kapłanom bardzo zależało nie tylko na
właściwym przebiegu uroczystości pod względem organizacyjnym, ale przede wszystkim
pragnęli, by ten czas nawiedzenia był dla ich wiernych czasem duchowego ubogacenia. W
Archiwum Kurii Metropolitalnej 115 parafii dostarczyło dokumentację z przygotowań swoich
wspólnot do peregrynacji. Sam program doby peregrynacyjnej dostarczyło 14 parafii422, a
większość z nich, bo aż 101, wysyłając programy rekolekcyjne do wiernych, zamieszczało
tam również dokładny plan doby peregrynacyjnej. 10 proboszczów wysłało do swoich
parafian zaproszenia na rekolekcje i peregrynacje, dołączając do nich programy misji
świętych, a wielokrotnie również scenariusz przebiegu peregrynacji.
W parafii św. Antoniego w Częstochowie proboszcz w specjalnym słowie do parafian
zamieszczonym w gazetce parafialnej „Głos św. Antoniego”423 starał się przybliżyć im istotę
peregrynacji, zapraszając wszystkich na wielkie uroczystości peregrynacyjne oraz zachęcając
do czynnego udziału w przygotowaniach, zwłaszcza poprzez owocne przeżycie rekolekcji.
Wzywał też do głębokiego i refleksyjnego wsłuchiwania się w treść Słowa Bożego, za
pośrednictwem którego Bóg pragnie obdarzyć człowieka wiarą, łaską miłosierną i pokojem.

Jezusa w Poraju, Parafia NMP Częstochowskiej w Starczy, Parafia bł. Karoliny Kózkównej w
Wanatach, Parafia Miłosierdzia Bożego w Cieciułowie, Parafia św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w
Dmeninie, Parafia św. Antoniego z Padwy w Płoszowie, Parafia NMP Matki Kościoła w Radomsku,
Parafia św. Jadwigi Królowej w Radomsku, Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbego w Radomsku,
Parafia św. Marii Magdaleny w Radomsku, Parafia bł. Michała Kozala w Radomsku, Parafia
Miłosierdzia Bożego w Radomsku, Parafia św. Rozalii w Radziechowicach, Parafia św. Teresy od
Dzieciątka Jezus w Niechcicach, Parafia NMP Królowej Polski w Parzniewicach, Parafia św.
Maksymiliana Marii Kolbego w Brudzicach, Parafia św. Bartłomieja Ap. w Dobryszycach, Parafia NMP
Anielskiej w Kleszczowie, Parafia św. Antoniego w Podłęże Królewskie i szlacheckie, Parafia św.
Józefa Oblubieńca NMP we Wręczycy, Parafia św. Andrzeja w Kadłubie, Parafia św. Józefa w
Wieluniu, Parafia Nawiedzenia NMP w Wieluniu, Parafia św. Joachima i Anny w Kraszkowicach,
Parafia św. Jana Chrzciciela w Łaszewie, Parafia św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Pątnowie, Parafia
św. Ap. Piotra i Pawła w Sieńcu, Parafia św. Franciszka z Asyżu w Toporowie, Parafia św. Mikołaja w
Wierzchlasie, Parafia św. Wojciecha w Wieluniu, Parafia św. Barbary w Rudnikach, Parafia NMP
Królowej Polski w Zawierciu, Parafia św. Jerzego w Porębie, Parafia św. Józefa Oblubieńca NMP w
Porębie, Parafia NMP Anielskiej w Porębie, Parafia św. Brata Alberta w Zawierciu, Parafia św.
Andrzeja Boboli KM w Zawierciu, Parafia Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Zawierciu, Parafia
św. Stanisława Kostki w Zawierciu.
422
Zob. Tamże, s. 1-162, Szczegółowe programy nawiedzenia przygotowały: Parafia św. Rafała
Kalinowskiego w Częstochowie, Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Częstochowie, Parafia
św. Stanisława BM w Częstochowie, Parafia św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Częstochowie, Parafia
Świętych Pierwszych Męczenników Polski w Częstochowie, Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbego w
Aleksandrii, Parafia św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Raciszynie, Parafia NMP Królowej
Wszechświata w Cieżkowicach, Parafia św. Jana Chrzciciela w Lgota Mokszesz, Parafia Trójcy
Przenajświętszej w Jaworznie, Parafia Podwyższenia Krzyża św. w Koninie, Parafia św. Mikołaja BM
w Mierzynie, Parafia Świętej Rodziny w Pankach, Parafia św. Bartłomieja Ap. w Czarnożyłach,
423
Peregrynacja, t. XIV, „Głos św. Antoniego. Wydanie specjalne” 2002, nr 81, s. XII.
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To spotkanie z Chrystusem Miłosiernym podczas misji i nawiedzenia może być przecież
ostatnim wołaniem Jezusa i ostatnią szansą zbawienia dla każdego z nas.
W Parafii Św. Marii Magdaleny w Działoszynie ks. Proboszcz pisze: „Drodzy
Parafianie! Z radością pragniemy powiadomić Was, że 2 sierpnia b.r. o godzinie 18 00
przyjmiemy Obraz Jezus Miłosiernego i rozpocznie się doba intensywnej modlitwy,
adoracji i czuwania. To wielkie i historyczne wydarzenie w życiu naszej wspólnoty
parafialnej. To niepowtarzalna okazja spotkać się w naszym kościele z Bogiem
bogatym w miłosierdzie, który w Chrystusie, objawia swoją miłość i mówi: zaufaj
Bogu! W tych dniach będziemy mieli okazję wpatrywać się oczami duszy w oczy
Jezusa, będziemy odkrywać Oblicze Ojca, który jest Ojcem miłosierdzia oraz
odnajdywać w Nim odbicie własnego życia. W ten sposób, otwierając swoje serce na
działanie miłosiernej miłości Boga, znajdziemy pokój, szczęście i staniemy się
świadkami miłosierdzia. Na spotkanie z Jezusem Miłosiernym musimy się dobrze
przygotować. Uczynimy to poprzez rekolekcje, które trwać będą: 30, 31 lipca i 1
sierpnia b.r. Zewnętrzną formą przygotowania naszych serc, a zarazem naszej wiary
i miłości wobec Jezusa Miłosiernego niech będą dekoracje naszych domów, okien i
balkonów na terenie całej parafii, a zwłaszcza trasa przejazdu i procesji.
Przed Obrazem Jezusa Miłosiernego będzie wystawiona księga zawierzenia.
Zawierzmy siebie samych Miłosierdziu Bożemu. «Im więcej człowiek ufa, tym więcej
może otrzymać"» (Dz.1578). Bardzo gorąco zapraszamy do udziału w spotkaniu z
Jezusem Miłosiernym wszystkich Parafian”424. W podobnym duchu zwracali się do
swoich parafian i inni proboszczowie, chcąc, by ich parafianie, przygotowujący się na
peregrynację, w pełni otworzyli swe serca na Bożą miłość.
Proboszcz parafii archikatedralnej Świętej Rodziny w Częstochowie, wydał list
duszpasterski do parafian przed nawiedzeniem Wizerunku Jezusa Miłosiernego, w
którym pisze, że nawiedzenie będzie wyjątkowym i nadzwyczajnym ukazaniem się
Chrystusa Pana w swym nieskończonym Miłosierdziu w naszej parafii, wobec
każdego żyjącego w niej człowieka. Nawiedzający nas Obraz będzie szczególnym
przypomnieniem szczególnej łaski, która uzdolni nas do rzucenia się w przepaść
Miłosiernego Serca Jezusa z okrzykiem: Jezu, ufam Tobie!425

424

Peregynacja , t. XIV, s. 41.
M. Duda, Miłosierny Jezus chce zajrzeć w duszę człowieka i powiedzieć jej: Zaufaj mi!, [w:], M
Duda, Parafia kawałek nieba…, Częstochowa 2004, s. 345; por. M. Duda, Kształtować” wyobraźnię
Miłosierdzia”. Bliźni w parafii, [w:] M. Duda, Parafia kawałek nieba…, dz. cyt., s. 319-325.
425
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4.2.6.3. Przygotowanie wiernych przez misje parafialne

Zgodnie z zaleceniem ks. Arcybiskupa i Komisji Peregrynacji w czasie
poprzedzającym nawiedzenie w poszczególnych parafiach odbywały się misje święte bądź
rekolekcje przygotowujące duchowo na spotkanie z Chrystusem Miłosiernym. Według ankiety
przeprowadzonej wśród 115 proboszczów misje wprowadzały bezpośrednio w czas
peregrynacji i tworzyły z nią pewną integralną całość. W większości parafii trwały przeważnie
od 3 do 6 dni i kończyły się następującą po nich dobą peregrynacyjną. W 45 parafiach były to
misje trzydniowe, w 37 – czterodniowe, w 9 – pięciodniowe, a w dwóch przypadkach –
sześciodniowe. Wyróżnić można również parafię, w której misje trwały aż 15 dni. 20
proboszczów nie podało terminów misji parafialnych426. Misjonarze realizowali zazwyczaj
tradycyjny program, uwzględniając zalecaną tematykę oraz sugestie ks. arcybiskupa i
Komitetu Peregrynacyjnego. Msze św. z naukami dla dorosłych odprawiano rano i
wieczorem, natomiast nauki dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej łączono z różnymi
nabożeństwami, które odbywały się w ciągu dnia. Z kolei młodzież szkól średnich, studenci
oraz młodzież pracująca miała nauki wieczorami. W niektórych parafiach głoszono także
nauki stanowe dla kobiet i mężczyzn oraz małżeństw. Znaczącą rolę podczas trwających misji
świętych odegrały dodatkowo wprowadzone do porządku liturgicznego nabożeństwa do
Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00427 oraz modlitwa różańcowa wpisana niejako w program
rekolekcji428.
W kazaniach misyjnych dla dorosłych, młodzieży i dzieci misjonarze poruszali tematy
związane z wytycznymi arcybiskupa częstochowskiego. Snuli rozważania nad tym, jak
okazać uwielbienie Jezusowi Miłosiernemu, jak czerpać z bezmiaru Bożego Miłosierdzia, w
jaki sposób spełniać czyny miłosierdzia i jak „umiłować Chrystusa" przez modlitwę
różańcową. Tematy poruszane w naukach rekolekcyjnych dotyczyły także potrzeby
ożywienia życia religijnego w małżeństwach i rodzinach oraz kształtowania poczucia
odpowiedzialności za swoje życie przed Bogiem i Kościołem.
W parafii św. Jakuba w Częstochowie młody człowiek po zakończonych rekolekcjach
dzieli się swoimi przeżyciami na łamach biuletynu parafialnego: „Uczestniczyliśmy w
rekolekcjach, które dla mnie były bardzo wyjątkowe i to nie dlatego, że odbywały się
426

Peregrynacja, t. XIV, s. 1-182.
Zob. tamże, s. 37. Parafia w Jedlnie uwzględniła w swoim programie odmawianie Koronki do
Bożego Miłosierdzia w każdy dzień rekolekcji, a w parafii św. Kacpra del Buffalo w Częstochowie
rekolekcje rozpoczynano od Koronki do Bożego Miłosierdzia.
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Zob. Peregrynacja, t. XIV, s. 38. W parafii Strzelce Wielkie rekolekcje rozpoczynały się
odmówieniem części Różańca Świętego.
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pod koniec maja, a nie jak się przyzwyczailiśmy w Adwencie i przed Wielkanocą, ale
dlatego, że były wyjątkowo «szczere» i bezpośrednie, a ojciec Konstanty –
rekolekcjonista mówił każdemu z nas jak jest naprawdę, w swoich naukach ukazywał
rzeczywistość, w jakiej żyjemy i poruszał problemy, z jakimi się borykamy.
Rozmawialiśmy o odpowiedzialności i o miłości, o wartościach jakże ważnych dla
każdego z nas, nie boję się tu użyć stwierdzenia fundamentów życia, przede
wszystkim naszego młodego, kształtującego się dziś. Utkwiły mi w pamięci słowa,
które dobrze znamy, ale rzadko do nich wracamy: «wymagajcie od samych siebie,
stawiajcie sobie wysokie wymagania»"429. W Radomsku natomiast, w parafii NMP
Matki Kościoła, rekolekcje prowadzone były pod hasłem: „Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią”430.
4.2.6.4. Tematy nauk misyjnych i nabożeństw rekolekcyjnych
Rekolekcjoniści w swoich naukach postawili sobie za najważniejszy cel odsłanianie
przed wiernymi niepojętej tajemnicy Bożego Miłosierdzia, której istota tkwi w bezgranicznej
miłości Boga do człowieka, który czerpiąc z tego zdroju dobra i wszelkich łask, dąży do
duchowej doskonałości i jest w stanie pokonać swe słabości i ułomności, przezwyciężyć
grzeszną naturę, bo ma przed sobą postać umęczonego Chrystusa, który właśnie dla niego,
niedoskonałego i ułomnego, gotów był umrzeć na krzyżu, by ofiarować mu zbawienie. Każdy
chrześcijanin może też czerpać z tego nieograniczonego źródło Bożego Miłosierdzia poprzez
przystępowanie do sakramentów świętych, zwłaszcza spowiedzi i Komunii Świętej, które są
wielkim darem od Boga, bo pozwalają na całkowite wewnętrzne oczyszczenie i duchowe
zjednoczenie z Chrystusem, który wyzwala w nas dobro i miłosierdzie dla innych. Tego
rodzaju treści katechetyczne przekazywali rekolekcjoniści, realizując wskazania pasterza
naszej archidiecezji. W związku z tym niektóre parafie prowadziły dość innowacyjnie misje
ewangelizacyjne, jak to miało miejsce w chociażby w przypadku młodej parafii św. Kacpra de
Buffalo w Częstochowie. Misje trwały tam 5 dni. Rozpoczęto je Koronką do Miłosierdzia
Bożego o godz. 15.00, a o godzinie 18.30 odprawiono Mszę Świętą, po której wygłoszona
została nauka rekolekcyjna dla wszystkich zgromadzonych. Jej tematem była intronizacja
Pisma Świętego jako źródła objawienia Miłosierdzia Bożego, a w dalszej części – ukazanie
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B. Smok, Młodzi czuwają z Jezusem, [w:] „Biuletyn Parafialny” [parafii św. Jakuba w Częstochowie]
2003, R. X, nr 6-8, s.17-18.
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fundamentalnej prawdy, że Bóg jest Miłością, a Miłość ta jest osobista, bezwarunkowa i
nieustanna. Nauka zakończyła się modlitwą o doświadczenie Bożej Miłości w naszym życiu.
Drugi dzień rekolekcji rozpoczął się również od odmówienia Koronki do Bożego Miłosierdzia o
godz. 15.00, po której nastąpiła ewangelizacja w domach prywatnych, wśród rodzin parafii
św. Kacpra del Buffalo. Wcześniej w programie ks. Proboszcz wyjaśnił, że będzie ona
polegała na odwiedzaniu chorych oraz innych parafian, którzy chcą porozmawiać z ks.
rekolekcjonista lub z kimś z grupy prowadzącej rekolekcje. O godz. 18.30 odprawiono Mszę
św., po której wygłoszona została nauka rekolekcyjna na temat istoty i konsekwencji grzechu.
Dlaczego nie doświadczamy Bożej miłości? – pytał kaznodzieja, zmuszając słuchających do
refleksji. Nauka zakończyła się modlitwą o uzdrowienie wewnętrzne. Trzeci z kolei dzień
rekolekcji zachował schemat dnia poprzedniego. Nauka rekolekcyjna ukazywała Jezusa
Chrystusa jako jedynego Pana i Zbawiciela człowieka i była wielką zachętą do skorzystania z
sakramentu pokuty i pojednania. Następny dzień wypełniały niedzielne nauki rekolekcyjne
dotyczące tematu wiary i nawrócenia prowadzących do osiągnięcia zbawienia w Jezusie
Chrystusie. W tym świątecznym dniu Eucharystię sprawowano o godz. 9.00, 11. 00 i 16.00,
po każdej odprawionej Mszy św. dawano świadectwa o Bożym Miłosierdziu. Parafianie mieli
też możliwość uczestniczyć w nabożeństwie przyjęcia Jezusa jako osobistego Pana i
Zbawiciela oraz w odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych. W ewangelizacji odbywającej się w
domach prywatnych mogły wziąć udział nowe chętne osoby. W kolejnych godzinach miały
miejsce jeszcze następujące nabożeństwa: o godz. 13 – Droga Krwi Chrystusa, o 14.30 –
Różaniec Maryjny, a po ostatniej Mszy św. o 16.00 – błogosławieństwo relikwiarzem Krwi
Chrystusa. Przedostatni dzień rekolekcji posiadał podobny do poprzednich porządek
liturgiczny – po koronce do Bożego miłosierdzia i po ewangelizacji w domach prywatnych
odprawiono Mszę św. i wygłoszono naukę rekolekcyjną na temat: „ Duch święty i wspólnota”.
Miała ona ukazać potrzebę wejścia do wspólnoty wierzących i zaangażowania się w
działalność istniejących w parafii grup modlitewnych, które spotykały się w wyznaczonych
terminach. Każdego dnia rekolekcji można było przystąpić do sakramentu spowiedzi przed
lub po nabożeństwie. Dzieci i młodzież zapraszano na te same nauki wraz rodzicami i
dorosłymi. Program rekolekcji był ciekawy i urozmaicony, przewidywał nawet pantomimy i
ministeria. W czasie rekolekcji trwała całodobowa adoracja Pana Jezusa Miłosiernego431.
Ojciec Misjonarz z zakonu Kapucynów głoszący misje w parafii Gniazdów
zachęcał wiernych: „Nasz arcybiskup S. Nowak postanowił, byśmy wszyscy spojrzeli
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Jezusowi w oczy, sercem na ten cudowny przymiot Boży – Jego nieskończone
miłosierdzie i chcieli się przybliżyć do Jezusa z całą naszą bolesną i grzeszną nieraz
przeszłością, z całą naszą duchową nędzą i naszymi bolączkami, z pełnym
zaufaniem i całkowitą pewnością, że On zdolny jest dokonać w nas uleczenia i
umocnienia w Bożą miłość przebaczającą i podnoszącą nas z upadku.
Bardzo serdecznie zapraszam na czas naszego duchowego przygotowania
wszystkich, którzy czują w sercu potrzebę zawierzenia Jezusowi swojego życia,
swoich trosk i bolączek. Stańmy przed Jezusem bez lęku i doświadczmy na sobie
samych, jak dobry, łaskawy i miłosierny jest Pan”432.
Misji trwających w parafii św. Mikołaja w Wilkowiecku patronowały znaczące
słowa: „Spójrz w oczy Miłosiernego Jezusa”. Rekolekcje te prowadził Dyrektor
Papieskich Dzieł Misyjnych w Archidiecezji Częstochowskiej, a ich program oparty
był na podstawowych prawdach katechizmowych i na trzech cnotach Boskich:
wierze, nadziei i miłości. Pierwszego dnia rozwinięto temat: „Co to jest wiara i jak ją
budować? Dekalog codzienny człowieka z Bogiem, jako fundament naszej wiary”. W
drugim dniu natomiast szukano odpowiedzi na pytanie: „Co to jest nadzieja? Jak ją
rozwijać? Sakramenty w życiu człowieka”. Kolejna doba przygotowań duchowych
przyniosła ważne pytanie związane z trzecią cnotą Boską: „Co to jest miłość i jak nią
żyć? Błogosławieństwa, jako drogowskazy miłości”. Ostatni zaś dzień w świetle nauki
rekolekcyjnej był wskazówką: „Jak spojrzeć w oczy miłosiernego Pana? Uczynki
miłosierdzia względem duszy i ciała”433.
W materiałach archiwalnych zachowała się relacja z przebiegu misji w parafii św.
Marcina BM w Kłomnicach, a jej autorka tak oto wspomina ten niezwykły czas przygotowań
do nawiedzenia: „Szczytem duchowych przygotowań do spotkania z Jezusem Miłosiernym
były rekolekcje, które w dniach od 7 do 10 listopada poprowadził o. E. Pietruczuk –
franciszkanin z Wielunia. Pokrzepił on i rozpalił ludzkie serca Słowem Bożym
ukierunkowanym na potrzebę szerzenia kultu Bożego Miłosierdzia i dawanie jego świadectwa
czynem, słowem i modlitwą. „Oczyśćmy w sakramencie pokuty i pojednania nasze serca –
wzywał wiernych – udekorujmy nasze domy i ulice, zamanifestujmy naszą wiarę, aby była
ona znakiem dla tych, którzy pobłądzili”434. Inna z kolei parafianka, dziękując Ojcu
rekolekcjoniście za święte misje, zwróciła się do niego ze słowami: „Czcigodny Ojcze
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Rekolekcjonisto! Staropolskim „Bóg zapłać” wyrażamy wdzięczność i podziękowanie
Ojcu Elizeuszowi za trud, jaki włożył w nauki w tych dniach modlitewnego skupienia.
Za ten ewangeliczny klucz do właściwego korzystania z Dobroci Jezusowego Serca,
za tak wzruszające i głębokie słowo o chrześcijańskim przebaczaniu”435.

5. Katecheza o Miłosierdziu Bożym dla dzieci i młodzieży szkolnej
Postać św. Faustyny oraz nierozerwalnie związane z jej osobą Światowe
Centrum Kultu Miłosierdzia Bożego, jakim jest sanktuarium w Łagiewnikach koło
Krakowa, są cennym darem dla każdego Polaka i domagają się szczególnej
aktywności katechetycznej oraz rozwijania wyobraźni miłosierdzia, o czym
przypomina nam papieskie wezwanie do apostolstwa Bożego Miłosierdzia 436.
Rozważając istotę Bożego Miłosierdzia nie wystarczy skupiać się wyłącznie na
ewangelizacji w Kościołach, ale trzeba głosić wielkie orędzie o Bożym Miłosierdziu
oraz szerzyć kult Jezusa Miłosiernego wśród dzieci i młodzieży, które to stanowią sól
naszej ziemi.
Najdogodniejszym obszarem i miejscem głoszenia katechezy o Miłosierdziu
Bożym stała się szkoła, gdzie regularnie prowadzona jest nauka religii dla dzieci i
młodzieży. Na każdym etapie edukacji katecheza odbywa się w wymiarze dwóch
godzin tygodniowo. Zgodnie z zaleceniem Arcybiskupa i Wydziału Katechizacji Kurii
Metropolitalnej we wszystkich typach szkól miały być przeprowadzone katechezy o
Bożym Miłosierdziu437.
Współczesny katecheta domaga się konkretnych wskazań i materiałów
zawierających schematy zajęć, Wydział Katechetyczny przygotował na czas
peregrynacji propozycje gotowych katechez zamieszczonych w specjalnym biuletynie
katechetycznym438. Każdy katecheta na tę okoliczność otrzymał wskazane materiały,
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Zob. Czas Miłosierdzia, Pomoce Duszpasterskie na Czas Peregrynacji Obrazu Miłosierdzia
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które wzbogacone zostały o pomoce duszpasterskie wydane przez tygodnik katolicki
„Niedziela”439. Katechezy te można było również pobrać drogą internetową ze strony
Wydziału Katechetycznego. Przygotowane materiały stanowiły swoistą opokę
merytoryczną i przyczyniły się do rzetelnego oraz profesjonalnego przekazu treści
związanych z Bożym Miłosierdziem przez nauczających religii.
Na uwagę zasługuje fakt, iż pierwszy program nauczania religii, który został
zatwierdzony przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski
w Radomiu w dniu 20 września 2001 roku, zalecał katechetom dopiero na poziomie
klasy II „przybliżenie słów i czynów Jezusa wyjaśniających treść wiary w Boga –
Miłosiernego Ojca". Papieskie wezwanie do apostolstwa Bożego Miłosierdzia stało
się jednak inspiracją do głoszenia prawd o Bożym Miłosierdziu podczas Peregrynacji
Obrazu Jezusa Miłosiernego już od wieku przedszkolnego.

5.1. Katecheza przedszkolna
Mogłoby się wydawać, że wiek przedszkolny jest zbyt wczesnym momentem
na wdrażanie treści o tematyce Miłosierdzia Bożego. Nic bardziej mylnego, wszystko
to, z czym dziecko zostanie zapoznane w wieku przedszkolnym, jeśli tylko będzie
odpowiednio pielęgnowane, wyda właściwe i szlachetne owoce. Dzięki katechezie,
której temat brzmiał: „Jezu, ufam Tobie”, przedszkolak wie, że Pan Jezus zaprasza
wszystkich ludzi do poznania Jego miłości i prawdy, wie też o Jego przebaczeniu i o
tym, że każdego z Nas wzywa do tego w szczególny sposób. Dlatego dzieciom
należało wyjaśnić, że w naszej diecezji taki właśnie Obraz Pana Jezusa Miłosiernego
będzie wędrował od kościoła do kościoła jako znak, że Pan Jezus chce spotkać się z
ludźmi, których bardzo kocha i którym przebacza. Katecheza w przedszkolu opierała
się głównie na metodzie podającej, która polegała na przyswojeniu przez
najmłodszych informacji związanych z oglądanym przez nie Obrazem Jezusa
Miłosiernego, a kluczowym stawało się przy tym dążenie, by dzieci odkryły, że na
obrazie Pan Jezus pokazuje, iż Jego Serce jest otwarte dla każdego. W ten sposób
próbowano im uświadomić prawdę, że każdy z nas może przyjść do Jezusa i
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wypowiedzieć najprostszą modlitwę – akt zawierzenia: „Jezu, ufam Tobie”, której
nauczyła nas św. Faustyna440.
5.2. Katecheza dla szkól podstawowych w klasach I-III
Kształtowanie właściwego obrazu Boga już od najmłodszych lat stanowi
podstawowy cel katechizacji. Realizacja tego zadania powinna znaleźć odbicie w
doborze opowiadań, rysunków, modlitw i pieśni. Wdrażanie treści związanych z
Bożym Miłosierdziem już w pierwszym etapie edukacyjnym wydaje się więc być
bardzo wskazanym i uzasadnionym, ponieważ obraz przedstawiający miłosierdzie
Boga wobec człowieka jest zarazem znakiem przypominającym ewangeliczne
wezwanie do czynnej miłości względem bliźniego, co doskonale koreluje z zakresem
działań w sferze edukacji społecznej w klasach I-III. Realizacja tematu „Jezus chce,
abyśmy byli miłosierni” pozwoliła na ukazanie dzieciom Bożego Miłosierdzia wobec
ludzi objawiającego się w znaku Obrazu Jezusa Miłosiernego oraz zachęcała do
modlitwy i spełniania skierowanych do każdego człowieka słów Chrystusa „Bądźcie
miłosierni”. Podjęcie się tego katechetycznego zadania wymagało doboru właściwych
metod dydaktycznych, takich jak zabawa w podróż, opowiadanie związane z
tematyką oglądanych obrazów, uroczyste czytanie Pisma św. czy rozmowa z
uczniami. Dzieci wykonywały także prace plastyczne, utrwalając wizerunek Jezusa
Miłosiernego oraz św. Faustyny, jak również ilustracje przedstawiające Sanktuarium
w Łagiewnikach i w ten sposób rozwijały swoją wiedzę i świadomość religijną. Dzięki
narzędziom przygotowanym do przeprowadzenia zajęć dzieci nabierały przekonania,
że zgłębiany przez nie temat jest bardzo aktualny i dotyczy wydarzeń, których one
same są świadkami. Działo się tak między innymi w związku z wizytą Ojca św. Jana
Pawła II w Łagiewnikach, podczas której dokonał konsekracji świątyni, głosząc
orędzie o Bożym Miłosierdziu – odkrywanym przez dzieci z przejęciem i ciekawością
jako swego rodzaju testament zawarty w słowach: „Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią”441.
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5.3. Katecheza dla szkól podstawowych w klasach IV-VI
Wśród

założeń

treściowych

Podstawy

programowej

katechezy

temat

Miłosierdzia Bożego pojawia się po raz pierwszy na poziomie klas IV-VI, w ramach
katechez wprowadzających w historię zbawienia. W kształtowaniu postaw religijnych
na tym etapie ważną do spełnienia rolę miały zespoły duszpasterskie działające tak
na terenie szkoły, jak i parafii. Włączenie dzieci w ich działalność pozwoliło nie tylko
zaspokoić ich silną w tym okresie potrzebę kontaktów społecznych i związków z
grupą rówieśniczą, ale stanowiło również żyzne podłoże do kształtowania dojrzałych
postaw

chrześcijańskich.

Podjęta

w

ramach

Peregrynacji

Obrazu

Jezusa

Miłosiernego tematyka katechezy „Bóg – Ojcem Miłosiernym” pozwalała na ukazanie
młodemu człowiekowi Boga jako miłosiernego Ojca, czekającego na człowieka, który,
pragnąc odwrócić się od zła i uwolnić się od ciężkiego brzemienia grzechów, wyraża
wolę powrotu do swego Pana. Dzięki podejmowaniu zagadnień zawartych w
konspektach zajęć wzbudzano w młodym pokoleniu pragnienie otwarcia się na dar
miłosierdzia w sakramencie pokuty, co służyć miało pełniejszemu przeżyciu
spotkania z Jezusem podczas Peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego w naszych
parafiach442.
Analiza historii zbawienia opierająca się głównie na przypowieści o Synu
Marnotrawnym oraz inne jeszcze zagadnienia podejmowane w toku realizacji zajęć
katechetycznych pozwalają odkryć uczniom niezastąpioną rolę ojca w życiu każdego
człowieka nie tylko na kanwie ewangelii, ale również naszego ziemskiego życia, co
stwarza sprzyjające warunki do kształtowania u dzieci właściwego obrazu Boga i
dojrzałych postaw moralnych.

5.4. Katecheza w klasach gimnazjalnych
W gimnazjum temat Miłosierdzia Bożego najczęściej pojawia się w kontekście
ośmiu błogosławieństw (np. Błogosławieństwa – nowe Prawo i wypełnienie
Dekalogu) oraz w bloku tematycznym poświęconym sakramentom ukazującym Boga,
jako Ojca bogatego w miłosierdzie, który stale przebacza grzechy w sakramencie
pokuty i pojednania.
442

Por. Peregrynacja, t. IX, s. 10-12 i s. 59-70. Katecheza Siostry Ireny Debudaj i s. Henryki Adamiec
uczy, że to Bóg jest źródłem i Ojcem miłosierdzia.
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Realizacja tematów o Bożym Miłosierdziu w klasach gimnazjalnych w czasie
peregrynacji obrazu miała głównie na celu przybliżenie prawdy o Miłosierdziu Bożym
oraz kształtowanie postawy zaufania i naśladowania miłosiernej miłości Boga, o
czym przypomina nam papież w swojej pielgrzymce, której patronowało hasło „Bóg
bogaty w Miłosierdzie”. Prowadzona w tym zakresie katechizacja szkolna służyła
także zgłębianiu myśli zawartych w nauce papieża, co skłonić miało młodzież do
poszukiwania odpowiedzi na kluczowe pytania związane z Bożym Miłosierdziem 443.
Konstruktywnym podsumowaniem całego tego cyklu katechetycznego była
realizacja VII konspektu: „Dlaczego Boże Miłosierdzie?”, stanowiącego rozwinięcie
myśli zawartych w testamencie Ojca św., który zatroskanego o losy współczesnego
świata ukazał w nim Boże Miłosierdzie, jako drogę i ratunek dla człowieka XXI wieku.
Konsekrując Bazylikę Bożego Miłosierdzia w Krakowskich Łagiewnikach uczynił ją
jednocześnie

miejscem

światowego

centrum

kultu

Bożego

Miłosierdzia,

przypominając ludziom o tym, że jest ono konieczne dla zbawienia świata 444.
Realizacja tematu „Teraz jest czas Miłosierdzia” przyczyniła się do odkrywania
przez młodzież pięknej i niewzruszonej postawy siostry Faustyny – Apostołki Bożego
Miłosierdzia, dzięki której powstał cudowny obraz Jezu, ufam Tobie. Głębszemu
przeżyciu przez młodzież zbliżającej się peregrynacji miała posłużyć katecheza
poświęcona dramatowi zasypanych w kopalni górników, którzy w obliczu śmierci
zwrócili się w stronę Boga i zawierzyli się Jego miłosierdziu445. Przedstawiona
historia uświadamiała młodzieży, że sytuacja zagrożenia przez otaczające nas zło
443

Zob. Peregrynacja, t. IX, s. 13-32 i 71-86.
Zob. Tamże, t. IX, s. 29-32, konspekt VII. Katecheta opracowana przez siostrę Danutę Gnutek
stawia pytanie: „Dlaczego Boże miłosierdzie?” Następnie w szczegółowych pytaniach daje właściwe
odpowiedzi:
1.Co jest źródłem nadziei dla człowieka?
2. Dlaczego jest dziś tak potrzebna ufność w Boże Miłosierdzie?
3. W jaki sposób Sanktuarium w Łagiewnikach ma realizować misję Bożego Miłosierdzia?
4. Jaki znak szczególny tej świątyni ma przypominać prawdę o grzesznej naturze człowieka i Bożym
Miłosierdziu?
5. Komu i dlaczego w dzisiejszych czasach jest potrzebne Boże Miłosierdzie?
6. Jakie wezwanie kieruje papież do Kościoła?
7. Co powinno być podstawą dla człowieka, aby czynił miłosierdzie bliźnim?
8. Kto dziś potrzebuje według Jana Pawła II ofiarnej miłości ze strony ludzi?
445
Zob. Peregrynacja, t. IX, s. 18-23 (Konspekt nr V). Siostra Danuta Pruś, aktualizując katechezę o
Bożym miłosierdziu, ukazuje uczniom, że sytuacja zagrożenia, w jakiej znaleźli się owi górnicy jest
bardzo podobna do sytuacji, w jakiej znalazł się współczesny człowiek. Kto z coraz większą siłą
„eksploduje”, powodując ograniczenie wolności, zamknięcie człowieka na to, co piękne i dobre, ten
czyni zło, godzi w Boga i drugiego człowieka. Doświadczamy tych eksplozji zła każdego dnia.
Przykładami są: atak na Światowe Centrum Handlu 11 września 2001, zbrodnie, legalizacja eutanazji,
zabójstwa nienarodzonych, fala agresji wśród nastolatków w naszych środowiskach. Tragiczna
sytuacja górników zwróciła ich serca do zapomnianego przez nich Boga. Bóg zawsze jednakowo ich
kochał i czekał na ich gest dobrej woli. Ich zwrot ku Bogu zaowocował pełnią wolności.
444
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powinna budzić pragnienie zwrócenia się do Miłosiernego Boga, bo jedynie On może
nas obdarzyć wolnością. Katecheza „Teraz jest czas Miłosierdzia” wskazywała
uczniom, że kontemplacja twarzy Jezusa z powtarzaniem słów „Jezu, ufam Tobie”,
koronka do Bożego Miłosierdzia, łączenie się duchowe z Jezusem w Jego godzinie
konania, szerzenie kultu Miłosierdzia czy świętowanie w wyznaczonym dniu
Miłosierdzia Bożego to sposoby, które bezsprzecznie stały się pomocnym
narzędziem do wyrażenia naszej miłości Jezusowi. To wielkie uczucie człowieka do
Boga pogłębiała następna z kolei katecheza: „Moje spotkanie z Jezusem podczas
peregrynacji obrazu Bożego Miłosierdzia”446. Jej głównym celem było wyjaśnienie
istoty peregrynacji oraz odkrycie wielkiej potrzeby miłości Boga, która staje się
Miłosierdziem. W związku z tym przypomniano słowa Ojca Świętego Jana Pawła II,
który mówił podczas pielgrzymki do Ojczyzny, że „Bóg okazując nam miłosierdzie,
oczekuje, że będziemy świadkami miłosierdzia w dzisiejszym świecie” i że istnieje
„ogromna potrzeba wyobraźni miłosierdzia ... aby nieść radę, pocieszenie, duchowe i
moralne wsparcie tym, którzy podejmują wewnętrzną walkę ze złem” 447.
Podsumowaniem

rozważań

stało

się

nawiązanie

do

przypowieści

o

nielitościwym dłużniku, z której wypływała nauka, że możemy doświadczyć Bożego
Miłosierdzia, jeśli sami będziemy miłosierni względem bliźnich. Gdy bowiem „Syn
Człowieczy” przyjdzie dokonać sądu w Dniu Ostatecznym – przede wszystkim zapyta
o pełnienie uczynków miłosierdzia – jak uczy nas Kościół – co do ciała i co do duszy.
Zakończeniem rozważań na temat Miłosierdzia Bożego wśród gimnazjalistów było
pozostawienie ich z pytaniami: Jak ludzie odnoszą się do siebie nawzajem? Czy
potrafią być dla siebie miłosierni – w słowach, czynach i modlitwie? Można
przypuszczać i mieć nadzieję, że postawione pytania skłoniły młodych ludzi do
refleksji nad istotą miłosierdzia nie tylko w czasie peregrynacji, ale że będą im
towarzyszyć im w ciągu całego ich życia.
5.5. Katecheza w szkole ponadgimnazjalnej i średniej
Ostatni etap edukacji powinien wiązać się z kształtowaniem dojrzałej postawy
chrześcijańskiej i pomóc młodemu człowiekowi odpowiedzieć na najtrudniejsze
446

Zob. Peregrynacja, t. IX, s. 24-28 (Konspekt nr VI). Katechetki s. Alina Felisiak i s. Anna Szypulska
ukazują, jak bogata może być cała perspektywa spotkania z Jezusem podczas Peregrynacji Obrazu
Bożego Miłosierdzia.
447
Jan Paweł II, List Apostolski Novo millennio ineunte, nr 50.
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pytania: Jaka jest moja wiara i kim im dla mnie jest Bóg. W dążeniu do tego celu
istotne staje się rozpoznanie w Chrystusie ikony miłosiernego Ojca. Wśród zadań
katechetycznych realizowanych na tym etapie edukacji znamienną rolę odgrywa
ponowne podjęcie refleksji nad aktem błogosławieństwa Jezusa jako drogi do
doskonałości

i

szczęścia.

Dlatego

też

w

katechizacji

młodzieży

szkół

ponadgimnazjalnych tematem przewodnim podczas Peregrynacji Obrazu Jezusa
Miłosiernego było przypomnienie, że nadszedł czas Miłosierdzia. Owo przypomnienie
miało na celu przekazanie informacji o głoszeniu Bożego Miłosierdzia w narodzie
polskim i w świecie, a także ukazanie Chrystusa, jako Boga pełnego miłosierdzia, co
winno przełożyć się na kształtowanie postawy miłosierdzia wobec drugiego
człowieka. Najważniejszym stał się jednak fakt, by uczestnik katechezy zrozumiał
potrzebę bycia miłosiernym na wzór Chrystusa w swoich środowiskach zarówno
rówieśniczych, jak i rodzinnych, odróżniając postawę miłosierdzia od postawy
egoistycznej. Młodzież po zapoznaniu się ze słowami homilii papieża Jana Pawła II,
wygłoszonej podczas Mszy św. na Krakowskich Błoniach dnia 18 sierpnia 2002
roku448, odnalazła odpowiedź, że to Chrystus jest dla nas wzorem miłosierdzia. W
toku realizacji zajęć usystematyzowała również wiedzę na temat wydarzeń, które
zapoczątkowały głoszenie Bożego Miłosierdzia w naszym kraju dzięki objawieniom
mającym miejsce w Łagiewnikach.
Wnioski młodzieży wypływające z podejmowanych na katechezie tematów i
problemów, sformułowane zostały na podstawie zebranych i opracowanych
materiałów. Cykl zajęć przygotowujących do przeżycia peregrynacji zakończyło
wspólne odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego będące przypieczętowaniem
wyznania Bogu znamiennych słów zawierzenia „Jezu, ufam Tobie”449.

6. Przygotowanie ruchów i organizacji kościelnych
Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego była tak wielkim i ważnym
wydarzeniem, że włączały się w jego przygotowania wszystkie ruchy i organizacje
kościelne funkcjonujące w diecezji i poszczególnych parafiach. Ich członkowie
zaangażowali się bardzo ofiarnie i entuzjastycznie w dzieło nawiedzenia i w związku
448
449

Zob. Tygodnik Katolicki „Niedziela” 2002, nr 35, s. IV.
Zob. Peregrynacja, t. IX, s. 33-34 i 87-102.
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z tym okazali się niezwykle pomocni proboszczom na wszystkich etapach
przygotowań do tej wielkiej uroczystości. Przedstawiciele wspólnot działali zaś w
ramach powołanych na tę okoliczność komitetów parafialnych. Członkowie
wszystkich

tych

formacji

uczestniczyli

najpierw

w specjalnych

spotkaniach

organizacyjno-informacyjnych i modlitewnych, a następnie przekazywali otrzymane
informacje i zadania w swoich środowiskach na terenie parafii450. Należy zaznaczyć
ponadto, że biorąc czynny udział w przygotowaniach do tego szczególnego
spotkania z Miłosiernym Panem, redagowali gazetki, zaproszenia, programy i
rozprowadzali je wśród rodzin swej parafii, uczestniczyli też gorliwie w rekolekcjach,
misjach parafialnych oraz w samych uroczystościach peregrynacyjnych 451.

450

Tygodnik Katolicki „Niedziela”, „Niedziela Częstochowska” 2003, nr 20 (521), s. III. Proboszcz
Parafii św. Jakuba w Częstochowie prezentuje ruchy parafialne i mówi o ich gorliwym zaangażowaniu
w przygotowania do peregrynacji oraz o ich ważnej roli i misji w życiu parafii.
451
Zob. Peregrynacja, t. XIV, s. 1-163. Najczęściej posłańcami miłosierdzia w parafiach byli:
członkowie Rady Parafialnej czy Duszpasterskiej, Akcji Katolickiej, Wspólnot Miłosierdzia,
przedstawicielki Żywego Różańca, Nowego Obrazu Parafii, Neokatechumenat, KSM – Katolickie
Stowarzyszenie Młodzieży, Młodzież Oazowa-Ruch Światło Życie, Dzieci Maryi, Dzieci Boże,
Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci, chórki parafialne dziecięce i młodzieżowe, a szczególnie Liturgiczna
Służba Ołtarza, czyli lektorzy i ministranci.
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ROZDZIAŁ III
PEREGRYNACJA JAKO REALIZACJA KATECHEZY O BOŻYM MIŁOSIERDZIU

„Są chwile w życiu człowieka, których nie można przeżyć po raz drugi. Takim
wyjątkowym przeżyciem jest nawiedzanie parafii archidiecezji częstochowskiej przez
wizerunek Jezusa Miłosiernego”452.
„Bóg bogaty w miłosierdzie” – te słowa patronowały ostatniej pielgrzymce Jana
Pawła II do ojczyzny, a głęboki sens papieskiego orędzia o Bożym miłosierdziu legł u
podstaw wielkiej idei peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego we wspólnotach
parafialnych naszej archidiecezji. Dla człowieka współczesnego zagubionego w
zlaicyzowanym świecie opartym na konsumpcji i kulcie wartości materialnych to
doniosłe wydarzenie religijne miało szczególne znaczenie jako źródło łask i
wewnętrznej siły duchowej. Pragnąc wypełnić przesłanie Ojca Świętego wzywające
do przekazania światu „ognia Miłosierdzia”, Arcybiskup Metropolita Częstochowski
Stanisław Nowak, wydał 3 października 2002 roku specjalny dekret zarządzający w
Archidiecezji

Częstochowskiej

peregrynację

Obrazu

Jezusa

Miłosiernego453

obejmującą wszystkie parafie wraz z kościołami filialnymi i domami zakonnymi.
Zgodnie z tą zapowiedzią peregrynacja przeżywana pod hasłem „Pokochać
Chrystusa” miała trwać przez cały rok duszpasterski 2002/2003. Rozpoczęta w
sobotnich godzinach wieczornych przed Pierwszą Niedzielą Adwentu Roku 2002 w
sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Częstochowie zakończyć się miała dopiero w
niedzielę Adwentu 2003 roku w Bazylice Archikatedralnej Świętej Rodziny w
Częstochowie. Temu wielkiemu wydarzeniu towarzyszyła głęboka wiara, że
przyniesie ono duchową odnowę człowieka, który dzięki peregrynacji doświadczy
prawdziwego cudu Chrystusowego miłosierdzia, bo jak głosił wówczas ks. Ireneusz

452

A. Bielecka, Bóg jest łaskawy, pełen miłosierdzia, „Biuletyn Parafialny. Parafia Św. Jakuba w
Częstochowie” VI-VII 2003, Rok X, nr 6-8, s. 10.
453
S. Nowak Arcybiskup Metropolita Częstochowski, Dekret zarządzający w Archidiecezji
Częstochowskiej Peregrynację Obrazu Jezusa Miłosiernego, „Niedziela Częstochowska” 2002, nr 45
(494) C Rok XLV, s. I.
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Skubiś, „Jezus, Bóg kochający, z otwartym sercem, ze swą wielką miłością staje dziś
naprzeciw nas, żeby każdego ogarnąć płomieniami swojej łaski i miłości”454.
Spotkanie

z

Chrystusem

nawiedzającym

wspólnoty

parafialne

w

pobłogosławionym przez Jana Pawła II obrazie „Jezu ufam Tobie” to niezwykły czas
zbliżenia człowieka do tajemnicy Bożego Miłosierdzia. Poszczególne etapy
peregrynacji – uroczysta procesja poprzedzona modlitewnym wyczekiwaniem, msze
święte i nabożeństwa połączone z nauką biskupów oraz nocne i dzienne czuwania
modlitewne miały szczególny charakter – służyły bowiem wspólnotowemu i
indywidualnemu doświadczaniu nieskończonej miłości Chrystusa. Ich przeżywanie
miało nie tylko umocnić wiarę w Boga, ale przede wszystkim prowadzić do
wewnętrznej przemiany duchowej, która pozwoli otworzyć się człowiekowi na istotę
głęboko pojętej miłości miłosiernej.
Najlepszym czasem i najpełniejszą katechezą o Bożym miłosierdziu głoszoną
w czasie Peregrynacji stała się liturgia. W Archidiecezji Częstochowskiej liturgia i
sposób jej celebracji podczas wędrówki Obrazu Jezusa Miłosiernego nie ograniczały
się do liturgicznej oprawy Chrystusowego nawiedzenia, lecz były jej sercem, jej
centralnym punktem. Piękny ów akt oddania się Chrystusowi Miłosiernemu
dokonywał się zgodnie z przesłaniem Soboru Watykańskiego II, który naucza, że
„każdy obchód liturgiczny jest czynnością w najwyższym stopniu świętą” (Konstytucja
o liturgii, 7). Przypomina także, „że czynności liturgiczne nie są czynnościami
prywatnymi, lecz kultem Kościoła, a Kościół to lud święty, zjednoczony i zorganizowany pod zwierzchnictwem biskupów” (Konstytucja o liturgii, 26)455.
W związku z tym wszelkie formy czci okazywanej Jezusowi Miłosiernemu
podczas peregrynacji muszą być zgodne z teologicznie pogłębioną chrystologią
Soboru Watykańskiego II, encykliką Jana Pawła II o Bożym Miłosierdziu Dives in
misericordia (30 listopada 1980) i przez nie inspirowane. Można mówić, zatem, o
adoracji Chrystusa, o składanym Mu hołdzie oraz o czuwaniu z okazji peregrynacji
Jego Obrazu. W wielu kościołach archidiecezji znajdziemy identyczne obrazy Jezusa
Miłosiernego, ale obraz wędrujący od parafii do parafii posiada znaczenie wyjątkowe
z uwagi na swoją symbolikę i fakt peregrynacji oraz ze względu na charakter
454

Zob., I. Skubiś, Miłosierdzia boskiego cud, „Niedziela Częstochowska” 2002, nr 45 (494) C Rok
XLV, s. III.
455
Z ufnością w Boże Miłosierdzie w Trzecie Tysiąclecie. Peregrynacja Obrazu Jezusa miłosiernego w
Archidiecezji Gdańskiej od II Niedzieli Wielkanocy czyli Miłosierdzia Bożego, dnia 22 kwietnia 2001r.
Celebracje i modlitwy, wyd. z polecenia i upoważnienia Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego
Metropolity Gdańskiego w Wielki Czwartek, dnia 12 kwietnia 2001 r., Gdańsk 2001, s. 5.
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wspólnoty archidiecezjalnej hołdującej w znamienny dla siebie sposób idei czerpania
ze źródła Bożego Miłosierdzia456. Podczas uroczystości nawiedzenia Obrazu Jezusa
Miłosiernego w poszczególnych parafiach do głównych form celebracji liturgicznej
należały:
– bezpośrednie czuwanie przygotowawcze o godz. 17.00.,
– rozpoczęcie peregrynacji o godz. 18.00 wraz z przyjazdem Obrazu,
– Msza święta koncelebrowana na rozpoczęcie,
– celebracja słowa Bożego i adoracja Obrazu podczas nocnego i dziennego
czuwania modlitewnego,
– celebracja Mszy świętych w ciągu dnia w wyznaczonych intencjach, m.in. w intencji
wspólnoty parafialnej, dzieci i młodzieży, rodzin, osób samotnych,
- Msza święta o północy sprawowana prawowana przez księży rodaków czyli
pochodzących z danej parafii,
– Msza święta z udziałem chorych i osób w podeszłym wieku,
– Msza święta za zmarłych parafian oraz procesja w intencji zmarłych,
– odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego o godzinie 15.00,
– Msza święta na zakończenie peregrynacji.
Oznaczając porę rozpoczęcia Mszy świętej kończącej peregrynację brano pod
uwagę odległość i możliwości przewiezienia Obrazu do następnej parafii, natomiast
liczba odprawianych w ciągu dnia nabożeństw uzależniana była od rzeczywistych
potrzeb poszczególnych parafii. Wszędzie starano się zadbać też o to, by pomiędzy
Mszami było wystarczająco wiele czasu na osobistą modlitwę i refleksję wiernych
przed Obrazem.

1. Katechetyczny wymiar procesji
Modlitewne oczekiwanie na przybycie Obrazu Jezusa Miłosiernego do parafii
to pierwszy etap wtajemniczenia, to trwanie w radosnym wyczekiwaniu na spotkanie
z Tym, który pragnie byśmy otworzyli się na nieskończoną Jego miłość –
nieograniczoną w swym miłosierdziu, przebaczającą, pozwalającą odkryć w sobie
chrześcijańską istotę człowieczeństwa – gotowość do całkowitego oddania się Bogu i

456

Tamże, s. 5.

167

poświęcenia drugiemu człowiekowi. To zarazem etap przygotowujący na spotkanie z
Jezusem,

służący wewnętrznemu

wyciszeniu,

przyjęciu

świadomej postawy

Chrystusowego ucznia. Wówczas to cała wspólnota trwa pogrążona w modlitwie,
oczekując tej szczególnej chwili aż stanie przed obliczem Jezusa Miłosiernego
patrzącego na wszystkich z obrazu częstochowskiego artysty Witolda Bulika,
malarza hołdującego tradycjom religijnym, którego ręką i umysłem kierował sam Bóg.
Początek peregrynacji wyznaczało formowanie się procesji współtworzonej
przez wiernych niosących chorągwie i feretrony, ministrantów z kadzielnicą i łódką, to
znów z krzyżem i świecami, przez asystę, siostry zakonne, księży w strojach
chórowych na czele z biskupem i proboszczem w komży, stule i kapie koloru białego.
I oto wreszcie bicie dzwonów obwieszcza tak długo oczekiwaną chwilę – przyjazd
samochodu-kaplicy z Obrazem Jezusa Miłosiernego. Uniesiony ku górze pozwala
ujrzeć twarz Chrystusa, która zwrócona zostaje ku czterem stronom świata przy
dźwiękach pieśni Jezu, ufam Tobie. Uroczysta procesja wyrusza z Obrazem do
świątyni, a wierni nie ustają w nabożnych śpiewach – Święty Boże…, Od
powietrza…, Od nagłej śmierci…, My grzeszni… I gdy tak całą wspólnotą zatapiają
się w istocie i mocy odwiecznie powtarzanych słów suplikacji Obraz ze czcią
ustawiony zostaje w prezbiterium obok ołtarza i osnuty dymem kadzidła, którego woń
rozchodzi się we wszystkie strony i wypełnia wnętrze kościoła. Zgromadzeni
wsłuchują się w słowa Ewangelii o Przebiciu boku Chrystusa (J 19, 31-37), będącej
najwymowniejszym świadectwem Jego miłości do człowieka. Proboszcz poprzedniej
parafii przekazujący Obraz dziękuje Jezusowi Miłosiernemu za nawiedzenie jego
wspólnoty, a hołd Synowi Bożemu składają teraz parafianie witający Obraz wraz ze
swym duszpasterzem457.
Łaski nawiedzenia Jezusa Miłosiernego dostąpili 11 grudnia 2002 roku wierni
w sanktuarium św. Antoniego z Padwy w Częstochowie. Wokół krzyża misyjnego o
godzinie 17.00 licznie zgromadzeni parafianie oczekiwali w modlitewnym skupieniu
pod przewodnictwem Arcybiskupa S. Nowaka na Obraz Jezusa Miłosiernego, który
podczas procesji ze czcią wprowadzono do przepięknie udekorowanej w tym
uroczystym dniu świątyni. U sufitu prezbiterium przykuwało wzrok ogromne czerwone
serce, z którego spływały ciągnące się aż za główny ołtarz dwa symboliczne
promienie – biały i czerwony, a wyjątkowy wystrój wnętrza współtworzyły całe
457

Celebracje liturgiczne. Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego w parafiach Archidiecezji
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szpalery kolorowych flag: biało-niebieskich, biało-żółtych i biało-czerwonych.
Uroczystość rozpoczął ks. Wincenty Kochanowski, który odczytał dekret Jana Pawła
II, po czym nastąpiła ceremonia pożegnania i przekazania tutejszej wspólnocie
Obrazu wędrującego z parafii św. Jana Chrzciciela przez jej duszpasterza ks. Z.
Jurczyka. Chrystusa Miłosiernego w przybywającym do sanktuarium św. Antoniego z
Padwy wizerunku przywitał ks. Stanisław Gębka, proboszcz i kustosz sanktuarium
św. Antoniego. W swym wygłoszonym na wstępie słowie ksiądz proboszcz polecił
Chrystusowej opiece całą wspólnotę parafialną, a zwłaszcza działające w niej grupy
apostolskie, które podążając za przykładem Jezusa starają się czynić dobro, tam
gdzie ich posłał i które potrafią okazać miłosierdzie drugiemu człowiekowi. W
szczególności zaś prosił o łaski Boże dla tych, co zagubili się w swej ziemskiej
wędrówce, by odnaleźli w końcu światło Chrystusowej miłości. Warto przytoczyć w
tym miejscu treść powitalnej mowy ks. Gębki zwróconej do Jezusa Miłosiernego i
wszystkich tych, którzy pragną podążać Jego drogą bądź jej wciąż poszukują: „Jezu
Miłosierny witam Cię bardzo serdecznie w świątyni, w której od lat jesteś czczony
codziennie przez modlitwę i czyn.
Na powitanie ofiaruję Ci Jezu niezliczone koronki odmówione w tutejszym
kościele i przy krzyżu misyjnym. Przyjmij gorliwość i zapał członków Wspólnoty
Miłosierdzia Bożego, którzy przez tę modlitwę w każdy piątek o 15.00 mężnie
wyznają wiarę na naszej parafialnej kalwarii. Powierzam Ci Panie tych, którzy dają
grosz ofiarny i tych, którzy w stołówce św. Antoniego codziennie przygotowują posiłki
dla biednych. Pobłogosław należących do Bractwa Najświętszego Sakramentu,
którzy od 1996 r. zaciągnęli straż i adorują Cię wiernie ukrytego pod postacią chleba
w kaplicy wieczystej adoracji. Spójrz z miłością na nowe różańcowe róże: dziecięce,
młodzieżowe i uzupełnione (o 5 osób) róże starszych. Jezu Miłosierny ofiaruję Ci
działający

od
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Obywatelskiego.

Pięć

kompetentnych osób służy bezinteresownie w Caritasie dobrą i fachową radą
bezrobotnym, biednym i tym, którym grozi eksmisja.
Ktoś powiedział, kilka dni temu, że niektórzy częstochowianie, pod względem
religijnym są jak skała, którą nikt i nic nie skruszy. Takie osoby żyją również w naszej
parafii. Dlatego proszę Cię Panie Jezu przez swą obecność w znaku tego obrazu
pociągnij do Siebie tych, którzy się zgubili, rozgrzej zimne serca, wyprostuj krzywe
drogi naszego życia. Przygarnij wszystkich, którym brakuje nadziei: bezrobotnych,
biednych, opuszczonych, chorych. Uczyń z naszej parafii prawdziwie kochającą się
169

Rodzinę, w której dla każdego jest miejsce i współczujące serce; nie tylko w wigilijny
wieczór, ale na co dzień.
Jezu Najdroższy proszę Cię pokornie jako proboszcz tej wspólnoty i zarazem
człowiek, który sam bardzo potrzebuje Twego miłosierdzia, daj mi tyle siły i mocy,
abym był dobrym narzędziem w Twoich dłoniach. Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam
Tobie, Jezu, bezgranicznie ufam Tobie”.
Młodzież zaś, idąc za przykładem swego duszpasterza, zapragnęła w sposób
szczególny przywitać Jezusa Miłosiernego w progach swej świątyni i z tej okazji
wystawiła specjalne widowisko słowno-muzyczne, przygotowane pod kierunkiem
sióstr sercanek: s. Donaty Szypulskiej i Auxilii Felsiak. Scenariusz został napisany
przez s. Donatę w oparciu o Dzienniczek św. s. Faustyny. Na długo zapadł w pamięć
tutejszym parafianom głos młodych ludzi, którzy słowami pieśni powitalnej wołali do
swego Pana:
Jezu Miłosierny Twojej Miłości chcemy zawierzyć nasze życie.
Młody człowiek tak pragnie kochać i być kochany.
Witamy Ciebie w tym znaku Miłości Miłosiernej.
Naucz nas, byśmy wybrali to, co dobre, czyste i piękne.
Wlej w nasze serca ufność do Ciebie.
Zabierz zwątpienie. Przywróć nadzieję.
Jezu kochamy Ciebie! Jezu, ufamy Tobie!458
Na otwarcie się zaś tych młodych serc i dusz, taką usłyszano odpowiedź:
Raduje się Serce moje tym tytułem Miłosierdzia.
Powiedz, że Miłosierdzie jest największym przymiotem Boga. Wszystkie dzieła rąk
moich są ukoronowane Miłosierdziem.
Palą Mnie płomienie Miłosierdzia, pragnę je wylewać na dusze ludzkie.
O, jaki mi ból sprawiają, kiedy ich przyjąć nie chcą. Powiedz zbolałej ludzkości niech
się przytuli do Miłosiernego Serca Mojego, a Ja ją napełnię pokojem459.
W dniu święta Nawrócenia Apostoła Pawła Jezus Miłosierny peregrynujący w
znaku Obrazu miał nawiedzić parafię św. Michała Archanioła w Blachowni. Wokół
krzyża, pół godziny przed przybyciem Obrazu zgromadziła się na modlitewnym
czuwaniu tutejsza wspólnota – ponad półtora tysięczna rzesza wiernych. W
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Powitanie Jezusa Miłosiernego w znaku Obrazu wędrującego w Parafii św. Antoniego w
Częstochowie 12 i 13 XII 2003 (materiały archiwalne autora).
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skupieniu wsłuchiwali się w słowa ks. wikariusza P. Rutkowskiego, który w świetle
poruszającego przekazu Dzienniczka św. Faustyny i homilii Jana Pawła II z ostatniej
pielgrzymki do Polski prowadził rozważania o Jezusie Chrystusie bogatym w
miłosierdzie. Jego wizerunek przybywający wówczas do parafii w Blachowni
przywitali w imieniu wspólnoty parafialnej ks. A. Walaszczyk wraz z biskupem J.
Wątrobą i ks. Z. Janyszkiem, po czym uroczysta procesja ruszyła w stronę świątyni,
zdążając udekorowaną różnokolorowymi flagami aleją i intonując Litanię do
Miłosierdzia Bożego. Obraz otaczali strażacy i harcerze z 4 Małopolskiej Drużyny
Kawalerii Harcerskiej im. Pułku 4. Ułanów Zaniemeńskich w blasku płonących
pochodni. Sam moment powitania Chrystusa Miłosiernego przez parafian w ich
świątyni był bardzo wzruszający, zwłaszcza w momencie gdy przedstawiciele
wszystkich

stanów

i

wspólnot

składali

w

pokorze

i

wdzięczności

hołd

przybywającemu do nich Jezusowi.
Z relacji H. Cendala dowiadujemy się, że dzieci stające przed obliczem
miłosiernego Boga wyraziły spontanicznie swą radość i miłość do Zbawiciela,
młodzież przyrzekła ufność i dochowanie wiary Jego nauce, prosząc jednocześnie o
pomoc w przechodzeniu przez trudną drogę dorastania. Rodzice zaś wpatrzeni w
miłosierne oczy Pana błagali go w swych modlitwach o wsparcie w przezwyciężaniu
problemów dotykających współczesne rodziny. W imieniu kapłanów i zakonnic Obraz
przywitała siostra szarytka, zawierzając Jezusowej opiece szczególnie te osoby,
które dopiero co odkryły swoje duchowe powołanie. W końcowej części swej mowy
ks. A. Walaszczyk, oddając hołd Chrystusowi, prosił, aby wśród jego parafian było jak
najmniej cierpienia, a jak najwięcej wrażliwości na ludzkie problemy i niedole, aby
każdy należący do tej wspólnoty podążał w swym życiu za Chrystusem i potrafił się
dzielić Bożą miłością z innymi460.
W parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Poraju na przybycie Obrazu
Miłosiernego Pana oczekiwano w sobotni wieczór 1 lutego 2003 roku, a ks. Z.
Zgrzebny wraz z wikariuszem P. Lamkiem już na długo przedtem wznosili modły ku
Bogu, przygotowując parafian do godnego powitania Chrystusa. Pomimo panującego
mrozu wierni licznie przybyli na tę szczególną w życiu wspólnoty uroczystość i za
głosem

swego

duszpasterza

odmawiali

Koronkę

do

Miłosierdzia

Bożego.

Radosnemu wyczekiwaniu na Obraz Jezusa Miłosiernego towarzyszyły też nabożne
460
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pieśni wykonywane przy wtórze muzyki orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej. W
momencie szczególnie podniosłym, gdy święty wizerunek Chrystusa ukazany został
zebranym, zabrzmiały fanfary, a Obraz powitał pocałunkiem biskup A. Długosz. Przy
dźwięku dzwonów kościelnych rozświetlona blaskiem świec procesja udała się do
świątyni, gdzie proboszcz parafii Wanaty ks. J. Mucha pożegnał Obraz, który
wcześniej gościł w jego wspólnocie. Następnie ks. J. Wajs – proboszcz z Choronia i
dziekan dekanatu porajskiego – odczytał list od Ojca Świętego Jana Pawła II, po
czym nastąpiło uroczyste powitanie Obrazu przez proboszcza Z. Zgrzebnego i
przedstawicieli jego wspólnoty parafialnej. W jej imieniu zabierały głos wybrane
rodziny, dzieci, młodzież, a także reprezentanci Akcji Katolickiej i Żywego Różańca, a
każdy z nich mówił o „łasce, jaką doznaje człowiek, który czeka na Boga, Jemu
zawierza i w Nim pokłada nadzieję”461.
Na początku marca 2003 roku na placu przed kościołem świętych Andrzeja
Świerada i Benedykta w Częstochowie zgromadziło się kilkaset osób, które
pogrążone w modlitwie oczekiwały przybycia do parafii Obrazu Jezusa Miłosiernego.
Liczną grupę tworzyła młodzież i dzieci. Na czele rozmodlonej rzeszy wiernych
stanęli kapłani – biskup J. Wątroba, dziekan ks. J. Franelak, ks. S. Zabraniak z
Wyższego Seminarium Duchownego, który głosił też rekolekcje przygotowujące
parafię do tego spotkania, ks. R. Stefański – kapelan pobliskiego szpitala oraz
proboszcz ks. S. Bartoszuk i wikary ks. G. Płaneta. Na widok zbliżającego się
samochodu-kaplicy ze świętym wizerunkiem Chrystusa oczekujący zapalili świece.
Obraz z należną czcią przekazał wspólnocie ks. M. Olejniczak, proboszcz parafii pw.
bł. Melchiora Grodzieńskiego, która przez ostatnią dobę doświadczała łaski
peregrynacji. Na uroczystości obecny był także czuwający nad przebiegiem aktu
nawiedzenia, ks. S. Gębka. W położonym po drugiej stronie ulicy szpitalu przed Izbą
Przyjęć zaczęła gromadzić się służba medyczna, a w oknach szpitalnych pojawiły się
twarze chorych, którzy, choć z odległości, pragnęli zjednoczyć się ze wspólnotą w
modlitwie i złożyć hołd Jezusowi Miłosiernemu. Ks. S. Bartoszuk przywitał
peregrynującego Chrystusa, przypominając przeszłość tego miejsca i ogromną
determinację swoich parafian, którzy dążyli z całych sił do wzniesienia tutejszego
kościoła, a teraz zawierzają Bożej opiece siebie i swoje rodziny. „Gdy przed 12 laty –
wspominał gospodarz parafii – postawiono na tym placu krzyż, jako znak, że powstać
461
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ma tu w przyszłości świątynia, nocą ktoś porąbał go siekierą. Wielu było niechętnych
tej parafii, ale znacznie więcej ludzi wierzyło, że Jezus jest nam miłosierny. Przez lata
robiliśmy wszystko, by przybliżyć się do Twego, Jezu, miłosierdzia. Dziś
przychodzimy z nadzieją, że Twoje miłosierdzie rozpali nas. Zawierzamy Ci, więc
wszystkich tu obecnych, a także chorych i cierpiących, którzy przybyć tu nie mogli”.
W imieniu wspólnoty parafialnej przemawiała też Barbara Ogrodnik, która drżącym
ze wzruszenia głosem prosiła, by „Jezus miłosierny przygarnął do Siebie znękanych i
utrudzonych życiem, by ogarnął miłosierdziem tych, co błądzą po bezdrożach
niewiary”462.
W dniach 28-29 maja 2003 roku wierni z terenu parafii św. Jakuba Apostoła
położonej w sercu Częstochowy przeżywali nawiedzenie Chrystusa Miłosiernego w
Obrazie „Jezu, ufam Tobie”. Na skąpanym w majowym słońcu placu kościelnym
zgromadzili się uczestnicy procesji, która o godzinie 17.30 wyruszyła przy dźwiękach
dzwonów, w modlitewnym skupieniu ze świątyni w stronę Alei Najświętszej Marii
Panny, by dostąpić łaski spotkania z Jezusem Miłosiernym. Wśród nieprzeliczonej
rzeszy wiernych byli kapłani, siostry zakonne, ministranci, lektorzy, dzieci
pierwszokomunijne, kombatanci, członkowie ruchów i stowarzyszeń działających w
parafii, którzy z pieśnią na ustach Chrystus wodzem, Chrystus królem pośpieszyli, by
przywitać swego Pana w progach częstochowskiego kościoła. Oddawszy Mu hołd,
zdążali
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podkreślającą radosny i doniosły zarazem charakter tego niezwykłego wydarzenia
religijnego. „Zewnętrzny wystrój świątyni świadczył o tym – jak relacjonował ks.
Zdzisław Wójcik – że do wspólnoty przybywa Ktoś bardzo ważny. Chrystus
Miłosierny niesiony na ramionach mężczyzn pochylał się nad wszystkimi,
błogosławiąc wiernym i miastu”463. Gdy obraz znalazł się w kościele, ustawiony po
prawej stronie ołtarza, wówczas chór parafialny wykonał pieśń Jezu Miłosierny.
Wszyscy zebrani wysłuchali z przejęciem słów Ewangelii o Przebiciu boku Chrystusa,
po czym ks. J. Słomian odczytał list Ojca Świętego Jana Pawła II – wielkiego
orędownika idei głoszenia Chrystusowego miłosierdzia na świecie. Najpierw obraz
pożegnał ksiądz proboszcz ze Zrębic – gospodarz poprzedniej doby peregrynacyjnej,
462
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a Jezusa Miłosiernego przywitał uroczyście ks. J. Franelak – proboszcz parafii pw.
św. Jakuba, który tak oto wspominał to przemawiające do każdego serca
nawiedzenie: „Powitanie Jezusa Miłosiernego w alei NMP było rzeczywiście
manifestacją naszej wiary. Przez okres 10 lat nie widziałem tak licznego
zgromadzenia wiernych w naszym kościele. Nasza świątynia nie pomieściła
wszystkich. Przynajmniej druga taka część uczestniczyła [w uroczystościach] na
placu kościelnym. Dużo nas było u Stołu Pańskiego. Powiedzieliśmy Jezusowi:
„Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham”464.
W ostatnie kwietniowe dni 2003 roku wielkie święto nawiedzenia Jezusa
Miłosiernego przeżywali wierni parafii Najświętszej Marii Panny Różańcowej w
Mrzygłodzie. W pobliżu groty na placu kościelnym w godzinach wieczornych zebrały
się niezliczone rzesze pragnących dostąpić łaski oglądania Chrystusowego oblicza. I
tak zanurzeni w modlitwie mrzygłodzianie pod przewodnictwem biskupa Antoniego
Długosza wyruszyli na powitanie świętego wizerunku Zbawiciela, kierując się ku
kapliczce na skrzyżowaniu ulic Krakowskiej i Zawierckiej. Podniosły nastrój procesji
współtworzyła imponująca dekoracja ulic świadcząca o pobożności mieszkańców
Mrzygłodu, którzy w sposób szczególny zapragnęli uczcić przybywającego do ich
wspólnoty Syna Bożego. Pochód ze starymi kościelnymi feretronami i chorągwiami
kroczył więc wśród szpaleru różnobarwnych flag, nad głowami idących rozwieszono
transparenty manifestujące wiarę w Boże miłosierdzie z napisami: „Jezu, ufam
Tobie”, „Błogosławieni miłosierni”, „Ukochaj Chrystusa”. W

oknach domów

przykuwały wzrok umieszczone wśród wiosennego kwiecia wizerunki Matki Bożej
Mrzygłodzkiej i zmartwychwstałego Chrystusa – widoczny znak wiary mieszkańców
Mrzygłodu. O godzinie 18.00 rozległo się bicie dzwonów obwieszczających przybycie
tak długo oczekiwanego Obrazu Jezusa Miłosiernego, którego z radością i
nieskrywanym wzruszeniem witała cała wspólnota parafialna, śpiewając przy wtórze
orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej Jezu, ufam Tobie. Zaraz potem rozbrzmiały
błagalne pieśni religijne – Święty Boże, Święty Mocny…, Od powietrza…, Od nagłej
śmierci…, My grzeszni…, które towarzyszyły procesji zmierzającej z Chrystusowym
wizerunkiem do zabytkowego sanktuarium Matki Bożej Mrzygłodzkiej. Obraz Syna
Bożego z największą czcią wprowadzono do wnętrza barokowej świątyni przepięknie
udekorowanej kwiatami róż i gerberów, by po chwili wśród upajającego ich zapachu i
464

Słowo Księdza Proboszcza po Peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego, „Biuletyn Parafialny.
Parafia Św. Jakuba w Częstochowie” VI-VII 2003, Rok X, nr 6-8.
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rozchodzącego się dymu kadzideł móc wpatrywać się w pełne miłosierdzia oczy
Zbawiciela i rozważać słowa Ewangelii o przebiciu Jego boku. Jezusa Miłosiernego
witali ze wzruszeniem przedstawiciele tutejszej wspólnoty, których słowa zachowane
w księdze parafialnej stały się świadectwem ogromnej czci, jaką mrzygłodzianie
pragnęli okazać przybywającemu do nich Synowi Bożemu. Jako pierwszy do
wizerunku peregrynującego Chrystusa przystąpił ks. proboszcz Zdzisław Skrzek,
witając Jezusa Miłosiernego słowami:
„W imieniu całej wspólnoty Parafialnej, przyjmij Miłosierny Panie, na powitanie
w progach naszej świątyni – wyznanie wiary i pokornej miłości – Twojego sługi,
którego powołałeś na pasterza tutejszej Twojej Owczarni.
Od wieków na tej świętej górze mrzygłodzkiej odbierasz chwałę razem ze
Swoją Matką, Wniebowziętą Królową Różańca Świętego. Od wieków z Twego
przebitego na Krzyżu Serca spływa na ten lud Twoja zbawcza łaska. Ponieważ
jednak «do końca nas umiłowałeś» – myślisz ciągle o tych, którzy jeszcze nie
korzystają z owoców Twej Paschalnej Ofiary. Dlatego w znaku tego Obrazu, na
progu nowego Tysiąclecia postanowiłeś raz jeszcze dać nam wszystkim szansę i jak
to zawarłeś w Ewangelii – jak Dobry Pasterz wędrujesz od parafii do parafii, aby
«szukać tego, co było zginęło» i aby umocnić swoją łaską wszystkich, którzy Cię
kochają.
Witamy Cię Panie Jezu i otwieramy serca. Pochyl się nad tą Wspólnotą!
Przygarnij dzieci, młodzież, starszych, chorych, a także zagubionych i zniewolonych
słabościami. Jesteś nam bardzo potrzebny, Panie! Ty wiesz, że kochamy Cię tacy,
jacy jesteśmy!”
Następnie do obrazu Zbawiciela zbliżyła się przewodnicząca Akcji Katolickiej,
Zofia Bulska, mówiąca o duchowej gotowości otwarcia się na Boże Miłosierdzie
swoich współbraci, którzy długo przygotowywali się wewnętrznie na ten wyjątkowy
moment spotkania z Chrystusem: „Panie Jezu wierzymy, że w tym Obrazie, który
poleciłeś namalować Siostrze Faustynie, którego wierną kopię ucałował i poświęcił
sam Ojciec Święty Jan Paweł II, w tym Obrazie stajesz przed nami Ty sam osobiście.
Przychodzisz do nas z otwartym Sercem, bo jesteś samą miłością i do końca nas
umiłowałeś. Przychodzisz do swoich, jako nasz Zbawca i Odkupiciel. Od dawna
przygotowujemy się na spotkanie z Tobą, tak jak potrafimy.
Przede wszystkim głęboko przeżyliśmy rekolekcje. Żywe i mocne Słowo Boże
poruszyło nasze sumienia. Przez sakrament pokuty oczyściliśmy dla Ciebie nasze
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serca. Postem i pokutnymi czuwaniami, modlitwą różańcową i Koronką do Twojego
Miłosierdzia staraliśmy się pomóc tym spośród naszej wspólnoty parafialnej, którzy
najbardziej Twojego Miłosierdzia potrzebują. Przez cały czas naszego przygotowania
uczyliśmy się otwierać nie tylko serca, ale i dłonie dla ludzi naprawdę
potrzebujących. Witając Cię Jezu w naszych progach wyrażamy naszą wielką radość
i mówimy Ci «dobrze, że Jesteś». Niech będzie błogosławione Twoje przyjście. Niech
przyniesie nam pokój, łaskę zbawczą i wielkie Miłosierdzie Twoje!”.
W imieniu młodego Kościoła przywitała Jezusa Miłosiernego w mrzygłodzkiej
świątyni uczennica I. Bańska, podkreślając, że w szczególności dziecięce serca
umiłowały Chrystusa szczerze i prawdziwie i że swoją miłością pragną odpowiedzieć
na jego miłość – bezgraniczną i bezinteresowną, bo okupioną męką i śmiercią
krzyżową: „Panie Jezu Miłosierny! Mam zaszczyt w imieniu młodego Kościoła parafii
Mrzygłodzkiej powitać Cię i wyrazić wielką radość z Twojego przybycia. Wiara, którą
zaszczepiłeś w naszych sercach na Chrzcie świętym jest naszym największym
skarbem. Wiarę naszych ojców, matek, naszą dziecięcą wiarę składamy u Twoich
stóp na powitanie. A przede wszystkim ofiarujemy Ci naszą miłość. Widz, że Cię
bardzo kochamy za to, że dałeś sobie przebić serca dla nas. Dziękujemy Ci za
wszystko, co dla nas uczyniłeś. Kochamy Cię Panie Jezu!”.

2. Msza święta na rozpoczęcie peregrynacji
Ukoronowaniem procesji wprowadzających obraz Jezusa Miłosiernego do
świątyń była Msza święta wotywna stanowiąca punkt kulminacyjny uroczystości
nawiedzenia. W tym wyjątkowym momencie w życiu każdej wspólnoty wierzących
ważna rola przypadła przewodnikom duchowym Archidiecezji Częstochowskiej –
arcybiskupowi Stanisławowi Nowakowi oraz biskupom – Antoniemu Długoszowi i
Janowi Wątrobie, którzy w wybranych parafiach celebrowali Msze święte oraz głosili
kazania o Bożym miłosierdziu. Od Chrystusa to bowiem – jak nauczali wiernych –
człowiek XXI wieku czerpać może jakąś niepojętą siłę duchową do zmagania się
trudną i często nieprzyjazną rzeczywistością i dzięki tej sile jest w stanie budować
swój własny świat wartości oparty na niezniszczalnych fundamentach wiary, miłości i
prawdy, a więc na ideałach patronujących życiu św. Faustyny Kowalskiej.
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Ofiara eucharystyczna na rozpoczęcie uroczystości nawiedzenia sprawowana
była w oparciu o teksty formularzy Mszy świętych uświęcających – istotę Bożego
Miłosierdzia, Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa, Najświętszego Serca Pana Jezusa
oraz święty żywot Faustyny Kowalskiej. Przewodnictwo liturgiczne i komentarze w
czasie odprawiania głównej Mszy świętej stały się udziałem duchownych
wywodzących się z miejscowej parafii, którzy sprawowali ofiarę eucharystyczną
najczęściej

pod

przewodnictwem

księdza

biskupa

uczestniczącego

w

uroczystościach. Procesja z darami ofiarnymi stanowiła natomiast manifestację wiary
parafian, których specjalne delegacje stawały przed obliczem Jezusa Miłosiernego,
by złożyć mu hołd i ofiarować to, co najcenniejsze tak w wymiarze duchowym, jak i
materialnym.
Po zakończeniu Mszy świętej rozpoczynała się dwudziestoczterogodzinna
adoracja obrazu Jezusa Miłosiernego. Warto w tym miejscu sięgnąć do wybranych
sprawozdań kościelnych i relacji prasowych z przebiegu peregrynacji w Archidiecezji
Częstochowskiej, by uświadomić sobie, jak wielkie znaczenie miała ta uroczystość
dla życia duchowego parafian, z jaką czcią i przejęciem przeżywali oni spotkanie z
Chrystusem Miłosiernym podczas Mszy Świętej i jak swoją wiarę manifestowali.
Oto podczas uroczystości Objawienia Pańskiego ikona Jezusa Miłosiernego
zawitała do kościoła rektorackiego Najświętszego Imienia Maryi w Częstochowie,
gdzie Mszę świętą celebrował biskup J. Wątroba. Po odśpiewaniu Ewangelii ks. J.
Sroka odczytał orędzie Jana Pawła II na czas peregrynacji Obrazu Jezusa
Miłosiernego, a w imieniu zgromadzonych hołd Chrystusowi oddał ks. Marian
Mikołajczyk, prosząc o dar nadziei wypływający z Jego miłosiernego Serca dla tych
wszystkich, którzy niosą swój krzyż, zmagając się z tym, co w życiu najtrudniejsze do
udźwignięcia. Aby parafianie głębiej mogli przeżyć spotkanie z Jezusem,
duszpasterze przygotowali specjalne śpiewniki na czas Mszy świętych i adoracji, a
ks. J. Wojtyla opracował komentarze wprowadzające wiernych w poszczególne etapy
peregrynacji. Momentem szczególnym dla parafian było wysłuchanie homilii
wygłoszonej przez biskupa Wątrobę, który mówił o objawieniach św. Faustyny i o
trzech rodzajach darów, jakie są wyrazem naszej miłości do Boga. Pierwszy z nich to
uczynki miłosierne, drugi – miłosierne słowo (jeśli nie będzie można okazać
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miłosierdzia czynem), a trzeci – modlitwa (jeśli nie będzie można okazać miłosierdzia
czynem ani słowem)465.
W parafii pw. świętych Apostołów Piotra i Pawła w Sygontce odprawianej na
rozpoczęcie peregrynacji Mszy świętej przewodniczył arcybiskup Stanisław Nowak w
koncelebrze z księdzem rekolekcjonistą W. Rachwalikiem, palotynem z Doliny
Miłosierdzia.

W

homilii

pasterz

archidiecezji

częstochowskiej

mówił

o

niepodważalnym znaczeniu wiary w życiu człowieka: „Może się nam czasem
wydawać, że nie potrzebujemy Boga na tym świecie. Jednak bardzo go
potrzebujemy, Jego miłosierdzia i łaskawości. Bóg nie obiecuje nam na tej ziemi
szczęścia, mówi raczej o jarzmie. Każdy z nas niesie przecież jakieś brzemię.
Jednak Bóg powoduje, że to, co wydaje się nie do zniesienia, potrafimy unieść.
Najważniejsze jest mieć po co żyć, dla Kogo żyć. Jak jest Bóg, jak jest miłość Boża,
jak jest wiara i nadzieja, to wszystko nabiera sensu – mamy dla kogo żyć, nie idziemy
donikąd. Zaufajmy Panu już dziś” – wzywał kaznodzieja wiernych, by zawierzyli się
Chrystusowi i zanurzyli się w Jego bezgranicznej miłości. Wśród kapłanów
przybyłych na uroczystość obecni byli księża z dekanatu i ojcowie dominikanie ze
zgromadzenia

św.

Anny.

Z

relacji

zamieszczonej

na

łamach

„Niedzieli

Częstochowskiej” dowiadujemy się, że podczas Mszy świętej wypełniony był cały
kościół, a wszyscy parafianie, pragnąc duchowo zjednoczyć się z Miłosiernym
Chrystusem, przystąpili do Komunii świętej. Oprawę muzyczną liturgii, współtworzącą
podniosłą atmosferę tego niezwykłego momentu, przygotował chór młodzieżowy
prowadzony przez J. Motyla i J. Kaima466.
W

parafii

Opatrzności

Bożej

w

Częstochowie

po

uroczystościach

towarzyszących wprowadzeniu Obrazu rozpoczęła się Msza święta, którą sprawował
arcybiskup S. Nowak. Fragmenty z Pisma Świętego odczytali – s. Marcelina i s.
Knapik, a Ewangelię – ks. J. Zielonka. W swojej homilii oraz w słowie
wprowadzającym do Mszy świętej arcybiskup nawiązał do tragicznej wieści o
rozpoczęciu wojny na Wschodzie, tym samym przypominając odwieczną prawdę, że
Bóg nie jest Bogiem wojny, ale Bogiem pokoju. Nauczał, że „prawdziwy Boży pokój
ma swe źródło w Jezusie Chrystusie, który składa ofiarę z Siebie podczas każdej
465

Relacja z nawiedzenia obrazu Jezusa Miłosiernego w kościółku rektorackim Najświętszego Imienia
Maryi w Częstochowie: R. Rataj, Miłosierdzie daje nadzieję, „Niedziela Częstochowska” 26 stycznia
2003, nr 4 (505), s. III.
466
Doba peregrynacyjna w parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Sygontce: A.
Cichobłazińska, Zaufajmy Panu już dziś, „Niedziela Częstochowska” 29 czerwca 2003, nr 26 (527), s.
III.
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Mszy św. na całym świecie, na wszystkich ołtarzach świata. Módlmy się więc głęboko
i żarliwie do Boga o pokój, składając na ołtarzu swe dary” – apelował kaznodzieja.
Na ten niezwykły moment nawiedzenia Obrazu Jezusa Miłosiernego przypadł także
uroczysty akt poświęcenia przez arcybiskupa ołtarza parafialnego467.
Podczas doby peregrynacyjnej w parafii Matki Bożej Królowej Polski w
Radomsku Mszę świętą w nowej, pachnącej jeszcze świeżą farbą świątyni, odprawił
arcybiskup S. Nowak, natomiast list Ojca Świętego Jana Pawła II nadający
szczególny charakter uroczystości odczytał dziekan dekanatu ks. S. Matysiak.
Pasterz archidiecezji częstochowskiej w wygłoszonej homilii starał się przybliżyć
niepojętą istotę wielkości Bożego Miłosierdzia, które jest nieograniczone. Mówił, że
wpatrując się w Obraz, widzimy Jezusa, który przybył tu, aby rozgrzeszać.
Błogosławi tym, którzy proszą o miłosierdzie, a sami potrafią i chcą być miłosierni dla
bliźnich. Cała wspólnota gorąco modliła się do Chrystusa, by spotkanie z Nim
pomnożyło gotowość podawania bratniej dłoni drugiemu człowiekowi. W procesji z
darami niesiono do ołtarza owoce ludzkiej pracy i zawierzano się Bogu. Przed
Chrystusem stanęły nowo powstałe i odnowione Róże Różańcowe będące swoistym
darem duchowym parafian. Polecono też Jego opiece powołane do życia Szkolne
Koło Caritas oraz przekazano wsparcie finansowe, jako dar materialny dla szkolnych
stołówek położonych na terenie parafii. „Modlitewny wieczór pełen łask i nadziei
dobiegł końca – relacjonował w „Niedzieli Częstochowskiej” W. Mścichowski –
pochyliły

się

sztandary

radomszczańskich

Sybiraków,

zaśpiewał

Chór

Moniuszkowski, z wieży kościoła popłynęła na całe miasto melodia kurantów Jezu,
ufam Tobie. W świątyni pozostały setki adorujących obraz parafian”468.

3. Nauczanie księży biskupów
W ten szczególny dla Archidiecezji Częstochowskiej czas nawiedzenia
nieocenioną rolę w przybliżaniu tajemnicy Bożego Miłosierdzia odegrała nauka
naszych pasterzy – arcybiskupa Stanisława Nowaka oraz biskupów Antoniego
467

Doba peregrynacyjna w parafii Opatrzności Bożej w Częstochowie: Z. Wójcik, Zaufajmy
Opatrzności Bożej, „Niedziela Częstochowska” 13 kwietnia 2003, nr 15 (516), s. III.
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Relacja z nawiedzenia obrazu Jezusa miłosiernego w parafii Matki Bożej Królowej Polski w
Radomsku: W. Mścichowski, Obraz miłosierdzia – postać ukochana, „Niedziela Częstochowska” 27
kwietnia 2003, nr 17 (518), s. III.
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Długosza i Jana Wątroby, którzy przez cały okres trwania peregrynacji w kazaniach
oraz w specjalnych listach głosili swym wiernym orędzie o Bożym Miłosierdziu,
odkrywając

przed

swą

owczarnią,

czym

tak

naprawdę

jest

bezgraniczna

Chrystusowa miłość – przebaczająca i bezwarunkowa, miłość, która staje się opoką
dla współczesnego świata, jedynym jego wybawieniem. W kontekście naszych
rozważań warto więc powrócić do niektórych homilii ojców częstochowskiego
Kościoła, by wydobyć z nich najważniejsze myśli i przesłania, jakie pragnęli
skierować do tych, którzy poszukując w swym życiu Boga i łaknąc Jego miłości,
gotowi są podążać drogą prowadzącą do świętości, tą samą, którą obrała
Orędowniczka Bożego Miłosierdzia – św. Faustyna.
3.1. Nauczanie arcybiskupa Stanisława Nowaka
W czas Adwentu 2002 roku, gdy Ikona Bożego Miłosierdzia nawiedzała
kościoły i kaplice Archidiecezji Częstochowskiej, arcybiskup Stanisław Nowak mówił
w swych kazaniach przede wszystkim o wyjątkowych darach, jakie płyną dla
człowieka ze spotkania z przebaczającym i miłującym nas Chrystusem469.
Nawoływał, by otworzyć się na głos Zbawiciela, który domaga się od nas czujności w
wypełnianiu Bożej służby: „Co wam mówię, mówię wszystkim: «Czuwajcie»”.
„Czuwanie” to nic innego jak wezwanie do świętości i pracy nad sobą, do
przezwyciężania bierności, egoizmu, duchowej oziębłości, obojętności na kwestie
wiary. Jest to wołanie o nawrócenie, które winno się dokonywać dzięki odkrywaniu
tajemnicy Chrystusowej miłości do człowieka, ale równocześnie polegać na
odnajdywaniu w sobie miłości do Jezusa i bliźniego. Arcybiskup podejmuje więc
refleksję nad tym, „co to znaczy dla nas, miłować Chrystusa?”, bo przecież stając w
obliczu Boga, który jest Miłością, musimy odpowiedzieć na pytanie Jezusa,
skierowane do każdego z nas: „Czy ty Mnie miłujesz?”. To pytanie, nad brzegiem
jeziora Galilejskiego, zadał trzykrotnie po swoim zmartwychwstaniu świętemu
Piotrowi (por. J 21, 15-19), a przez wieki nie straciło ono nic ze swej aktualności.
Arcybiskup Nowak próbował natomiast przybliżyć wiernym i określić sposób, w
jaki powinna się wyrażać nasza, ludzka miłość do Chrystusa. Podkreślał, że Jezus
ma zajmować centralne miejsce w naszym życiu, że potrzeba „stawiać Go ponad
469
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wszystko inne, na pierwszym miejscu, czcić Go i uwielbiać”. Mając na względzie
rozkwit zdrowej i szczerej pobożności, zachęcał, by nasza modlitwa miała bardzo
osobisty charakter, by przybierała formę serdecznego dialogu z Bogiem, by każdy
starał się wykształcić własną, indywidualną i głęboką z Nim relację. Przypominał
jednocześnie, że miłować Chrystusa to „przyjmować Jego miłość zwróconą ku nam”,
czyli uczestniczyć w niej i odpowiadać na nią, bo, jak tłumaczy, „miłość z naszej
strony będzie więc oznaczać przyzwolenie na przeogromną miłość Bożą i ciągłe
czerpanie ze źródeł tej miłości”. Spełnianie się aktu obustronnej miłości dokonuje się
najpełniej podczas Eucharystii, kiedy człowiek w sposób najdoskonalszy jednoczy się
z Chrystusem, przyjmując Komunię świętą, która daje mu „niezwykłą łaskę
przyjaźnienia się z Bogiem, pomnaża naszą świętość, chroni od grzechów, utwierdza
w dobrym”.
Jednocześnie miłość do Chrystusa oznacza miłość do drugiego człowieka,
zdolność do okazywania miłosierdzia chrześcijańskiego. „Nie można miłować Boga,
nie kochając swojego brata” – nauczał arcybiskup Nowak, nawołując do „wielkiej
pracy nad wyobraźnią miłosierdzia”. Przypominał, że Ojciec Święty w czasie ostatniej
pielgrzymki do Polski wzywał nas do czynnej miłości swych bliźnich, modlił się za
ubogich, bezrobotnych, bezdomnych, prosił o wskrzeszanie w sobie miłości
miłosiernej wobec ludzi w potrzebie. „Miłować Chrystusa to oddać Mu do dyspozycji
swoje serce, ręce i nogi – tłumaczył – aby mógł poprzez nas czynić dobro drugim”.
Dlatego tak istotne w naszym życiu stają się czyny miłosierdzia będące żywymi
świadectwami naszej miłości do Chrystusa. W czas peregrynacji świętej Ikony
Jezusa Miłosiernego szczególnego znaczenia nabierało wezwanie arcybiskupa do
czynnego

włączania

się

w

działania

dobroczynne

na

rzecz

najbardziej

potrzebujących. Arcybiskup nakłaniał, więc, do zakładania stołówek dla ubogich,
punktów rozdawania chleba, żywności, odzieży, wspierania dzieł „Caritas” – a tym
bądź innym jeszcze aktom miłosierdzia patronować miała Chrystusowa idea
osiągania pełni człowieczeństwa w „stawaniu się darem dla drugich”, bowiem „miłość
bliźniego jest w imię miłości Boga najlepszym środkiem osiągania zbawienia”.
Czasem zaś, który sprzyja otwarciu się na doświadczenie Chrystusowej
miłości i uczeniu się jej od Zbawiciela jest okres nawiedzenia, gdy Jezus w znaku
obrazu Miłosierdzia gości w sposób szczególny we wszystkich naszych kościołach,
sanktuariach i kaplicach, „idzie w stronę każdego z nas ze swoją męką, śmiercią i
zmartwychwstaniem”. I my musimy wyjść Jemu naprzeciw, otworzyć się na dary i
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łaski, które przynosi, zaufać mu bezgranicznie i wtedy dopiero doświadczymy w
pełni, czym jest Boże Miłosierdzie: „Przyjmijmy Jego miłość – wzywa arcybiskup
Nowak – zawierzmy Mu się całkowicie. «Jezu, ufam Tobie» – to nasza najczęstsza
modlitwa. Wszyscy wypowiadajmy ją serdecznie i szczerze w czasie dni
nawiedzenia. Niech nikt kto jest ochrzczony nie odmawia tej łaski Jezusowi, który
naprawdę tego chce, abyśmy Mu zaufali i nawracali się do Jego miłości. […] Niech
nasze serca i nasze oczy spotkają się z sercem i oczami Jezusa. Powiedzmy Mu tak,
jak mówił św. Piotr: «Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham» (J 21,
17)”.
W innym z kolei liście470 do wiernych arcybiskup Nowak przywołał słowa
Jezusa skierowane do św. Faustyny: „Teraz jest czas miłosierdzia, zanim nadejdzie
czas sprawiedliwości”. Uświadamiają one, jak wielką łaską jest dla wkraczających w
nowe tysiąclecie możliwość zawierzenia się opiece Chrystusa podczas aktu
nawiedzenia. Arcybiskup uczulał, by nie lekceważyć głosu Miłosiernego Boga, bo
„Bóg niezauważony może już do nas nie powrócić”. Przywołał również list Jana
Pawła II skierowany do wiernych Archidiecezji Częstochowskiej, w którym Ojciec
Święty nakłania nas do kontemplacji oblicza Jezusa Miłosiernego, do spoglądania w
Jego przebaczające i pełne miłości oczy, do wpatrywania się z wielką ufnością w
peregrynujący obraz, który ma dla nas szczególną wartość i wymowę, bo
przedstawia postać Syna Bożego takim, jakim chciał objawić się światu. Staje przed
nami więc Chrystus żywy, w tej samej postaci, w jakiej ukazał się świętej Faustynie,
co uświadamia nam arcybiskup, przywołując fragment z Dzienniczka Apostołki
Bożego Miłosierdzia: „Wieczorem, kiedy byłam w celi, ujrzałam Pana Jezusa
ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga
dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie
promienie, jeden czerwony, a drugi blady […]. Po chwili powiedział mi Jezus:
wymaluj obraz według rysunku, który widzisz z podpisem: Jezu, ufam Tobie. […]
Przez ten obraz – mówił Pan Jezus do św. Siostry Faustyny – udzielać będę wielu
łask dla dusz, a przeto niech ma przystęp wszelka dusza do niego (Dzienniczek, 47,
570)”. Dlatego, korzystając z wielkiej łaski nawiedzenia, winniśmy, jak nawoływał
arcybiskup, uczyć się miłości do Jezusa, a przede wszystkim całkowicie Mu zaufać
„na życie i na śmierć, na dolę i niedolę – na wszystko”.
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Z mądrością bezwzględnego zawierzenia i z dziecięcą ufnością w Boskie
Miłosierdzie potrzeba łączyć czyn – wyzwolić się z pęt bezdusznego egoizmu,
zobaczyć wokół siebie drugiego człowieka, nieść mu radosną prawdę o miłującym
nas Chrystusie, dzielić się dobrem zwłaszcza z tymi, którzy najbardziej tego
potrzebują. „Z nawiedzeniem obrazu Jezusa Miłosiernego – konkludował arcybiskup
– łączy się nadzieja na przemianę w kierunku większego otwarcia się na potrzeby
drugich. Im bardziej wpatrujemy się w łaskawe oblicze Jezusa, w Jego błogosławiącą
i rozgrzeszającą dłoń, tym bardziej gotowi jesteśmy do aktów zwyczajnej ludzkiej
dobroci na co dzień i przebaczania sobie nawzajem. Im bardziej zauważamy krok
Pana Jezusa w naszą stronę na obrazie Miłosierdzia, tym bardziej odkrywamy
potrzebę niesienia miłości miłosiernej drugim”. Już sama kontemplacja Obrazu
pobudza do refleksji, mobilizuje do działania, pozwala postępować tę samą drogą,
którą szedł Chrystus: „Według słów świętej s. Faustyny, oczy Jezusa na tym obrazie
są oczami z krzyża. Oczy te kochają nas miłością wieczną, ale i wymagającą od nas
rzetelnej, szczerej, nieudawanej miłości Boga, bliźniego i siebie samego. Domagają
się z naszej strony głębokiej religijności, rzetelnej troski o własne zbawienie i
świętość moralną, ale także miłosiernej miłości wobec drugich”471.
Patrząc na Chrystusowy wizerunek uświadamiamy sobie, że przecież nie ma
większej miłości od tej, którą Syn Boży okazał człowiekowi, wybierając drogę
męczeństwa, poniżenia, śmierci krzyżowej, by odkupić ludzkość, by zbawić każdego
z nas. Tej bezgranicznej miłości uczymy się od Chrystusa codziennie, zwłaszcza zaś
sprzyja temu czas peregrynacji jego świętego Obrazu, bo Obraz ten, jak powiedział
Jezus do św. s. Faustyny, „ma przypominać żądania mojego miłosierdzia, bo nawet
wiara najsilniejsza nic nie pomoże bez uczynków”. Stąd tak wielką wagę Arcybiskup
przywiązywał do czynów miłosierdzia, które w połączeniu z głęboką wiarą i ufnością
w dobroć Boga, świadczą o tym, że jesteśmy prawdziwymi uczniami Chrystusa,
którzy Jego naukę wcielają w życie. W liście poprzedzającym peregrynację pisał:
„Nie może być mowy o pełnej łączności z Chrystusem bez ducha miłosierdzia wobec
bliźnich. Bóg Ojciec najpełniej wypowiedział się w Synu swoim Jednorodzonym, który
stał się dla nas człowiekiem i umarł z miłości do nas. Nie można też mieć łączności z
Chrystusem bez uczestnictwa w Jego miłosierdziu. Nasza wiara chrześcijańska
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działa przez miłość. To ona jest niejako duszą tego, kto chce być uczniem
Chrystusa”472.
Arcybiskup Nowak w swoich listach duszpasterskich wielokrotnie podkreślał,
jak zbawienną moc ma dla współczesnego świata Boże Miłosierdzie i jak bardzo
dzisiejszy człowiek pragnie zanurzyć się w Bożej miłości, zaznać przebaczenia i
odrodzić się wewnętrznie. Prosił, by wsłuchać się w słowa Jana Pawła II –
największego orędownika Bożego Miłosierdzia – który w sierpniu 2002 roku, przed
rozpoczęciem nawiedzenia Obrazu w Archidiecezji Częstochowskiej, tak przemawiał
do swych rodaków: „Na wszystkich kontynentach z głębin ludzkiego cierpienia zdaje
się wznosić wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść i chęć odwetu,
gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba łaski miłosierdzia, które koi
umysły i serca, i rodzi pokój. Gdzie brak szacunku dla życia i godności człowieka,
potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle odsłania się niewypowiedziana
wartość

każdego

ludzkiego

istnienia.

Potrzeba

miłosierdzia,

aby

wszelka

niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawdy”473 (Przem. z 17 VIII
2002). W świetle papieskiego przesłania chrześcijańskie miłosierdzie i wszelka
ludzka dobroć są zakorzenione w Bogu, bo „Bóg jest miłością: kto trwa w miłości,
trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim” (J 4, 16).
Miłosierdzie nie jest, więc, słabością, tuszowaniem z litości problemów
społecznych, tanim humanitaryzmem czy wyłącznie wrażliwością na biedę ludzką,
ale miłosierdzie, jak akcentuje arcybiskup Nowak, ma o wiele głębszy wymiar, gdyż
jest „konsekwencją wiary w Boga wszechmogącego i miłosiernego”. Jest
podążaniem za Chrystusem i obdarowywaniem miłością drugiego człowieka, bo bez
uczynków miłosierdzia nasza wiara byłaby jałowa i martwa, dopiero praktyczne
czynienie dobra, otwarcie się na potrzeby bliźniego i chęć podzielenia się z nim
radością płynącą z wiary czyni nas rzeczywistymi apostołami Bożego Miłosierdzia.
Przypominał o tym Jan Paweł II wołając: „Trzeba spojrzenia miłości – aby dostrzec
obok siebie brata, który wraz z utratą pracy, dachu nad głową, możliwości godnego
utrzymania rodziny i wykształcenia dzieci, doznaje poczucia opuszczenia, zagubienia
i beznadziei. Potrzeba «wyobraźni miłosierdzia», aby przyjść z pomocą dziecku
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zaniedbanemu duchowo i materialnie; aby nie odwracać się od chłopca czy
dziewczyny, którzy zagubili się w świecie różnorakich uzależnień lub przestępstwa;
aby nieść radę, pocieszenie, duchowe i moralne wsparcie tym, którzy podejmują
wewnętrzną walkę ze złem. Potrzeba tej wyobraźni wszędzie tam, gdzie ludzie w
potrzebie wołają do Ojca miłosierdzia: «Chleba naszego, daj nam dzisiaj». Oby
dzięki bratniej miłości tego chleba nikomu nie brakowało! «Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią»” (Mt 5, 7)474.
To głębokie przesłanie Ojca Świętego odżywa w kazaniach arcybiskupa
Nowaka, który zwraca się do swoich wiernych, by przekuli chrześcijańską ideę
miłosierdzia w czyn. Wzywa ich do przeciwdziałania coraz bardziej wzrastającemu
ubóstwu materialnemu i duchowemu, zachęca, by włączali się w działania organizacji
społecznych i charytatywnych nastawionych na niesienie pomocy potrzebującym.
Wiele miejsca poświęca też arcybiskup tego rodzaju instytucjom powołanym do życia
przez Kościół archidiecezji częstochowskiej (tj. Komitet do Wsparcia Bezrobotnych,
archidiecezjalna „Caritas”, Akcja Katolicka podejmująca działania na rzecz poprawy
sytuacji materialnej chorych, bezrobotnych i rodzin cierpiących ubóstwo). Arcybiskup
uświadamia nam w swoich kazaniach, że w naszym codziennym życiu, w każdej
sytuacji (nie tylko okazjonalnie) powinniśmy kierować się przykazaniem miłości,
zawsze mając w pamięci słowa Św. Pawła: „W czynieniu dobrze nie ustawajmy, bo
gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy. A zatem,
dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim” (Ga 6, 9 - 10).
Za swoiste podsumowanie nauki arcybiskupa, a zarazem za ważne przesłanie
płynące z jego homilii można uznać słowa skierowane do wiernych w sanktuarium
św. Antoniego z Padwy w Częstochowie, słowa przypominające o tym, że niczego
tak nie potrzebuje współczesny człowiek jak Miłosierdzia Bożego, które wynosi go
ponad słabość, ponad jego grzech i wiedzie ku Bogu. Arcybiskup utwierdzał wiernych
w przekonaniu, że „ta doba jest szczególnym darem, znakiem czasu, każdy może
przyjść i popatrzeć na Jezusa, który idzie w naszą stronę z tym przebaczającym
spojrzeniem z krzyża. Idzie do nas jako Zmartwychwstały Pan z dłonią wyciągniętą w
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geście rozgrzeszenia. […] Istotą kultu Bożego miłosierdzia jest nieustanne ożywianie
nadziei, czerpanie z tego źródła jednym naczyniem: ufnością. Jezu, ufam Tobie!”475.
3.2. Nauczane biskupa Antoniego Długosza
Podczas nawiedzenia w parafii Św. Jana Chrzciciela w Nowej Brzeźnicy
biskup A. Długosz, chcąc uświadomić wiernym całą potęgę i moc Miłosierdzia
Bożego, przytoczył w swojej homilii przypowieść o synu marnotrawnym, który
grzeszny i zagubiony przychodzi do ojca, a ten przyjmuje go z powrotem i przebacza
skruszonemu wszystkie winy. Przypomnienie jednej z najbardziej znanych historii
biblijnych pozwala nam lepiej zrozumieć, że takim samym ojcem jest dla nas
Chrystus niezgłębiony w swym miłosierdziu, który z miłości do człowieka gotów był
ponieść najwyższą ofiarę – przejść przez drogę męki i upokorzenia, doświadczyć
największego fizycznego i psychicznego cierpienia, ponieść śmierć krzyżową, by
zmyć z nas grzech i otworzyć przed nami perspektywę zbawienia. „Chrystus
konający na krzyżu widzi każdego z nas i nigdy nie zdradzi, przyjmie z otwartymi
ramionami, tak jak ojciec przyjął syna marnotrawnego. Opowiedzmy mu o wszystkim,
by otrzymać pojednanie”– głosił Biskup. Nawoływał też do tego, by nie zatrzymywać
Chrystusa tylko dla siebie, by nie koncentrować się wyłączne na przyjmowaniu Bożej
miłości, ale by dzielić się nią z bliźnim, naśladować Zbawiciela w każdym geście,
czynie i słowie: „Daj mi Twe serce, aby kochało drugiego człowieka, aby ludzie
patrząc na nas, zobaczyli Boga pełnego miłosierdzia” 476.
Z wezwaniem do świadczenia Bożej Miłości bliźniemu zwrócił się też biskup
do wiernych w Sanktuarium Krwi Chrystusa podczas nawiedzenia parafii św. Kaspra
del Buffalo, nakłaniając do tego, „abyśmy otrzymaną od Jezusa miłość umieli
ofiarować drugiemu człowiekowi, bowiem z tej miłości będziemy sądzeni”. Biskup
zachęcał także do indywidualnej modlitwy przed Najświętszym Sakramentem, by
każdy wpatrzony w Chrystusa dokonał rachunku sumienia i zadał sobie pytanie, na
ile jego postępowanie jest zakorzenione w Chrystusowych przykazaniach miłości
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Boga i bliźniego”477. Z relacji A. Gorzędowskiej z parafii Chrystusa Króla w Strzelcach
Małych dowiadujemy się, że podczas nawiedzenia wiernym najbardziej w pamięci
utkwiły słowa biskupa o niczym nieograniczonej miłości Boga do człowieka, o istocie
miłości miłosiernej – „o tym, że Bóg zawsze czeka na nas z otwartymi rękoma, że
zawsze możemy wrócić do Niego. Nawet jeśli «roztrwonimy cały majątek», On nam
nie pamięta grzechów, czeka na nas, by nas otoczyć swoją miłością miłosierną” 478.
Biskup zwracał też uwagę wiernych na dwa główne filary Bożego Miłosierdzia –
Spowiedź i Eucharystię – sakramenty, które w najpełniejszy sposób pozwalają nam
doświadczyć przebaczającej miłości Jezusa – oczyścić się wewnętrznie i zjednoczyć
duchowo ze Zbawicielem. Istotę dzielenia się miłością z innymi próbował przybliżyć,
odwołując się do słów św. Faustyny, która w miłości do bliźniego upatrywała miłości
do Boga, mówiąc: „Panie Jezu, daj mi Twoje oczy, ręce, serce, abym mogła widzieć,
czynić dobrze i kochać drugiego człowieka”479.
3.3. Nauczanie biskupa Jana Wątroby
W radosnej przedświątecznej atmosferze wyczekiwania na narodziny Bożego
Dziecięcia przeżywano peregrynację obrazu Jezusa Miłosiernego w parafii pw.
Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie. Centralnym punktem
uroczystości była Eucharystia pod przewodnictwem biskupa Jana Wątroby, który w
swojej homilii nawoływał do okazywania miłosierdzia naszym bliźnim. Przypominał
słowa Chrystusa skierowane do św. Faustyny: „Żądam od Ciebie uczynków
miłosierdzia, które mają wypływać z miłości ku Mnie. Podaję Ci trzy sposoby
czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy – czyny, drugi – słowo, trzeci – modlitwa. W
tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest ona niezbitym dowodem
miłości ku Mnie”. Biskup podkreślał, że chrześcijaństwo jest czynem, działaniem dla
dobra drugiego człowieka, aktywnością wypływającą z doświadczenia Bożej miłości,
którą przyjmujemy i którą pragniemy dzielić się z innymi. Unikanie grzechów to za
mało, ważna staje się nasza życiowa postawa, to jacy jesteśmy dla innych na co
dzień, czy w potrzebującym widzimy Chrystusa, czy potrafimy słowem, czynem i
477
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modlitwą świadczyć innym dobro. Gdy po śmierci staniemy przed obliczem Boga –
uświadamiał wiernym kaznodzieja – Ten będzie nas pytał o dobro, „dostrzeże każdy
kubek wody podany bliźniemu, będzie nas pytał o czyny miłosierdzia” 480.
W częstochowskiej parafii pw. świętych Andrzeja Świerada i Benedykta biskup
Wątroba nauczał, że tym razem Jezus wybrał taki właśnie sposób – uobecnienia się
w obrazie – by spotkać się z każdym z nas. K. Woynarowska, uczestniczka
nawiedzenia, dobrze zapamiętała słowa duszpasterza, który tłumaczył wiernym, jak
głęboki sens mają takie właśnie uroczystości: „Chcemy więc uczcić Boże
Miłosierdzie, ale nie tak jak my, ludzie wymyślimy, ale tak, jak chce być uczczony
Jezus. A On powiedział św. s. Faustynie, jak człowiek ma Go czcić – czynem,
słowem, miłością. Słowo, czyli modlitwa – to będziemy czynić przez najbliższe 24
godziny. Modlić się, błagać o przebaczenie grzechów, o uleczenie duszy, o
wyprostowanie jakże czasem poplątanych życiowych dróg”. Jednak to czyn, jak
podkreślał z całą mocą kaznodzieja, sprawia, że nasza wiara jest żywa i na dowód
tego przypomniał scenę z Nowego Testamentu, gdy do Chrystusa przyszedł
inteligentny i przebiegły człowiek, by zadać Mu podchwytliwe pytanie: „Co mam
czynić, Rabbi, by osiągnąć życie wieczne?”. A Syn Boży opowiedział mu historię o
miłosiernym Samarytaninie, którą zakończył zdaniem: „Idź i ty czyń podobnie”. Słowa
Chrystusa uświadamiają, że chrześcijaństwo nie ogranicza się do unikania
grzechów, ale jest synonimem czynienia miłosierdzia. Biskup przypomina, że Jezus
domaga się od nas aktywnej postawy, wrażliwości na los drugiego człowieka, chce,
żebyśmy przeciwdziałali złu, ratowali w potrzebie naszych bliźnich słowem, czynem i
modlitwą. Biskup, więc, apeluje: „Zobacz słabszego, biedniejszego, bardziej
zagubionego, nieporadnego. Nawet jeśli sam jesteś niezamożny. Nie na wiele
zdadzą się bowiem same modlitwy, największe nawet uniesienia religijne, jeśli temu
nie towarzyszy czyn miłosierny. Macie być wspólnotą miłosierdzia: parafialna grupa
Caritas, jadłodajnia dla ubogich, punkt wydawania żywności, opłacenie dożywiania
dzieci w szkołach, świetlica środowiskowa. Pomysłów jest wiele. Jednego tylko
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czynić nie wolno – być obojętnym!”. Kaznodzieja przekonuje, że Jezus piętnuje
obojętność, a dostrzega każdy okruch dobroci481.
W parafii Świętej Rodziny w Pankach biskup Wątroba w swojej homilii zwracał
uwagę na znaczenie miłości do Boga i bliźniego. Mówił, że Jezus przychodzi do nas
z pytaniem: „Czy ty Mnie miłujesz?”, a odpowiedź, jaką dajemy Zbawicielowi, jest
najważniejszą deklaracją w naszym życiu. Winniśmy kochać Jezusa taką miłością,
jakiej On od nas oczekuje – nasze słowa muszą mieć pokrycie w czynach,
postawach, wyborach, jakich na co dzień dokonujemy. By móc odpowiedzieć na
pytanie: „Czy ty Mnie miłujesz?” powinniśmy najpierw uświadomić sobie, że bycie
dobrym chrześcijaninem to nie tylko unikanie grzechu, ale przede wszystkim
udowadnianie miłości czynem. „Motywem naszych uczynków, jak podkreślał, musi
być miłość do Boga i bliźniego – miłość cierpliwa, nie szukająca poklasku, nie
unosząca się pychą, nie pamiętająca złego”. Nawet jeśli nie jesteśmy w stanie
pomóc komuś pod względem materialnym, zawsze dostępne jest dla nas
miłosierdzie ducha dokonujące się poprzez słowo i modlitwę. Ten szczególny
moment przeżycia peregrynacji powinien być dla nas inspiracją do duchowej
przemiany, do pójścia drogą miłosiernego Chrystusa, w którego oczy wpatrywaliśmy
się podczas adoracji, a Zbawiciel pytał każdego z nas: „Czy ty Mnie miłujesz?”.
Nasze życie w każdym jego przejawie, jak nauczał biskup, jest odpowiedzią na
pytanie Jezusa482.
Podczas nawiedzenia w parafii św. Michała Archanioła w Blachowni biskup
przypominał jak wielkie znaczenie w wypełnianiu przykazania miłości mają uczynki
miłosierne prowadzące do zbawienia duszy: grzesznych upominać, nieumiejętnych
pouczać, strapionych pocieszać, krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie darować,
modlić się za żywych i umarłych – to konkretne przejawy miłosierdzia możliwe do
urzeczywistnienia w naszym codziennym życiu, które, jak mówił kaznodzieja,
„otwierają nam drogę do nieba”483.
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4. Czuwanie modlitewne w nocy w czasie peregrynacji
W

okresie nawiedzenia poszczególnych

parafii przez Obraz Jezusa

Miłosiernego po zakończeniu Mszy świętej koncelebrowanej z kazaniem, adoracja
Najświętszego Sakramentu rozpoczynała się w godzinach wieczornych. Na nocnym
czuwaniu przed obliczem Pana gromadziła się cała wspólnota parafialna według
ustalonego przez księdza proboszcza programu adoracji, z którym wcześniej
zapoznać się mogli wierni. W związku z tym najczęściej w godzinach od 20.00 do
23.00 wyznaczano czas na modlitwę poszczególnym stanom i wspólnotom
religijnym, po czym przystępowano do odprawienia Nieszporów. O północy natomiast
głęboko przeżywano nawiedzenie parafii przez Chrystusa Miłosiernego podczas
uroczystej pasterki, po zakończeniu której następowała dalsza część adoracji. Na
nocne czuwanie przybywali wierni z pobliskich wiosek, a w miastach obowiązywał
porządek adorowania Obrazu według wskazanych ulic. Modłom przewodniczyły
wyznaczone wcześniej osoby, którym powierzono pieczę nad harmonijnym
przebiegiem uroczystości. Wiernym zaś zapewniono możliwość przystępowania do
sakramentu pokuty, organizując specjalne dyżury kapłanów w konfesjonałach.
Modlitewne czuwanie trwało zwykle do godziny 7.00 rano, bo wtedy to zaczynała się
Msza święta inicjująca drugi dzień peregrynacji w parafii.
W kościele rektorackim Najświętszego Imienia Maryi w Częstochowie po
uroczystej Mszy świętej celebrowanej przez biskupa Jana Wątrobę rozpoczęła się
adoracja Chrystusa w Najświętszym Sakramencie i kontemplacja Jego oblicza w
uświęconym obrazie. Nocne czuwanie podjęły grupy modlitewne związane z
kościółkiem: Wspólnota Ruchu Światło-Życie „Jordan”, Odnowa w Duchu Świętym,
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży z ks. M. Batorem, studenci z Duszpasterstwa
„Emaus” z ks. A. Przybylskim, Akcja Katolicka z ks. J. Sroką i prezesem K.
Głębockim. W czuwaniu brał udział arcybiskup S. Nowak, który o północy odprawił
uroczystą Mszę świętą o Bożym Miłosierdziu484.
Podczas nawiedzenia parafii św. Michała Archanioła w Blachowni nocne
czuwanie

stało

się

udziałem

lokalnych

stowarzyszeń

i

parafialnych

grup

modlitewnych. Przy obrazie Chrystusa Miłosiernego modlili się równie duchowni

484

Relacja z nawiedzenia obrazu Jezusa Miłosiernego w kościółku rektorackim Najświętszego Imienia
Maryi w Częstochowie: R. Rataj, Miłosierdzie daje nadzieję, „Niedziela Częstochowska” 26 stycznia
2003, nr 4 (505), s. III.

190

pochodzący z tejże parafii. O północy odprawiona została uroczysta Msza Święta,
której przewodniczył najstarszy z kapłanów ks. S. Wróblewski, homilię wygłosił ks. J.
Kawalec – salezjanin, a Mszę świętą koncelebrowali: ks. A. Przybyłko, ks. D.
Tuczapski, ks. R. Rataj i paulin o. D. Nowicki. Ksiądz Proboszcz, wspominając na
łamach „Niedzieli” ten niezwykły moment spotkania swojej wspólnoty parafialnej z
nawiedzającym ją Chrystusem, stwierdził, że „modlitewne zamyślenie parafian
przerosło jego oczekiwania”. Zwykle w nocnych czuwaniach brała udział blisko
trzydziestoosobowa grupa modlących się, natomiast podczas peregrynacji obrazu
Jezusa Miłosiernego liczba ta wzrosła aż trzykrotnie. Adoracji i kontemplacji Bożego
oblicza, jak podkreślał proboszcz, nie przeszkodziły nawet późne godziny nocne.
Przed obrazem gromadziły się całe rodziny z dziećmi, by zawierzyć swe życie
Jezusowi Miłosiernemu, o czym świadczyły też wpisy do pamiątkowej księgi, wśród
których znalazło się wiele podziękowań, często bardzo osobistych (np. „O, Jezu
Miłosierny, dziękuję Ci serdecznie za szczęśliwą operację i przeszczep mój i
córki”)485.
W parafii świętych Andrzeja Świerada i Benedykta w Częstochowie
mieszkańcy poszczególnych ulic czuwali przed świętym wizerunkiem Jezusa
Miłosiernego w wyznaczonych godzinach. Najpierw modliła się młodzież, potem aktu
zawierzenia Synowi Bożemu dokonywały całe rodziny. Część osób, zwłaszcza
pracujących, deklarowała chęć uczestniczenia w Eucharystii o północy. Odprawianej
późną nocą Mszy świętej przewodniczył inicjator powstania tej parafii, ks. B. Preder,
homilię wygłosił pierwszy proboszcz, ks. A. Pękalski, a Mszę świętą koncelebrowali
wszyscy kapłani związani z parafią486.
W nocnym czuwaniu podczas nawiedzenia parafii Świętej Rodziny w Pankach
uczestniczyli

uczniowie

i
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chór

parafialny
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mieszkańcy

poszczególnych ulic i wiosek. O północy Mszę świętą w intencji wszystkich zmarłych
sprawowali księża pochodzący z tutejszej parafii – ks. S. Kochel, który przewodniczył
Eucharystii i wygłosił homilię oraz księża – H. Rabenda, J. Wieczorek i J. Parkitny487.
W parafii pw. świętych Apostołów Piotra i Pawła w Sygontce całodobową
adorację zainicjowała młodzież, która czuwała przed obliczem Jezusa Miłosiernego
485
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od godziny 20.00 do 21.00, po czym rozpoczął się Apel Jasnogórski prowadzony
przez Żywy Różaniec. O północy Mszę Świętą odprawił ks. W. Kot pochodzący z
tutejszej parafii. W godzinach nocnych Obraz adorowali mieszkańcy Sygontki i
Julianki488.
Pod koniec maja 2003 roku nawiedzenie Jezusa Miłosiernego wędrującego w
znaku obrazu przeżywali wierni z parafii św. Jakuba w Częstochowie, którzy bardzo
licznie uczestniczyli w Mszy świętej koncelebrowanej przez biskupa Jana Wątrobę, a
potem z równie wielkim zaangażowaniem wzięli udział w trwającej przez całą dobę
adoracji. Rozważania dla mieszkańców poszczególnych ulic prowadzili członkowie
ruchów i organizacji działających w parafii, a także siostry i bracia zakonni.
Momentem szczególnie podniosłym podczas nocnego czuwania i głęboko przeżytym
przez parafian była Msza święta odprawiona o północy w intencji zmarłych kapłanów.
W biuletynie parafialnym zachowała się nawet przesycona emocjami i pełna refleksji
relacja jednej z parafianek uczestniczących w tej pasterce. Cecylia Wojciechowska
tak zapamiętała te wyjątkowe chwile kontemplacji Chrystusowego oblicza połączone
z modlitwą za zmarłych duchownych:
„Byłam na Mszy św. o godz. 24.00 (28/29 maja), a chciałam się pomodlić za
naszych zmarłych kapłanów. Przede wszystkim za ks. T. Ojrzyńskiego – ciągle o nim
myślałam. Byłby szczęśliwy, że nasza parafia przeżywa tak piękną uroczystość.
Cieszyłby się, gdyby widział i słyszał celebransów – „naszych chłopców”, którzy „stali
się księżmi” i tak żarliwie modlili się w swoim kościele. Porozmawiałam z ks.
Tadeuszem, zwłaszcza, że celebrowana Msza św. przez ks. Andrzeja Sobotę
stwarzała możliwości indywidualnej modlitwy, wprowadzała nastrój uroczysty, ale
jednocześnie bardzo kameralny, prawie rodzinny z krótkimi przerwami na modlitwę i
własne przemyślenia. Było trochę smutno (bo za zmarłych), ale także prawie
radośnie i wzruszająco. Do stworzenia takiego nastroju, przyczyniła się także muzyka
– piękna gra na organach pana Piotra, naszego młodszego organisty, no i wszystkie
pieśni, które […] nam śpiewał. Te pieśni o Miłosierdziu Bożym mają doskonałą
muzykę i słowa, które chętnie się powtarza. Słowa, które chwytają za serce i łatwo
wpadają w ucho: «Jezu ufam Tobie od najmłodszych lat», «Strzeż mnie dobry Jezu,
jak własności swej…»
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W czasie Mszy św. myślałam też o moich rodzicach, rodzinie, znajomych, o
tych wszystkich, którzy żyli, których pamiętam doskonale, a którzy teraz już nie żyją.
Cieszyłam się, że ja jeszcze żyję, że jestem tu i teraz, że śpiewam, że się wzruszam,
że chce mis ię płakać i że tak naprawdę jestem szczęśliwa […].
Cicha noc, święta noc – tymi słowami zaczął homilię ks. J. Grabowski. Piękne
słowa i jakie prawdziwe. Najprawdziwsze było to, że miłość miłosierna jest
największą miłością i zwycięży zło całego świata i każdy zawsze i wszędzie może
liczyć na Boże Miłosierdzie. I bardzo ważne dla mnie, bo zawsze w to wierzyłam. Pan
Jezus powiedział, że najpierw jestem miłosierny, potem dopiero będę sędzią
sprawiedliwym. Może trzeba teraz we wszystko uwierzyć tak naprawdę, tak całym
sercem i wszystko będzie dobrze. Cieszę się, że byłam na tej nocnej Mszy św.,
żałuję tylko, że słowa nie są w stanie oddać całego mojego wzruszenia, jakie
przeżyłam”489.
Taka relacja, jak ta powyżej cytowana – autentyczna, spontanicznie
przekazana, wyrażająca indywidualne przeżycia – staje się najlepszym świadectwem
tego, czym dla człowieka wierzącego jest spotkanie z Chrystusem Miłosiernym
podczas Jego peregrynacji.

5. Modlitewne czuwanie w ciągu dnia jako odpowiedź na katechezę o
Miłosierdziu Bożym
W ciągu drugiego dnia nawiedzenia czas upływający od godzin rannych aż do
nabożeństwa pożegnalnego przeznaczony był na indywidualną modlitwę i udział we
Mszach świętych, które odprawiano według formularza o Bożym Miłosierdziu. Z
analizy programów parafialnych wynika, że wierni mogli uczestniczyć w ofiarach
eucharystycznych i nabożeństwach sprawowanych w specjalnych intencjach, między
innymi za chorych, starszych wiekiem, rencistów i emerytów, z błogosławieństwem
dla niemowląt i dzieci przedszkolnych, w intencji uczniów szkół podstawowych i
gimnazjalnych. Podczas drugiego dnia peregrynacji nadal trwało modlitewne
czuwanie przed wizerunkiem Chrystusa Miłosiernego, w którym uczestniczyli w
dalszym ciągu parafianie według wcześniej ustalonego porządku adoracji. O godzinie
489
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15.00 odmawiana była Koronka do Bożego Miłosierdzia, po czym koncelebrowano
Mszę świętą na zakończenie peregrynacji.
5.1. Msze święte i inne nabożeństwa
W kościele rektorackim Najświętszego Imienia Maryi w Częstochowie podczas
drugiego dnia nawiedzenia w adorację włączyły się między innymi zgromadzenia
zakonne – siostry zmartwychwstanki, siostry służebniczki starowiejskie z domu
arcybiskupiego oraz siostry z „Dzieła w służbie Bożego Miłosierdzia”. W godzinach
dopołudniowych w adoracji i modlitwie uczestniczyła licznie młodzież z Liceum
Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza, a Koronkę do Miłosierdzia Bożego
prowadziły nowicjuszki ze zgromadzenia sióstr nazaretanek. Uroczystą Mszę świętą
na zakończenie modlitewnego czuwania odprawili duchowni związani z kościółkiem
rektorackim, dokonując aktu zawierzenia całej wspólnoty Miłosierdziu Bożemu490.
W parafii pw. świętych Andrzeja Świerada i Benedykta między godziną 13.00
a 15.00 zawierzono Boskiej opiece osoby samotne. O 15.00 nastąpiła Godzina
Miłosierdzia, podczas której modliły się przed obliczem Chrystusa całe rzesze
parafian491.
Z kolei w parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Sygontce w drugim
dniu nawiedzenia o godzinie 9.00 odprawiona została przez proboszcza ks. Jana
Szczypiora Msza święta w intencji pracowników nadleśnictwa, spółek leśnych, kadry
kierowniczej i pracowników tartaków. Między godziną 9.00 a 11.00 obraz Jezusa
Miłosiernego adorowali mieszkańcy pobliskiego Sierakowa, po czym spełniona
została przez Ojca Rekolekcjonistę ks. Waltera Rachwalika Ofiara Eucharystyczną w
intencji matek z małymi dziećmi. W południe Bożemu Miłosierdziu zawierzyli się
mieszkańcy Zalesic oraz cała jednostka miejscowej straży pożarnej. O godzinie
16.00 Mszę świętą odprawił tutejszy proboszcz, a zaproszony Ojciec Rekolekcjonista
wygłosił ostatnią naukę dla wiernych492.

490

Relacja z nawiedzenia obrazu Jezusa Miłosiernego w kościele rektorackim Najświętszego Imienia
Maryi w Częstochowie: R. Rataj, Miłosierdzie daje nadzieję, „Niedziela Częstochowska” 26 stycznia
2003, nr 4 (505), s. III.
491
K. Woynarowska, Za bezczynność nie idzie się do nieba, „Niedziela Częstochowska” 16 marca
2003, nr 11 (512), s. III.
492
A. Cichobłazińska, Zaufajmy Panu jeż dziś, „Niedziela Częstochowska” 29 czerwca 2003, nr 26
(527), s. III.
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W Sanktuarium Matki Bożej Mrzygłodzkiej natomiast drugi dzień adoracji
zainicjowało odprawienie Godzinek o Niepokalanym Jej Poczęciu, po których
odmówieniu rozpoczęła się Msza święta sprawowana według formularza o św.
Faustynie Kowalskiej. Od godziny 7.00 do 9.00 kontynuowano adorację Obrazu
Jezusa Miłosiernego. Przed jego cudownym obliczem trwali w modlitwie najpierw
członkowie jednego z kół różańcowych, a następnie z wielkim przejęciem i
szczerością modliły się przed Jego wizerunkiem dzieci przygotowujące się do
przyjęcia pierwszej Komunii świętej. O godzinie 9.00 rozpoczęła się Msza święta
odprawiana według formularza o Najdroższej Krwi Pana Jezusa, w której
uczestniczyli w szczególności chorzy i starsi wiekiem. Po zakończeniu Eucharystii
przez kilka kolejnych godzin trwała adoracja Obrazu, w którą włączyło się pięć
parafialnych kół różańcowych. Był to również czas przeznaczony na indywidualną
modlitwę i kontemplację oblicza Jezusa Miłosiernego. Godzina 15.00 natomiast to
szczególny moment oddania czci ukrzyżowanemu i zmartwychwstałemu Chrystusowi
przez odśpiewanie Koronki do Miłosierdzia Bożego. Cześć peregrynującemu
Chrystusowi oddawały tez dzieci ze szkoły podstawowej oraz młodzież gimnazjalna,
uczestnicząc we Mszy świętej sprawowanej według formularza o Najświętszym
Sercu Pana Jezusa493.
5.2. Nabożeństwo kończące peregrynację w parafii
Na zakończenie peregrynacji w każdej parafii odprawiana była uroczysta Msza
święta wotywna według formularza o Miłosierdziu Bożym, podczas której następował
akt zawierzenia całej wspólnoty Jezusowi Miłosiernemu. Liturgii przewodniczył
zwykle ksiądz Proboszcz, który podczas nabożeństwa w szczególny sposób
dziękował Chrystusowi za łaskę nawiedzenia i jej duchowe owoce. Hołd
wdzięczności składali jednocześnie parafianie, przedstawiciele wszystkich pokoleń –
dzieci, młodzież, rodzice i dziadkowie oraz reprezentanci wspólnot modlitewnych i
organizacji katolickich działających na terenie parafii.
W parafii św. Michała Archanioła w Blachowni na zakończenie peregrynacji
odbyło się uroczyste nabożeństwo dziękczynne połączone z koronką do Miłosierdzia

493

Informacje dotyczące przebiegu peregrynacji w parafii pw. Najświętszej Marii Panny Różańcowej w
Mrzygłodzie zamieszczone zostały w Księdze Parafialnej z lat 2003-2012. Zob. Peregrynacja Obrazu
Jezusa Miłosiernego w Mrzygłodzie 29-30 kwietnia 2003 roku. Porządek adoracji i czuwania, [s. 7].
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Bożego,

a

Mszę

świętą

z

aktem

oddania

całej

wspólnoty

Chrystusowi

nawiedzającemu odprawił proboszcz ks. A. Walaszczyk. Następnie uformowała się
wielka procesja, która miała odprowadzić obraz Jezusa Miłosiernego do sąsiedniej
parafii św. Franciszka z Asyżu, gdzie powitał go biskup A. Długosz, przewodniczący
centralnej Mszy świętej. Podczas pożegnania świętej ikony i podziękowania za dar
peregrynacji w parafii św. Michała Archanioła ks. A. Walaszczyk powiedział, że
„nawiedzenie Jezusa Miłosiernego było dla wielu doświadczeniem wielkiej i
wymagającej Bożej miłości, jak w przypadku nawrócenia św. Pawła pod
Damaszkiem”494.
Wierni z parafii Świętych Andrzeja Świerada i Benedykta w Częstochowie
żegnali obraz Jezusa Miłosiernego o godzinie 16.00. podczas uroczystej Mszy
świętej, na koniec której ks. proboszcz S. Bartoszuk mówił o dziełach miłosierdzia –
owocach ofiarności jego parafian. Podkreślał, że dzięki życzliwości tych ludzi w
każdym tygodniu rozdawany jest w jego wspólnocie chleb dla potrzebujących
wsparcia, bowiem tylko „miłosierni dostąpią miłosierdzia”495.
Nawiedzenie Obrazu Chrystusa Miłosiernego w parafii Świętej Rodziny w
Pankach zakończyło się 18 lutego po odmówieniu Koronki i odprawieniem Mszy
świętej dziękczynnej z aktem zawierzenia parafii Miłosierdziu Bożemu. Podczas
pożegnania, jedna z parafianek J. Chyra, podzieliła się w imieniu całej wspólnoty
wrażeniami i przeżyciami, jakie towarzyszyły tym wyjątkowym chwilom nawiedzenia
Pańskiego: „Jesteśmy wdzięczni, że mogliśmy przeżyć wspaniałe chwile z Jezusem
Miłosiernym. W wypełnionym po brzegi kościele czuliśmy uważnie, przenikliwe
spojrzenie Chrystusa, które obejmowało każdego z nas. Mimo ostrego mrozu i
późnej pory nocnej, z radością szliśmy do kościoła, aby jeszcze pobyć przy Jezusie
Miłosiernym. Ufamy, że nawiedzenie obrazu Jezusa Miłosiernego dokona przemiany
wewnętrznej w naszych sercach, ożywi i umocni wiarę, zmobilizuje nas do tego, aby
być naśladowcami miłosiernego Boga”496.

494

Relacja z nawiedzenia obrazu Jezusa Miłosiernego w parafii św. Michała Archanioła w Blachowni:
H. Cendal, Miłosierdzie drogą do nieba, „Niedziela Częstochowska” 16 lutego 2003, nr 7 (508), s. III.
495
K. Woynarowska, Doba peregrynacyjna w parafii Świętych Andrzeja Świerada i Benedykta w
Częstochowie. Za bezczynność nie idzie się do nieba, „Niedziela Częstochowska” 16 marca 2003, nr
11 (512).
496
Doba peregrynacyjna w parafii Świętej Rodziny w Pankach: J. Chyra, „Czy ty Mnie miłujesz?”,
„Niedziela Częstochowska” 23 marca 2003, s. III.
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6. Przeżycie peregrynacji na podstawie ankiety wiernych
Przeprowadzona wśród wiernych Archidiecezji Częstochowskiej ankieta 497
zawierała między innymi pytania dotyczące przeżycia Nawiedzenia Obrazu Jezusa
Miłosiernego. Wszystkie wcześniejsze działania podjęte w ramach przygotowania
dalszego i bezpośredniego miały wpłynąć na przebieg i owocność peregrynacji,
której wielowymiarowy obraz odtworzyć możemy dzięki danym zamieszczonym w
poniższych

tabelach.

Przedstawiają

one

procentowy

udział

wiernych

w

uroczystościach peregrynacyjnych, uwzględniając płeć i wiek parafian oraz rodzaje
nabożeństw, w których uczestniczyli (centralne, nocne, pożegnalne), a także
częstotliwość przystępowania do sakramentów świętych.
Tabela 17. Udział w uroczystości nawiedzenia a struktura płci i wieku ankietowanych

Czy

brałeś

udział

w Płeć

Razem

uroczystości

K

nawiedzenia?

l.

%

l.

%

l

Tak

172

98,3

88

95,7

260 97,4

Nie

3

1,7

4

4,3

7

Ogółem

175

100,0

92

100,0

267 100,0

M

Przedziały wiekowe
> 25

%

2,6

Razem

26-54

55 i <

l.

%

l.

%

l.

%

Tak

112

94,1

59

100

89

100

260 97,4

Nie

7

5,9

-

-

-

-

7

Ogółem

119

100,0 59

100,0 89

2,6

100,0 267 100,0

Tabela 18 . Udział w centralnym nabożeństwie a struktura płci i wieku ankietowanych

Czy

uczestniczyłeś

centralnym nabożeństwie?

Tak

w Płeć
K

Razem

M

l.

%

l.

%

l.

162

92.6

85

92,4

247 92,5

497

%

Zob. Archiwum Kurii Metropolitalnej w Częstochowie. Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego w
Archidiecezji Częstochowskiej 2002 -2003, tom XII: Ankieta dla wiernych, część I, ankieta 1- 98 oraz
tom XIII: Ankieta dla wiernych, część II, s. 99-175.
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Nie

13

7,4

7

7,6

20

Ogółem

175

100,0

92

100,0

267 100,0

Przedziały wiekowe
> 25

7,5

Razem

26-54

55 i <

l.

%

l.

%

l.

%

Tak

105

88,2

53

89,8

89

100,0 247 92,5

Nie

14

11,8

6

10,2

-

-

Ogółem

119

100,0 59

100,0 89

20

7,5

100,0 267 100,0

Tabela 19. Udział w nocnym nabożeństwie a struktura płci i wieku ankietowanych

Czy byłeś na nabożeństwie Płeć
w nocy?

K

Razem

M

l.

%

l.

%

l.

Tak

79

45,1

49

53,3

128 47,9

Nie

96

54,9

43

46,7

139 52,1

Ogółem

175

100,0

92

100,0

267 100,0

Przedziały wiekowe
> 25

%

Razem

26-54

55 i <

l.

%

l.

%

l.

%

Tak

42

35,3

36

61

50

56,2

128 47,9

Nie

77

64,7

23

39

39

43,8

139 52,1

Ogółem

119

100,0 59

100,0 89

100,0 267 100,0

Tabela 20. Przyjęte podczas nawiedzenia sakramenty święte a struktura płci i wieku ankietowanych

Jakie

sakramenty

przyjąłeś

św. Płeć

podczas K

Razem

M

nawiedzenia?

l.

%

l.

%

l.

Eucharystia

132

75,4

67

72,8

199 74,5

Pokuta

42

24

25

27,2

67

25,1

Namaszczenie chorych

1

0,6

-

-

1

0,4

Ogółem

175

100,0

92

100,0

267 100,0

Przedziały wiekowe
> 25

26-54
198

%

Razem
55 i <

l.

%

l.

%

l.

%

Eucharystia

97

81,5

41

69,5

61

68,5

199 74,5

Pokuta

22

18,5

18

30,5

27

30,4

67

25,1

Namaszczenie chorych

-

-

-

-

1

1,1

1

0,4

Ogółem

119

100,0 59

100,0 89

100,0 267 100,0

Tabela 21. Liczba Mszy Świętych, w których uczestniczono w dobie nawiedzenia a struktura płci i
wieku ankietowanych

Ile

razy

podczas

doby Płeć

nawiedzenia uczestniczyłeś K

Razem

M

we Mszy Świętej?

l.

%

l.

%

l.

%

Wcale

2

1,1

2

2,2

4

1,5

1 raz

39

22,3

13

14,1

52

19,5

2-3

94

53,7

61

66,3

155 58

Więcej

27

14,4

4

4,3

31

Ogółem

175

100,0

92

100,0

267 100,0

Przedziały wiekowe
> 25

11,6

Razem

26-54

55 i <

l.

%

l.

%

l.

%

Wcale

4

3,4

-

-

-

-

4

1,5

1 raz

30

25,2

6

10,2

16

17,9

52

19,5

2-3

66

55,5

43

72,9

46

51,7

155 58

Więcej

3

2,5

6

10,2

22

24,7

31

Ogółem

119

100,0 59

100,0 89

11,6

100,0 267 100,0

Tabela 22. Udział w nabożeństwie pożegnalnym a struktura płci i wieku ankietowanych

Czy byłeś na nabożeństwie Płeć
pożegnalnym?

K

Razem

M

l.

%

l.

%

l.

Tak

149

85,1

73

79,3

222 83,1

Nie

26

14,8

14

15,2

40

Ogółem

175

100,0

92

100,0

267 100,0

Przedziały wiekowe

199

%

15

Razem

> 25

26-54

55 i <

l.

%

l.

%

l.

%

Tak

89

74,8

53

89,8

80

89,9

222 83,1

Nie

26

21,8

5

8,5

9

10,1

40

Ogółem

119

100,0 59

100,0 89

15

100,0 267 100,0

7. Przebieg peregrynacji na podstawie sprawozdań
Na podstawie sprawozdań498 przesłanych przez duszpasterzy z całej
archidiecezji można stwierdzić, że przebieg peregrynacji w poszczególnych parafiach
różnił się pewnymi aspektami. Księża wraz z wiernymi mogli dokonywać modyfikacji
programu i dostosować go do własnych potrzeb. Prawie wszystkie nawiedzane
parafie skorzystały z tej możliwości. Wprowadzone zmiany widoczne już we
wstępnym etapie uroczystości, podczas powitania obrazu, dotyczyły między innymi
udziału

w

tej

części

peregrynacji

dzieci,

w

tym

pierwszokomunijnych

i niepełnosprawnych, młodzieży i starszych, Oazy, oddziału Caritas, świeckiego
zakonu franciszkańskiego, a nawet jednej z parafianek – pątniczki z Rzymu499.
Młodzież przygotowała do odczytania dialog z Dzienniczka św. s. Faustyny500.
Obraz witano z udziałem zespołów muzycznych, trębaczy i skrzypków501, a bracia
nowicjusze Zakonu Paulinów wykonali intradę na cześć przybywającego Chrystusa
Miłosiernego. Ks. Arcybiskupa przyjmowano chlebem i solą502.
W czasie uroczystości ciągle rozbrzmiewały pieśni o Miłosierdziu Bożym. W
parafii Łazy koło Zawiercia zorganizowano nawet koncert chóru503. W jednej z parafii
peregrynację połączono z sakramentem bierzmowania i wizytacją kanoniczną504.
Odprawiano dodatkowe Msze święte, w tym specjalne dla dzieci, młodzieży szkolnej i
grona pedagogicznego, nabożeństwa wynagradzające za grzechy pijaństwa i
rozwiązłości505, uroczyste nieszpory, pasterki z udziałem księży rodaków. Podczas
498

Zob. Archiwum Kurii Metropolitalnej w Częstochowie. Peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego w
Archidiecezji Częstochowskiej 2002 -2003, t. X: Sprawozdanie z parafii, część I, s 1- 96 oraz t. XI:
Sprawozdanie z parafii, część II, Ankieta, s. 1-91.
499
Zob. Peregrynacja, t. XI, Ankieta, s. 5.
500
Zob. Tamże, s. 76.
501
Zob. Tamże, s. 69.
502
Zob. Tamże, s. 70.
503
Zob. Tamże, s. 24.
504
Zob. Tamże, s. 32.
505
Zob. Tamże, t. X, Ankieta, s. 63.
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Eucharystii parafianie angażowali się w czytania wstępów biblijnych, a świeccy
szafarze pomagali rozdawać Komunię świętą pod dwiema postaciami. Organizowano
także procesje:
– z kościoła do kapliczki, gdzie zbudowano specjalnie na tę okazję pięknie
przyozdobiony ołtarz506,
– z udziałem członków Akcji Katolickiej składających przed ołtarzem dary natury –
pieczone mięso, ryby, wino ofiarne507,
– z figurką fatimską508,
– po pasterce ze świecami na cmentarz509.
W adoracji udział brały dzieci, młodzież wraz z gronem pedagogicznym,
dorośli, stowarzyszenia parafialne – Rada Duszpasterska, Caritas, Koło Różańcowe
Mężczyzn. W programie znalazły się modlitwy – za zmarłych (połączone z drogą
krzyżową na cmentarz), koronka i litania do Bożego Miłosierdzia, apel Jasnogórski
oraz modlitwa całej wioski przed kapliczką, w której zbudowano specjalny ołtarz
polowy.

Przygotowano

poprzedzające
Giewonckim

510

akt

także

oprawę

zawierzenia

teatralną

Bożemu

wydarzenia

Miłosierdziu

parafii

–

pantomimy

przy

Krzyżu

oraz przedstawienie przez dzieci historii powstania obrazu511.

Wyjątkowym punktem programu była ofiara pieniężna młodzieży na dom dla
uzależnionych „Betania”512.
W peregrynacji odbywającej się w każdej z parafii uczestniczył zawsze jeden z
biskupów – abp S. Nowak, bp A. Długosz, bądź bp J. Wątroba. Z analizy danych
wynika, że w 51 parafiach podczas nawiedzenia obecny był bp A. Długosz, w 47 – bp
J. Wątroba, natomiast w 46 – abp S. Nowak. Dwie parafie nie podały nazwiska
biskupa, którego u siebie gościły.

506

Zob. Tamże, t. XI, Ankieta, s. 30.
Zob. Peregrynacja, t. X, Ankieta, s. 39.
508
Zob. Peregrynacja, t. XI, Ankieta, s. 51.
509
Zob. Peregrynacja, t. XI, Ankieta, s. 26.
510
Zob. Peregrynacja, t. XI, Ankieta, s. 27.
511
Zob. Peregrynacja, t. XI, Ankieta, s. 37.
512
Zob. Peregrynacja, t. X, Ankieta, s. 55.
507
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1. Ks. Abp. Stanisław
Nowak
2. Ks. Bp. Antoni Długosz
3. Ks. Bp. Jan Wątroba
4. Nie podano

Wykres 3.

Podsumowując dane liczbowe, należy stwierdzić, że podczas powitania
obrazu obecnych było zawsze od 50 do prawie 100% parafian. W wielu parafiach
frekwencja okazała się znakomita, dopisali zarówno miejscowi, jak i zaproszeni
goście. Dane liczbowe obrazujące udział parafian w nawiedzeniu przedstawiają się
następująco:
– 0-500 wiernych – 29 parafii;
– 501-1000 wiernych – 53 parafie;
– 1001-1500 wiernych – 13 parafii;
– 1501-2000 wiernych – 14 parafii.
Podczas nabożeństw w ciągu trwającej doby peregrynacyjnej liczba wiernych
była satysfakcjonująca, podobna bądź większa niż w niedzielę. Procentowo
kształtowała się w zakresie od 50 do 90% obecnych. Liczba wiernych w dużej mierze
zależała od wielkości parafii i pory odprawiania nabożeństw, najczęściej zawierała
się w przedziałach:
-– 0-500 wiernych – 46 parafii;
-– 501-1000 wiernych – 17 parafii;
-– 1001-1500 wiernych – 5 parafii;
-– 1501- 2000 wiernych – 7 parafii.
Na nabożeństwa pożegnalne wierni przybywali licznie, w wielu parafiach nie
mieścili się nawet w świątyni. Wśród starszych parafian frekwencja kształtowała się na
poziomie od 50 do 80% obecnych, sięgając nawet liczby 3000, jak przedstawiono poniżej:
202

– 0-500 wiernych – 50 parafii;
– 501-1000 wiernych – 33 parafie;
– 1 001-1500 wiernych – 8 parafii;
– 1501-2000 wiernych – 3 parafie;
– 2001-2500 wiernych – 1 parafia;
– 2501-3000 wiernych – 3 parafie.
Młodzieży znajdującej się w przedziale wiekowy od 15 do 21 lat uczestniczyło w
nabożeństwie pożegnalnym od 20 do 80%, we wszystkich parafiach ich liczba nie
przekraczała 500. Udział procentowy dzieci wynosił od 20 do 90% i liczbowo przedstawiał
się podobnie jak w przypadku młodzieży.
W uroczystościach udział brały także osoby zakonne, a ich liczba wahała się
znacząco w zależności od parafii. Kapłanów diecezjalnych uczestniczyło w
uroczystościach od 1 do aż 50, jak widać poniżej:
- 8 kapłanów diecezjalnych – 10 parafii;
- 10 kapłanów diecezjalnych – 13 parafii;
- 12 kapłanów diecezjalnych – 13 parafii;
- 15 kapłanów diecezjalnych – 17 parafii;
- 20 kapłanów diecezjalnych – 12 parafii.
W peregrynacji brało udział od 1 do 8 kapłanów zakonnych, a najczęściej od 1 do 3:
- 1 kapłan zakonny – 36 parafii;
- 2 kapłanów zakonnych – 25 parafii;
- 3 kapłanów zakonnych – 11 parafii.
Biorąc pod uwagę udział księży rodaków w nawiedzeniu, można stwierdzić, że w 34
parafiach uczestniczył jeden taki kapłan, w 20 parafiach – 2, a w 12 – 3.
W większości parafii nie brali udziału w nawiedzeniu ani bracia, ani siostry
zakonne, natomiast w parafiach, w których byli obecni, ich liczba wynosiła: dla braci
zakonnych – od 1 do 9 osób (najczęściej wskazywany 1 brat – w 7 parafiach), dla
sióstr zakonnych – od 1 do 70 osób (najczęściej jedna albo dwie siostry – w 12
parafiach).

Osób

zakonnych

pochodzących

z

parafii,

a

biorących

udział

w peregrynacji było od 1 do 6 (najczęściej jedna osoba w 17 parafiach lub dwie – w
12 parafiach).
W Peregrynacji udział brali także alumni w liczbie od 1 do 14513:

513

Zob. Peregrynacja, t. XI, Ankieta, s. 71.
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- 1 alumn – 33 parafie;
- 2 alumnów – 11 parafii.
Niemal we wszystkich parafiach wierni uczestniczyli w uroczystościach
peregrynacyjnych w bardzo dużej liczbie, sięgającej nawet 5000:
– 0-500 parafian – 4 parafie;
– 501-1000 parafian – 16 parafii;
– 1001-1500 parafian – 3 parafie;
– 1501-2000 parafian – 7 parafii;
– 2501-3000 parafian – 2 parafie;
– 3001-3500 parafian – 2 parafie;
– 4001-4500 parafian – 2 parafie;
– 4501-5000 parafian – 1 parafia.
Udział procentowy wiernych w peregrynacji prezentuje wykres 4.
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Wykres 4. Zależność liczby parafii od procentu wiernych uczestniczących w peregrynacji

Podczas peregrynacji udzielono 9600 Komunii Świętych, ich ilość wahała się w
granicach:
– 0-500 – 14 parafii;
– 501-1000 – 38 parafii;
– 1001-1500 – 20 parafii;
– 1501-2000 – 21 parafii;
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– 2001-2500 – 10 parafii;
– 2501-3000 – 12 parafii.
Przybycie Obrazu Jezusa Miłosiernego w większości parafii miało bardzo
uroczysty charakter, odbyło się w asyście samochodów prywatnych oraz wozów
strażackich, w kilku parafiach zaangażowana była w przebieg uroczystości policja, a
w jednej przyjęciu obrazu towarzyszyła nawet bryczka514. Wizerunek Chrystusa
witany i żegnany był najczęściej poza placem kościelnym – przed oddalonym od
świątyni ok. 200 m gimnazjum, na stadionie sportowym515, na skrzyżowaniu dróg lub
na ulicy przed kościołem bądź też przed jego bramą. Następnie Obraz Jezusa
Miłosiernego wprowadzano procesyjnie do świątyni, w asyście dzieci, ministrantów,
sióstr

zakonnych,

kapłanów,

a

nawet

kombatantów

wojennych.

Procesjom

towarzyszyły orkiestry. Po uroczystościach obraz wyprowadzano z kościoła, żegnano
i sprawnie odprowadzano do kolejnej parafii, najczęściej w asyście samochodów
prywatnych oraz wozów strażackich.
Udział wiernych w peregrynacji proboszczowie w wielu parafiach uznali za
zadowalający. Parafianie licznie przybyli do świątyni, nawet gdy aura temu nie
sprzyjała i byli narażeni na ulewne deszcze, mrozy, silne wiatry. W uroczystości udział
brali wierni z każdej grupy wiekowej, od przedszkolaków po osoby starsze. Obecne
były grupy świeckie i katolickie: koła gospodyń wiejskich w strojach ludowych516,
poczty sztandarowe, ochotnicza straż pożarna, orkiestry, dzieci komunijne i
rocznicowe w białych strojach517, gimnazjaliści, ministranci, młodzież KSM, zespoły
Caritas, rady parafialne i duszpasterskie, Akcje Katolickie, Koła Żywego Różańca,
Czciciele Miłosierdzia Bożego, sołtysi i rady sołeckie518. Niektórzy parafianie wzięli
nawet urlopy w pracy, aby móc uczestniczyć w uroczystości. Na obraz czekano
zwykle śpiewając, ze świecami i lampionami, czemu towarzyszyło ogromne skupienie,
powaga, radość i wzruszenie. Nastrój był podniosły, oczekiwaniom towarzyszyły
pobożne modlitwy. Swoje wielkie zaangażowanie parafianie objawili poprzez ofiarny
udział w przygotowaniach do uroczystości – dekorowali domy, trasy procesji,
świątynie, w niektórych parafiach kobiety szyły flagi zdobiące potem ulice i balkony,
porządkowano wnętrza kościołów, myto posadzki, przygotowywano podium. Z
514

Zob. Peregrynacja, t. XI, Ankieta, s.16.
Zob. Peregrynacja, t. X, Ankieta, s. 80.
516
Zob. Peregrynacja, t. X, Ankieta, s. 63.
517
Zob. Tamże, s. 34.
518
Zob. Tamże, s. 80.
515
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równym

zaangażowaniem

brano

udział

w

samym

nawiedzeniu

–

chętnie

podejmowano czuwanie, medytacje, śpiewano i modlono się gorliwie, odmawiano
litanię do Bożego Miłosierdzia, mężczyźni nieśli obraz, kobiety towarzyszyły im ze
świecami.
Jednym z elementów dekoracji tras i świątyń były transparenty, na których
pojawiały się hasła:
- „Jezu, ufam Tobie”, - „Bądź uwielbiony”, - „Miej miłosierdzie dla nas i całego
świata”, - „Już teraz zaufaj Chrystusowi”, - „Okaż nam swoje miłosierdzie”, „Miłosierny Jezu – ufamy Tobie”, - „Pokochaj Chrystusa”, - „Błogosławieni
miłosierni”, - „Bóg bogaty w miłosierdzie”, - „Wysławiajmy Miłosierdzie Pana”,
- „Witamy Cię, Jezu Miłosierny”.
Do wykonania dekoracji wykorzystywane były także kwiaty, emblematy Jezusa
Miłosiernego, proporczyki, chorągiewki, flagi519. Przystrajano domy, ulice, przydrożne
figury i krzyże, ogrodzenia i bramy kościołów, kaplice (np. kaplicę św. Anny)520,
plebanie (dekoracja obrazem Pana Jezusa Miłosiernego wykonanym na blasze przez
parafian). Na wyróżnienie zasługują szczególnie dwa opisy dekoracji przygotowanych
na czas nawiedzenia:
– w kościele specjalne podwyższenie na obraz, dekoracja koszami kwiatów –
anturium, odnowienie krzyży misyjnych i piękne ozdobienie koroną ze świerczyny i
żywych kwiatów, brama powitalna ze słupów otoczonych koroną ze świerczyny i
przyozdobiona kwiatami z transparentem, trasa ozdobiona palami drewnianymi z
flagami: narodowymi, maryjnymi i papieskimi; wzdłuż rozpięte proporczyki, między
palami drzewka brzozy521;
– dekoracja flagami, kwiatami, transparentami, wnętrze kościoła zostało
udekorowane na wzór Bazyliki w Łagiewnikach (oryginalne drzewo życia),
udekorowano domy, krzyże i kapliczki na terenie parafii522.
Podczas peregrynacji w kilku parafiach natrafiono jednak na trudności, które
najczęściej determinowało ludzkie postępowanie – zdarzyły się na przykład
opóźnienia w momencie pożegnania obrazu w związku z dużą liczbą wiernych,
parafianie wnosili zastrzeżenia do ekipy zabierającej obraz, która czyniła to w
519

Zob. Peregrynacja, t. X, Ankieta, s. 86. Flagi wokół kościoła i przy trasie ułożone były w formie
promieni tak jak na Obrazie Jezusa Miłosiernego.
520
Zob. Peregrynacja, t. X, Ankieta, s. 68.
521
Zob. Tamże, s. 69.
522
Zob. Tamże, t. XI, Ankieta, s. 32.

206

pośpiechu,

bez zachowania

zasad

kultury523,

miały również

miejsce

akty

wandalizmu, takie jak zniszczenie części flag w nocy524, problemem było też
zwątpienie niektórych w sens peregrynacji525. Pozostałe trudności wynikały z
warunków atmosferycznych panujących podczas uroczystości (mróz, ulewy) oraz z
problemów technicznych (przeciążenia instalacji elektrycznych w kościele, zwarcia).
Na ogół jednak nic nie było w stanie zakłócić przebiegu tych pięknych uroczystości.

8. Peregrynacja w domach zakonnych
Peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego w Archidiecezji Częstochowskiej
rozpoczęła się od zgromadzeń zakonnych męskich jak i żeńskich. W tym wielkim
akcie głoszenia katechezy o Miłosierdziu Boga, spotkania się z Jezusem Miłosiernym
i zawierzenia siebie uczestniczyły osoby konsekrowane.

8.1. Program doby peregrynacji w zakonie
Liturgia nawiedzenia w domach zakonnych odbywała się w analogiczny sposób jak
w poszczególnych parafiach Archidiecezji Częstochowskiej i przebiegała według
ogólnie przyjętego programu doby Nawiedzenia, który obejmował:
– modlitewne oczekiwanie przed domem zakonnym;
– centralne nabożeństwo składające się z dwóch części: hołdu oddawanego
Jezusowi przez wspólnoty zakonne oraz uroczystej Mszy świętej;
– czuwanie nocne, podczas którego odprawiano pasterkę lub inne nabożeństwo;
– poranną Mszę świętą;
– adorację Najświętszego Sakramentu, kontemplację oblicza Jezusa Miłosiernego
peregrynującego w znaku obrazu;
– Koronkę do Miłosierdzia Bożego;
– nabożeństwo pożegnalne.

523

Zob. Tamże, t. X, Ankieta, s. 90.
Zob. Tamże, t. XI, Ankieta, s. 85.
525
Zob. Tamże, s. 82.
524
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8.2. Liturgia peregrynacji w domach zakonnych
W Archidiecezji Częstochowskiej doniosły akt nawiedzenia obrazu Jezusa
Miłosiernego, jako pierwsze przeżywały w swoim zgromadzeniu siostry Zakonu
Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel (Karmelitanki Bose). Było to dla nich
niezwykle radosne święto, gdyż kult Bożego Miłosierdzia, zgodnie z zaleceniem
fundatorki Zakonu, jest w szczególny sposób obecny w zakonnym życiu sióstr.
Częstochowskie karmelitanki gromadzą się na codziennych modłach w kaplicy pw.
Bożego Miłosierdzia, gdzie króluje obraz Jezusa Miłosiernego, przed którego
obliczem każdego dnia odmawiają Koronkę, natomiast w trzecią niedzielę miesiąca
po całonocnej adoracji odnawiają Akt Zawierzenia Bożemu Miłosierdziu. Nic, więc,
dziwnego, że siostry pragnęły jak najlepiej przygotować się duchowo na spotkanie z
Chrystusem i przed nawiedzeniem przeżywały dzień skupienia modlitewnego, by
wyciszyć się wewnętrznie i otworzyć na łaski płynące z peregrynacji. W ten czas
przygotowania o. K. Kraj, karmelita z Krakowa, opierając się na tekstach encykliki
Dives in Misericordia poruszał temat okazywania miłosierdzia Bogu w świetle
charyzmatu karmelitańskiego. Siostry z nieskrywanym wzruszeniem zwracały uwagę
na symboliczną zbieżność dat, gdyż uroczystość nawiedzenia przypadła na moment
adoracji Najświętszego Sakramentu, co podkreślały, mówiąc: „Pan Jezus jakby
położył pieczęć na naszym 45-letnim istnieniu. Nawiedzenie naszego Domu ma
miejsce w sobotę przed trzecią niedzielą, kiedy zawsze trwa u nas całodobowa
adoracja przed Najświętszym Sakramentem. Ponadto dzisiaj, 16 listopada, przypada
święto Matki Boskiej Ostrobramskiej – Matki Miłosierdzia, a przecież obraz Jezusa
Miłosiernego po raz pierwszy był wystawiony w Ostrej Bramie. Jest to także rok 75.
rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Miłosierdzia. Dzisiaj także, jak co miesiąc, w
Eucharystii uczestniczą członkowie rodziny Szkaplerza Świętego, a nowe osoby
przyjmują szatę Maryi. Peregrynacja obrazu Pana Jezusa Miłosiernego jest dla nas
wpisaniem w historię Kościoła, Polski i w życie archidiecezji. Natomiast zbieżność dat
jest dla nas czytelnym znakiem Bożego błogosławieństwa”.
W tym tak długo wyczekiwanym dniu nawiedzenia, o godzinie 18.00, jak
każdego szesnastego dnia miesiąca, zgromadzili się w kaplicy zakonnej czciciele
Matki Boskiej Szkaplerznej, by wziąć udział we wspólnej Eucharystii. Liturgii
przewodniczył ks. I. Skubiś – redaktor naczelny tygodnika katolickiego „Niedziela”, a
Mszę Świętą współkoncelebrowali: jezuita o. T. Hajduk, paulin o. T. Ciołek, pallotyn
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ks. A. Kamizela oraz marianista ks. E. Cardenas Diaz de Espada. Wszyscy
wysłuchali kazania ks. Skubisia, który odkrywał przed swymi słuchaczami tajemnicę
Bożego Miłosierdzia: „Dzisiaj, kiedy czcimy Matkę Bożą Miłosierdzia, możemy tutaj,
w Karmelu, spoglądać również na piękny obraz Jej Miłosiernego Syna, który będzie
nawiedzał parafie archidiecezji. Jezus Miłosierny, objawiając się św. Faustynie
wskazywał, jak należy kroczyć drogami zbawienia, jak bardzo trzeba umiłować
Jezusa, aby realizować idę miłosierdzia…”. Poddając te słowa głębszej refleksji
wszyscy przeżywający nawiedzenie z jeszcze większą wiarą i ufnością zawierzyli się
Bożemu Miłosierdziu.
Po zakończeniu Eucharystii miało miejsce poświęcenie i nałożenie szkaplerza
ponad trzydziestu osobom wstępującym do Rodziny Szkaplerza Świętego. Obraz
Jezusa Miłosiernego gościł w Karmelu do 19 listopada, a w modlitewnym trwaniu i
wypraszaniu Jego miłosierdzia dla całego świata oprócz sióstr karmelitanek
uczestniczyli także przedstawiciele innych zgromadzeń działających w sąsiedztwie
klasztoru526.
Do klasztoru o. Paulinów na Jasnej Górze Obraz Jezusa Miłosiernego zawitał
31 grudnia 2002 roku o godzinie 17.00 i powitany został ze czcią na dziedzińcu przed
Bazyliką Jasnogórską przez biskupa pomocniczego archidiecezji częstochowskiej A.
Długosza oraz przez całą wspólnotę ojców i braci paulinów, na czele której stał
przeor klasztoru o. M. Lubelski. Na czas nawiedzenia obraz umieszczony został w
prezbiterium Bazyliki, a uroczystości zainicjowało odczytanie przez o. P. Kubiaka listu
Jana Pawła II skierowanego do wiernych Archidiecezji Częstochowskiej z okazji
peregrynacji. Najważniejsze przesłanie Ojca Świętego zawarte zostało w słowach:
„Spotkanie z Jezusem Miłosiernym niech obudzi we wszystkich otuchę i będzie
umocnieniem na każdy dzień. Proszę Jasnogórską Królową, aby towarzyszyła Wam i
uczyła Was tej kontemplacji oblicza Syna, z jaką sama przeżywała kolejne etapy
Jego życia i zbawczego dzieła. Niech uczy Was miłości Chrystusa: pozwólcie Jej
otworzyć Wasze umysły i serca na dar Bożego miłosierdzia”. Modlącym się przed
obliczem Chrystusa Miłosiernego Jan Paweł II udzielił swego apostolskiego
błogosławieństwa. Odprawionym następnie uroczystym nieszporom przewodniczył
biskup A. Długosz. O północy Mszę świętą koncelebrowaną na rozpoczęcie Nowego
Roku odprawił biskup pomocniczy Częstochowy J. Wątroba. W Eucharystii
526

M. Bodak, Obraz Miłosierdzia Bożego w częstochowskim Karmelu, „Niedziela Częstochowska” 1
grudnia 2002, nr 48 (497), s. V.
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uczestniczyło blisko dwa tysiące osób, a wśród nich byli przede wszystkim
mieszkańcy Częstochowy oraz pątnicy z Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej, którzy
tradycyjnie w ostatnim dniu starego roku przybywają na Jasną Górę, by czuwać całą
noc przed świętym obliczem Matki Boskiej Częstochowskiej. Tym razem przyszło im
również przeżywać spotkanie z Chrystusem Miłosiernym peregrynującym w znaku
obrazu. W wielkim skupieniu wsłuchiwali się w słowa homilii przygotowanej przez
biskupa J. Wątrobę. „Chcemy ten nowy rok przeżyć pod znakiem umiłowania
Chrystusa – mówił biskup, nawiązując do trwającego nawiedzenia obrazu
Miłosierdzia Bożego – niech ten nowy rok będzie dla nas czasem pomnożenia dobra
przez czyny miłosierdzia”. W głoszonym kazaniu biskup podkreślał również, że nasze
ziemskie życie jest pielgrzymowaniem, u kresu którego będzie wieczna kontemplacja
oblicza Chrystusa. W pierwszym dniu nowego roku zarówno wspólnota zakonna, jak i
przybywający

niezwykle

licznie

wierni

modlili

się

przed

obrazem

Jezusa

Miłosiernego, a o godzinie 15.00 odmawiali wspólnie Koronkę do Miłosierdzia
Bożego. Uroczystość peregrynacji zakończyła Msza święta koncelebrowana o
godzinie 15.30, której przewodniczył przeor Jasnej Góry o. M. Lubelski. W swojej
homilii przybliżał tajemnicę Bożej miłości, która uświęca człowieka, mówiąc, że
„prawda o Bogu, który jest miłością, stanowi jakby syntezę i równocześnie szczyt
wszystkiego, co Bóg objawił o sobie. […] Boże miłosierdzie – to miłość łaskawa,
współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabości, ku nieskończonym
wyżynom świętości Boga”. Na zakończenie przeor Jasnej Góry odczytał Akt
Zawierzenia Świata Bożemu Miłosierdziu, którego tekst po raz pierwszy wygłosił Jan
Paweł II w sierpniu 2001 roku w Krakowie-Łagiewnikach527.
Z kolei częstochowska wspólnota ojców Bernardynów doświadczała łaski
nawiedzenia obrazu Jezusa Miłosiernego 9 grudnia 2002 roku, w dzień szczególny
dla zakonników tej formacji, bo przypadający na uroczystość Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Marii Panny uchodzącej za patronkę polskich franciszkanówbernardynów. Ten szczególny moment duchowego wtajemniczenia i kontemplacji
Chrystusowego oblicza bracia i ojcowie zakonni przeżywali wespół z wiernymi z
parafii św. Jana z Dukli. „Miłosierny Jezu! Niech Twoja obecność wśród nas rzuci
iskrę Bożej łaski na grunt serc parafian, aby w Twoim Miłosierdziu odnaleźli pokój,
radość i szczęście” – tymi słowami witał peregrynujący wizerunek Chrystusa
527

Obraz Pana Jezusa Miłosiernego na Jasnej Górze; Początek Nowego Roku, „Niedziela
Częstochowska” 19 stycznia 2003, nr 3, s. 7.
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proboszcz tutejszej parafii, ojciec Stanisław Szkarłat, a następnie czyniły to samo
wzruszone dzieci i młodzież, a w imieniu dorosłych, przewodnicząca Akcji Katolickiej
J. Susek. Uroczystościom przewodniczył arcybiskup Stanisław Nowak, który
sprawował również Eucharystię, a podczas głoszonej homilii przypominał postać św.
Jana Kapistrana, włoskiego zakonnika, za sprawą którego w roku 1453 przybyli do
Polski ojcowie franciszkanie-obserwanci. Z relacji o. K. Olszewskiego wiemy również,
że arcybiskup wyraził wdzięczność Bogu za obecność bernardynów w Częstochowie,
a w szczególności za ich służbę duszpasterską w najbardziej zaniedbanej duchowo
dzielnicy miasta. Podjął też kwestię wielkiej misji historycznej polskich bernardynów
realizowanej nie tylko w naszym kraju, ale i na Białorusi, Ukrainie i Litwie. W ten
sposób uświadamiał, jak w swojej codziennej służbie Bogu i ludziom, bernardyni
podążają śladami Chrystusa Miłosiernego, jak realizują jego przesłanie, począwszy
od połowy XV wieku po czasy współczesne. Arcybiskup życzył również parafianom,
by doczekali się własnej świątyni i by powstała ona z natchnienia religijnego, jakie
przyniosło spotkanie z Jezusem Miłosiernym. W kronice zaś pozostawił pamiątkowy
wpis, w którym podkreślał znaczenie i zasługi bernardynów dla umacniania wiary, a
sam motywował ich do dalszego rozwoju duchowego, wzywając, by służyli bliźnim z
równą gorliwością jak dotąd, kierując się przesłaniem, jakie podczas peregrynacji
otrzymali od Chrystusa Miłosiernego. Warto w tym miejscu zacytować słowa
arcybiskupa Nowaka: „Z okazji nawiedzenia Pana Jezusa Miłosiernego w parafii św.
Jana z Dukli nawiedziłem i ja tę parafię. Było to w dniu rozpoczęcia 550-lecia
przybycia Ojców Bernardynów do Polski. Życzę, by zakon św. Franciszka szczęśliwie
zakorzenił się na ziemi częstochowskiej i owocował świętością parafian”. W
uroczystościach wzięli też udział kapłani z sąsiednich parafii, a podczas adoracji
modlitwom przewodziły siostry albertynki, wspólnoty apostolskie i parafialne.
Podczas nocnego i dziennego czuwania przed obrazem gromadziły się rzesze
wiernych, by w nieustających modlitwach powierzyć Chrystusowi Miłosiernemu swoje
rodziny i trudne sprawy dnia codziennego528.
W równie piękny czas, przypadający na Wigilię Bożego Narodzenia roku 2002,
obraz Jezusa Miłosiernego zawędrował do częstochowskiej wspólnoty Zgromadzenia
Najświętszej Rodziny z Nazaretu i przywitany został z tym większą radością, iż
nawiedzenie przypadło na dzień setnej rocznicy śmierci Matki Założycielki
528

K. Olszewski OFM, Jezus Miłosierny u Ojców Bernardynów, „Niedziela Częstochowska” 19
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zgromadzenia – błogosławionej Marii od Dobrego Pasterza (Franciszki Siedlińskiej),
co miało dla sióstr wręcz symboliczne znaczenie, bo było znakiem szczególnej Bożej
łaski, jakiej doświadczały. Chrystus Miłosierny nawiedzał bowiem ich wspólnotę w
momencie, gdy pragnęły uczcić pamięć tej, która jako pierwsza z nich poszła drogą
świętości, pragnąc modlitwą i pobożnym czynem naśladować Chrystusa, czerpać z
Jego miłości miłosiernej duchową siłę jako największy dar Boży. Jedna z sióstr
nazaretanek tak opisała doświadczenie nawiedzenia w swoim zgromadzeniu:
„Kontemplując oblicze Miłości Miłosiernej, która przecież wyszła z Nazaretu, z
ogromną ufnością zawierzyłyśmy Chrystusowi świat oraz całe Zgromadzenie
słowami: «Jezu Miłosierny, rozpal nasze serca swoją miłością, obdarz wyobraźnią
miłosierdzia i naucz, jak głosić Twoje niepojęte miłosierdzie: czynem, słowem i
modlitwą. Oddajemy Ci, Jezu, nasze serca, nasze ręce i całe życie. Dziękujemy Ci,
że zechciałeś zatrzymać się dziś w naszym domu, aby każda z nas do Ciebie, Boga
Miłosiernego, mogła jeszcze bardziej przylgnąć, bardziej poznać, ukochać i
naśladować»”529.
Do domu sióstr Józefitek obraz Jezusa Miłosiernego przywędrował 13 stycznia
2003 roku. Nawiedzenie było głębokim przeżyciem tak dla zakonnic, jak i dla ich
podopiecznych z placówki opiekuńczo-wychowawczej. Długo wyczekiwano na ten
szczególny dzień przybycia Chrystusa i przygotowywano się duchowo do Jego
przyjęcia poprzez uczestnictwo w seminariach o Bożym Miłosierdziu, śpiewanie
pieśni opracowywanych specjalnie na tę zbliżającą się, wielką uroczystość oraz
udział w seansie filmowym poświęconym losom i życiowej misji św. Faustyny.
Podczas uroczystej procesji obraz został przeniesiony z Domu Sióstr Oblatek do
zgromadzenia sióstr Józefitek, które podążały ze świętym wizerunkiem Chrystusa
aleją rozświetloną blaskiem płonących lampionów wśród wzruszających dziecięcych
śpiewów i odmawianej z głęboką wiarą Koronki do Miłosierdzia Bożego. Procesji
przewodniczył ks. L. Warzybok oraz wyznaczony przez arcybiskupa ks. M. Bator.
Gdy obraz znalazł się już w kaplicy domu sióstr Józefitek, został serdecznie powitany
przez przełożoną zakonu M. Rybacką oraz jedną z wychowanek, V. Rachwalik.
Jedna z wychowanek wpisała do niej następującą prośbę, a raczej szczere wyznanie
jako wyraz pragnienia pójścia drogą Chrystusowego miłosierdzia: „Jezu, dziękuję Ci i
proszę o siły, abym nie przechodziła obojętnie obok potrzebującego”.
529
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Mszę świętą w intencji wspólnoty sióstr, ich wychowanek oraz rodzin, z
których pochodziły dziewczęta, a także w intencji świeckich pracowników Domu
Zakonnego oraz pedagogów uczących podopiecznych placówki opiekuńczowychowawczej, odprawił ks. L. Warzybok. „Pan Jezus, którego gościcie dzisiaj w
sposób szczególny w tym obrazie, jest w waszym domu obecny na co dzień w
tabernakulum – zapewniał kaznodzieja – Zawsze możecie mu powierzyć wasze
radości i smutki”. Po Eucharystii rozpoczęto czuwanie, w którym uczestniczyły
poszczególne grupy wychowanek pod opieką sióstr-wychowawczyń. Od godziny
20.00 do 22.00 modlił się w kaplicy arcybiskup S. Nowak, który razem z
mieszkańcami Domu odśpiewał o godzinie 21.00 Apel Jasnogórski, po czym udzielił
wspólnocie pasterskiego błogosławieństwa. Wiele spośród starszych dziewcząt
uczestniczyło spontanicznie w nocnym czuwaniu. Następnego dnia Mszę świętą o
godzinie 6.30 sprawował ks. J. Siwiec, a w dziennym czuwaniu brali udział
pracownicy Katolickiego Gimnazjum Specjalnego przy ul. Marconiego, jak również
nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 43. Zgodnie z tradycją o godzinie
15.00 odmówiono wspólnie Koronkę do Bożego Miłosierdzia, po czym o. Sz.
Dolański – gwardian ojców bernardynów odprawił Mszę świętą, podczas której dzieci,
siostry i pracownicy dokonali aktu uroczystego zawierzenia się Bożemu Miłosierdziu.
O godzinie 16.00 Obraz Jezusa Miłosiernego przekazany został siostrom Betankom,
których zgromadzenie mieściło się przy ul. O. Kordeckiego530.
Na szlaku Bożego Miłosierdzia znalazł się również Dom Zgromadzenia Sióstr
Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza w Częstochowie wraz z placówką
opiekuńczo-wychowawczą – Domem dla Chłopców im. Św. Stanisława Kostki. Ten
szczególny

dzień

nawiedzenia

poprzedziły

przygotowania,

jakie

podjęli

wychowankowie Domu pod troskliwym okiem swoich duchowych opiekunek, które
wraz z nimi odmawiały codziennie Nowennę do Bożego Miłosierdzia oraz rozważały
dziesiątkę różańca w intencji owocnego przeżycia czasu nawiedzenia. Jezusa
Miłosiernego w peregrynującym obrazie powitała cała wspólnota słowami kanonu
„Miłosierny Jezu…” autorstwa ks. Marka Cisowskiego, a następnie poszczególne
grupy zanosiły modlitwy przed oblicze Miłosiernego Chrystusa, wypraszając łaski dla
swoich bliskich, sióstr zakonnych oraz Domu służącego dzieciom już ponad sto lat.
Zdająca relację z tego wydarzenia M. Bodak zwróciła uwagę na to, że piękną kartę w
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Księdze Zawierzenia stanowią pisane sercem akty oddania w opiekę Bogu siebie i
swoich najbliższych przez chłopców-wychowanków placówki oraz ich rodziców. Całą
uroczystość zakończyła Msza święta sprawowana przez ks. Z. Gilskiego, podczas
której zawierzono Chrystusowi Miłosiernemu Dom Sióstr Wynagrodzicielek i ich
podopiecznych. W uroczystościach peregrynacji uczestniczyli również wierni
przyjaciele zgromadzenia kapłani J. Gancarek i P. Maciaszek oraz klerycy
częstochowskiego Wyższego Seminarium Duchownego: Remigiusz i Marcin 531.

531

M. Bodak, Miłosierny Jezu, Jezu z promieniami…, „Niedziela Częstochowska” 23 lutego 2003, nr 8
(509), s. III.

214

ROZDZIAŁ IV
OWOCE PEREGRYNACJI OBRAZU JEZUSA MIŁOSIERNEGO

Peregrynacja obrazu „Jezu, ufam Tobie” była wydarzeniem o głębokim
przesłaniu religijnym, które pozwalało odkrywać wiernym, tak w wymiarze
wspólnotowym, jak i indywidualnym, niezgłębioną tajemnicę Bożego Miłosierdzia i
,zanurzać się w bezgranicznej miłości Chrystusowej – czystej, bezinteresownej,
współczującej i przebaczającej. Każdy człowiek, wstępując w progi świątyni w czas
nawiedzenia, mógł w niezwykły sposób doświadczyć tego miłosierdzia i spotykać się
z Chrystusem w znaku peregrynującego obrazu, manifestując w ten sposób swoją
wiarę w Miłosierdzie Boże i zawierzając siebie zmartwychwstałemu Panu, który pukał
do naszych serc, wołając, by otwarły się na miłość i zdolne były umiłować drugiego
człowieka tak jak On, Syn Boży, nas umiłował.

1. Wyznawanie miłosierdzia Bożego jako cel katechezy
Celem głoszonej katechezy o Miłosierdziu Bożym w czasie peregrynacji było
spotkanie z Jezusem Miłosiernym, doświadczenie Jego miłosierdzia oraz jego
wyznawanie. Owoce nawiedzenia rozpatrywać można na wielu płaszczyznach,
dotyczyły bowiem sfery duchowej i fizycznej, emocjonalnej, psychicznej i moralnej,
miały wymiar indywidualny i wspólnotowy, religijny i społeczny, materialny i
metafizyczny. Należy zauważyć, że wszystkie cele peregrynacji wyznaczone przez
Arcybiskupa Nowaka zostały w czasie Nawiedzenia Obrazu Jezusa Miłosiernego w
pełni zrealizowane532.
Na uwagę zasługuje fakt, że orędzie o Bożym Miłosierdziu w bardzo krótkim
czasie dotarło do wszystkich parafian w Archidiecezji Częstochowskiej i do całej
rzeszy ludzi dobrej woli, a obraz „Jezu, ufam Tobie!" zagościł w wielu kościołach,
532

Zob. paragraf niniejszej pracy: Konferencje delegata ds. Peregrynacji do kapłanów, który
szczegółowo omawia cele peregrynacji wyznaczone przez metropolitę częstochowskiego.
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kaplicach i domach zakonnych. Głęboko przeżywany czas peregrynacji wydatnie
przyczynił się do rozwoju kultu Bożego Miłosierdzia oraz stał się głośnym wołaniem o
wyobraźnię miłosierdzia nie tylko dla ludzi wierzących.
Puentując powyższe

rozważania, należy stwierdzić, że katecheza o

Chrystusowym miłosierdziu i wypełnianie ewangelicznego prawa miłości wobec Boga
i człowieka powinny właściwie zaowocować w sercach tych, którzy spotkali na swojej
drodze Jezusa Miłosiernego. Udzielane podczas peregrynacji nauki katechetyczne
miały posłużyć uświadomieniu tej niezaprzeczalnej prawdy, że przyszło nam żyć w
czasach miłosierdzia, w czasach, w których potrzeba głoszenia orędzia o Bożym
Miłosierdziu

nabiera

niezwykle

aktualnego

charakteru,

a

spotkanie

z

pielgrzymującym Chrystusem może przyczynić się do prawdziwej odnowy duchowej
współczesnego człowieka.

2. Doświadczenie miłosierdzia Bożego katechizowanych w czasie peregrynacji
W Ewangelii św. Mateusza odnajdujemy prawdę, że każdego poznać można
po owocach, jakie rodzą się w trudzie codziennego życia i zaświadczają o naszym
człowieczeństwie, wierności Bogu i prawdziwie chrześcijańskiej postawie wobec
bliźniego533. Trudno przedstawić w sposób wymierny wszystkie owoce peregrynacji,
bowiem osłania je wielka tajemnica, jaka dokonywała się w tym świętym czasie
między Bogiem, który przychodził z łaską miłosierdzia w peregrynującym obrazie a
grzesznym człowiekiem, który w swojej słabości czekał na tę Jezusową miłość
miłosierną. Tam, gdzie Bóg wychodzi ze swoją łaską, rodzą się niezliczone owoce
duchowe. Trudno natomiast powiedzieć, na ile są trwałe i jak długo zapadają w serce
człowieka. Wydaje się jednak ważnym i uzasadnionym, aby mówić o tym, co Bóg
dokonał wielkie rzeczy w sercach ludzi przepełnionych wiarą.
2.1 Owoce peregrynacji na podstawie sprawozdań i kronik parafialnych

533

Zob. Mt 7,15-20. Mateuszowe słowa: „Poznacie ich po ich owocach”, odnoszą się do życia
każdego człowieka, które mówi nam najlepiej o tym, na ile jest on wierny Bogu i oddany bliźniemu,
jakie zatem plony przyniósł jego chrześcijański żywot.
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Wśród

owoców

peregrynacji

większość

sprawozdaniach parafialnych534 odnowę

proboszczów

duchową

wskazywała

wiernych objawiającą

w
się

ożywieniem praktyk religijnych i wyraźnym wzrostem pobożności. Świadczyła o tym
przede wszystkim zdecydowanie większa frekwencja na Mszach świętych, a także
widoczne zainteresowanie nabożeństwem do Miłosierdzia Bożego oraz Koronką jako
tę szczególną modlitwą daną ludzkości dla przebłagania za grzechy nasze i całego
świata. Duchowni zauważyli również, że doświadczenie Chrystusowego nawiedzenia
przyczyniło się do częstszego korzystania przez wiernych z sakramentów świętych, a
w niektórych parafiach zrodziło nowe powołania kapłańskie i zakonne. Wzrosło też
zainteresowanie przystępowaniem do różnego rodzaju wspólnot i formacji religijnych,
które pod wpływem przeżytej peregrynacji zintensyfikowały swoją działalność, dążąc
do

samodoskonalenia

duchowego

i

czynienia

miłosierdzia

najbardziej

potrzebującym. W tym celu w jednej z parafii powstał nawet Legion Maryi 535.
Duchowni dostrzegli także pozytywne zmiany w międzyludzkich relacjach –
parafianie stali się bardziej życzliwi i otwarci dla drugich, a w jednej ze wspólnot
sześć rodzin przez rok fundowało obiady najbiedniejszym dzieciom 536.
Najpiękniejszym chyba duchowym owocem peregrynacji było nawrócenie kilku
osób, które powróciły na łono Kościoła katolickiego – ten akt duchowej odnowy
dotyczył w sumie 27 wiernych w 6 różnych parafiach. 40 rozbitych małżeństw z 17
parafii powróciło do jedności537. 27 osób z 17 wspólnot parafialnych poprosiło o
chrzest dla dziecka (w tym jednego sześcioletniego). 48 małżeństw cywilnych z 27
różnych parafii zawarło związek sakramentalny538. W wyniku peregrynacji ujawniły
się także powołania kapłańskie i zakonne:
– 14 powołań kapłańskich z 12 różnych parafii539,
– 5 powołań zakonnych, w tym jeden brat i cztery siostry, z 4 różnych parafii 540.
Wśród niewątpliwych znaków działania łaski Bożej księża wskazywali przede
wszystkim nawrócenia, wzrost pobożności i pojawienie się w kościele osób od lat
niebiorących udziału w życiu religijnym. Wielu z nich zapragnęło odnaleźć utraconą
534

Zob. Archiwum Kurii Metropolitalnej w Częstochowie, Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego w
Archidiecezji Częstochowskiej 2002-2003, t. X: Sprawozdanie z parafii, część I, s. 1- 96 oraz t. XI:
Sprawozdanie z parafii, część II, s. 1-91.
535
Peregrynacja, t. XI: s. 18.
536
Tamże, s. 63.
537
Tamże, s. 39. W jednej z parafii było to aż 16 małżeństw.
538
Tamże, s. 39, (aż 9 małżeństw z jednej parafii).
539
Tamże, s. 27, Ankieta, s. 29, Ankieta, s. 90. Zob. też: Peregrynacja, t. X: Ankieta, s. 63.
540
Zob. Peregrynacja, t. XI: s. 37, s. 39, s. 47, s. 73.
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wiarę, oczyścić się duchowo i po latach przystąpić do sakramentu spowiedzi świętej.
Choć brak było uzdrowień, niektórzy ciężko chorzy parafianie twierdzili, że siłę do
życia otrzymują, jako dar od Jezusa Miłosiernego. Zaistniało też kilka przypadków
powstrzymania rozwoju choroby u osób zagrożonych nowotworem 541.
Peregrynacja miała wpływ na wytworzenie się prawdziwie chrześcijańskich
relacji w życiu rodzinnym oraz parafialnym. Wiele wniosła w dziedzinie miłości i
miłosierdzia w stosunkach między ludźmi oraz w indywidualnych relacjach każdego
człowieka z Bogiem. Przyczyniła się do skonsolidowania się wspólnoty parafialnej,
większego zaangażowania w jej problemy, a przede wszystkim prowadziła do
pogłębienia religijności i wytworzenia wśród wiernych poczucia, że parafia jest
rodziną. W związku z peregrynacją wielu nabyło kopie obrazu Jezusa Miłosiernego,
zapoznało się z orędziem s. Faustyny i zobowiązało do codziennego odmawiania w
domach Koronki do Bożego Miłosierdzia. W relacjach międzyludzkich dało się
zaobserwować większą otwartość, życzliwość i wrażliwość – skłóceni sąsiedzi dążyli
do zgody, przebaczając sobie dawne urazy, zdarzały się pojednania w rodzinach, a
osoby dotknięte nałogiem zawierzyły się Chrystusowi Miłosiernemu i postanowiły
zerwać z uzależnieniem.
Peregrynacja pozostawiła w każdej z parafii trwałe owoce duchowe i
materialne, a niektóre z nich zaistniały już w czasie przygotowań do tego wielkiego
święta miłosierdzia, jako efekt działań podjętych przed uroczystością i opisane
zostały dokładnie w rozdziale drugim niniejszej pracy 542.
Wśród dzieł materialnych stanowiących trwałą pamiątkę Chrystusowego
nawiedzenia znalazły się między innymi zakupione na tę specjalną okazję szaty
liturgiczne (ornaty, alby), naczynia liturgiczne oraz bielizna kielichowa. Nabyto
monstrancje, obrazy Jezusa Miłosiernego, figury, w tym przedstawiające patronów
parafii, zlecono wykonanie witraży. Świątynie wyremontowano, w kilku z nich
zainstalowano

ogrzewanie,

oświetlenie

oraz

nagłośnienie.

Odrestaurowano

prezbiteria, kaplice i dzwonnice, przeprowadzono gruntowne remonty zakrystii i
plebanii, odnowiono dachy obiektów parafialnych, przykościelne świetlice, bramy,
ogrodzenia i chodniki, zadbano o zieleń wokół kościoła. Przygotowano projekty wież
kościelnych543. Zbudowano parkingi wokół kościołów i cmentarzy, na których terenie

541

Peregrynacja, t. X: s. 76.
Zob. paragraf niniejszej pracy: Przygotowanie parafii na podstawie sprawozdań.
543
Tamże, Ankieta, s. 65, Ankieta, s. 80.
542
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przeprowadzono też konieczną wycinkę drzew, położono chodniki z kostki brukowej,
odnowiono kaplice i ołtarze cmentarne. Owocem peregrynacji była również budowa
nowego kościoła w Kadłubie i jego wyposażenie, konserwacja dachu i ścian kościoła
w Popowicach i odnowienie monstrancji544.
Wśród darów duchowych, jakie zrodziło przeżycie peregrynacji, wymienić
należy utworzenie wielu nowych stowarzyszeń parafialnych bądź ożywienie
działalności już istniejących, do których licznie przystąpili nowi członkowie, by
włączyć się aktywnie w ich działalność. Wśród nowo powstałych zgrupowań należy
wymienić:
– Rycerstwo Niepokalanej545;
– schole dziecięce;
– chóry parafialne;
– Caritas Dzieci w szkole podstawowej546;
– Akcję Katolicką547;
– Stowarzyszenie Miłosierdzia Bożego im. św. s. Faustyny548;
– katolicką poradnię małżeńsko-rodzinną działającą przy parafii549.
Powstały także nowe koła i róże różańcowe, np. koła różańca starszych,
młodzieży i dzieci. Wielu parafian zadeklarowało chęć przystąpienia do Żywego
Różańca, powiększono istniejące grupy i zakładano nowe formacje modlitewne.
W jednej parafii powstało dwadzieścia nowych róż, jako znak odnowy religijnej i
manifestacja wiary w niezwykłą moc sprawczą modlitwy różańcowej 550.

Pod

wpływem przeżytej peregrynacji wierni poczuli się prawdziwą wspólnotą ludzi
wierzących, odczuli silną potrzebę angażowania się w życie parafii oraz działania na
rzecz najbardziej potrzebujących. Kapłani dostrzegli u swych parafian większą
gorliwość w modlitwie. Oprócz tworzenia nowych stowarzyszeń liczniej uczestniczyli
w nabożeństwach, częściej przystępowali do spowiedzi i Komunii świętej, angażowali
się w śpiew, chętnie uczęszczali na nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia i
codzienne nabożeństwa dziękczynne. W kilkunastu parafiach organizowano

544

Peregrynacja, t. XI, Ankieta, s. 60.
Tamże, t X, Ankieta, s. 57.
546
Tamże, Ankieta, s. 22.
547
Peregrynacja, t. XI, Ankieta, s. 37.
548
Tamże, s. 64.
549
Tamże, s. 38.
550
Tamże, t. X, Ankieta, s. 58.
545
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regularne wyjazdy na Jasną Górę551, by czuwać tam przed świętym obliczem Matki
Boskiej Częstochowskiej, licznie uczestniczono też w piątkowych adoracja
Najświętszego Sakramentu. Parafianie z wielką pobożnością odmawiali Koronkę do
Bożego Miłosierdzia zarówno w kościele, jak i w domach. Wielu zawierzyło się
Chrystusowi, w tym cierpiący z powodu różnego rodzaju uzależnień. Powstawały
specjalne

księgi

trzeźwości,

w

których

poprzysięgano

Miłosiernemu

Panu

abstynencję w intencji doświadczonych nałogiem bądź taką deklarację składali sami
pragnący zerwać z wyniszczającym ich psychicznie i fizycznie uzależnieniem. Wielu
pod wpływem spotkania z peregrynującym Chrystusem zapragnęło wcielać w życie
jego naukę o miłosierdziu, angażując się w działania charytatywne bądź wspierając
osoby potrzebujące z najbliższego otoczenia. Efektem tych działań były zbiórki
żywności dla osób ubogich w ramach akcji „Dar serca” 552, zbiórki pieniężne na
pomoc dzieciom w trudnej sytuacji materialnej oraz zakładanie parafialnych
oddziałów Caritas553. Kilka osób zgłosiło się do pomocy w pracy z dziećmi i
młodzieżą w parafialnym ośrodku młodzieżowym – Oratorium554, uruchomiono
świetlicę Caritas, stołówkę dla samotnych i ubogich oraz zaczęto rozdawać chleb
najuboższym555. Do świetlic parafialnych zgłaszali się też wolontariusze.
Ten szczególny czas peregrynacji, jak widać na podstawie analizowanych
sprawozdań, przyniósł niespodziewanie wiele owoców, zarówno tych duchowych, jak
i tych materialnych, wpływając przede wszystkim na kształtowanie naszej wyobraźni
miłosierdzia, która objawiała się w czynach, słowach i modlitwach wypływających z
głębokiego przeżycia tajemnicy Bożego Miłosierdzia.

2.2. Owoce peregrynacji na podstawie ankiety wiernych
Komisja ds. Peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego przygotowała specjalną
ankietę, która stanowiła bogate źródło informacji nie tylko na temat przygotowania
wiernych do uroczystości, ale także pozwalała w sposób wnikliwy zapoznać się z
owocami, jakie zrodziło przeżycie spotkania z miłosiernym Panem556.
551

Tamże, s. 57.
Peregrynacja, t. XI, s. 72.
553
Tamże, s. 18.
554
Peregrynacja, t. X, s. 80.
555
Tamże, s. 73.
556
Zob. Archiwum Kurii Metropolitalnej w Częstochowie, Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego w
Archidiecezji Częstochowskiej 2002-2003, t. XII: Ankieta dla wiernych, część I, s. 1- 98 oraz t. XIII:
552
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W czwartej części ankiety pytania dotyczyły owoców nawiedzenia w wymiarze
duchowym.
Tabela 23. Wpływ nawiedzenia na życie duchowe a struktura płci i wieku ankietowanych

Czy uważasz, że pod

Płeć

wpływem nawiedzenia

K

zmieniło się coś w twoim

l.

Razem

M
%

l.

%

l.

%

5,1

6

6,5

15

5,6

życiu?
Pojednanie z Bogiem po 9
długich latach
Pojednanie w rodzinie

17

9,7

13

14,1

30

11,2

Pojednanie w sąsiedztwie

11

14,6

5

5,4

16

6

Pojednanie w pracy

6

3,4

1

1,1

7

2,6

Przezwyciężenie nienawiści

13

7,4

6

6,5

19

7,1

Zerwanie z pijaństwem

-

-

3

3,3

3

1,1

Zerwanie z nieczystością

1

0,6

6

6,5

7

2,6

Zerwanie z nikotynizmem

2

1,1

2

2,2

4

1,5

Ogółem

175

100,0

92

100,0

267 100,0

Przedziały wiekowe
> 25
l.
Pojednanie z Bogiem po 12

Razem

26-54

55 i <

%

l.

%

l.

%

10,1

2

3,4

1

1,1

15

5,6

długich latach
Pojednanie w rodzinie

18

15,1

8

13,5

4

4,5

30

11,2

Pojednanie w sąsiedztwie

7

5,9

2

3,4

7

7,9

16

6

Pojednanie w pracy

2

1,7

3

5,1

2

2,2

7

2,6

Przezwyciężenie nienawiści

5

4,2

3

5,1

11

12,3

19

7,1

Zerwanie z pijaństwem

2

1,7

1

1,7

-

-

3

1,1

Ankieta dla wiernych, część II, s. 99-175. Treść pytań była owocem pracy całej komisji, a
przygotowaną ankietę skonsultowano z wieloma specjalistami w tej dziedzinie. Ankieta została
przeprowadzona w wybranych parafiach i wspólnotach w całej Archidiecezji Częstochowskiej, a jej
sondaż – we wszystkich czterech Reginach Archidiecezji. Respondenci pochodzili z różnych
środowisk oraz miejscowości – dużych i mniejszych miast oraz wsi. Wiek ankietowanych był bardzo
zróżnicowany – najmłodsi mieli 15 lat, natomiast granica góra sięgała powyżej 55 roku życia. Ankietą
zostało objętych 175 osób.
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Zerwanie z nieczystością

5

4,2

1

1,7

1

1,1

7

2,6

Zerwanie z nikotynizmem

1

0,8

-

-

3

3,4

4

1,5

Ogółem

119

100,0 59

100,0 89

100,0 267 100,0

Tabela 24. Wpływ nawiedzenia na wiarę a struktura płci i wieku ankietowanych

Jak wpłynęło nawiedzenie Płeć
na twoją wiarę?

K

Razem

M

l.

%

l.

%

l.

%

49

28

41

44,6

90

33,7

Bardziej zaangażowałem się 95

54,3

45

48,9

140 52,4

Spłyciło moją wiarę

1

0,6

-

-

1

Ogółem

175

100,0

92

100,0

267 100,0

Poznałem lepiej wiarę

Przedziały wiekowe
> 25

0,4

Razem

26-54

55 i <

l.

%

l.

%

l.

%

44

37

27

45,8

19

21,3

90

Bardziej zaangażowałem się 63

100

35

59,3

42

47,2

140 52,4

Spłyciło moją wiarę

1

0,8

-

-

-

-

1

Ogółem

119

100,0 59

Poznałem lepiej wiarę

100,0 89

33,7

0,4

100,0 267 100,0

Tabela 25. Pragnienie życia w łasce uświęcającej na co dzień a struktura płci i wieku ankietowanych

Czy masz pragnienie życia Płeć
w łasce uświęcającej na co K

Razem

M

dzień?

l.

%

l.

%

l.

Tak

157

89,7

72

78,3

229 85,8

Nie

6

3,4

3

3,3

9

Ogółem

175

100,0

92

100,0

267 100,0

Przedziały wiekowe
> 25

%

3,4

Razem

26-54

55 i <

l.

%

l.

%

l.

%

Tak

92

77,3

56

94,9

81

91

229 85,8

Nie

9

7,6

-

-

-

-

9

Ogółem

119

100,0 59
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100,0 89

3,4

100,0 267 100,0

Tabela 26. Modlitwa po nawiedzeniu a struktura płci i wieku ankietowanych

Czy teraz częściej się

Płeć

modlisz?

K

Razem

M

l.

%

l.

%

l.

Tak

66

37,7

40

43,5

106 39,7

Nie

13

7,4

22

23,9

35

Ogółem

175

100,0

92

100,0

267 100,0

Przedziały wiekowe
> 25

%

13,1

Razem

26-54

55 i <

l.

%

l.

%

l.

%

Tak

33

27,7

12

20,3

61

68,5

106 39,7

Nie

27

22,7

5

8,5

3

3,4

35

Ogółem

119

100,0 59

100,0 89

13,1

100,0 267 100,0

Tabela 27. Wpływ nawiedzenia na środowisko a struktura płci i wieku ankietowanych

Czy uważasz, że

Płeć

nawiedzenie wywarło jakiś

K

wpływ na Twoje

l.

%

l.

%

l.

Pozytywny

94

53,7

53

57,6

147 55

Negatywny

1

0,6

2

2,2

3

Ogółem

175

100,0

92

100,0

267 100,0

Razem

M

%

środowisko?

Przedziały wiekowe
> 25

1,1

Razem

26-54

55 i <

l.

%

l.

%

l.

%

Pozytywny

42

35,3

26

44,1

79

88,8

147 55

Negatywny

2

1,7

-

-

1

1,1

3

Ogółem

119

100,0 59

100,0 89

1,1

100,0 267 100,0

Tabela 28. Sakramenty przyjmowane podczas nawiedzenia a struktura płci i wieku ankietowanych

Jakie

sakramenty

przyjąłeś
nawiedzenia?

św. Płeć

podczas K
l.

Razem

M
%

223

l.

%

l.

%

Eucharystia

120

68,5

65

70,6

185 69,3

Pokuta

38

21,7

8

8,7

46

17,2

Namaszczenie chorych

1

0,6

-

-

1

0,4

Ogółem

175

100,0

92

100,0

267 100,0

Przedziały wiekowe
> 25

Razem

26-54

55 i <

l.

%

l.

%

l.

%

Eucharystia

83

69,7

41

69,5

61

68,5

185 69,3

Pokuta

14

11,8

15

25,4

17

19,1

46

17,2

Namaszczenie chorych

-

-

-

-

1

1,1

1

0,4

Ogółem

119

100,0 59

100,0 89

100,0 267 100,0

Zestawienie powyższych tabel wyraźnie pokazuje, że peregrynacja ożywiła
wiarę parafian, przyczyniła się do częstszego korzystania z sakramentów, zwłaszcza
spowiedzi i komunii świętej. Wzbudziła też pragnienie życia w łasce uświęcającej,
potrzebę codziennej modlitwy, przyczyniła się do pojednania w rodzinach i w
sąsiedztwie, a przede wszystkim do pojednania z Bogiem po długich latach
obojętności religijnej. Wpłynęła też na zerwanie z grzechem niewierności oraz na
wyzwolenie się z nałogów.
2.3. Księga Zawierzenia jako owoc peregrynacji
Po spotkaniu z Jezusem Miłosiernym nawiedzającym parafię w obrazie Jezu,
ufam Tobie należy zwrócić uwagę na nieocenione owoce duchowe, które zrodziły się
w sercach wiernych. Te niezwykłe dary wypływające z doświadczania Bożego
Miłosierdzia znalazły swoje odzwierciedlenie w specjalnej Księdze Zawierzenia 557,
która dzisiaj stanowi największe dzieło i bogaty plon nawiedzenia. Zawiera, bowiem,
setki

świadectw

miłości

do

Chrystusa

wszystkich

tych,

którzy

zapragnęli

zamanifestować swą wiarę w Boże Miłosierdzie i uczucia, jakie wyzwoliło w nich to
557

Zob. Archiwum Kurii Metropolitalnej w Częstochowie, Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego w
Archidiecezji Częstochowskiej 2002-2003, t. XX: Księga Zawierzenia Miłosierdziu Bożemu, część I, s.
1-217; t. XXI: Księga Zawierzenia Miłosierdziu Bożemu, część II, s. 218-993; t. XXII: Księga
Zawierzenia Miłosierdziu Bożemu, część III, s. 994-1535; t. XXIII: Księga Zawierzenia Miłosierdziu
Bożemu, część IV, s. 1536-2069; t. XXIV: Księga Zawierzenia Miłosierdziu Bożemu, część V, s. 20702510; t. XXV: Księga Zawierzenia Miłosierdziu Bożemu, część VI, s. 2511-2925; t. XXVI: Księga
Zawierzenia Miłosierdziu Bożemu, cz. VII, s. 2926-3439.
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niezwykłe wydarzenie. Każdy pragnął pozostawić swój ślad po spotkaniu z
Chrystusem. Proboszcz niejednej parafii mógłby wyznać podobnie jak ten, którego
słowa przytoczone zostały w „Niedzieli”: „Do wpisywania się do księgi zawierzenia
Bożemu Miłosierdziu ustawiała się długa kolejka”558.
Sama Księga Zawierzenia jest monumentalna, składa się z 7 tomów, na 3439
stronach wpisało się 269 parafii, 40 zakonów i zgromadzeń męskich i żeńskich, dwa
Seminaria Wyższe i Niższe działające w Archidiecezji Częstochowskiej oraz dwa
Domy Pomocy Społecznej, a także Duszpasterstwo Akademickie. Wszystkich
wpisów indywidualnych na terenie parafii było 23 079, tych dokonywanych przez
rodziny – 7 961, w tym 10 175 zawierzeń, 10 975 próśb i 9 031 podziękowań. W
zakonach wpisało się 1 128 osób oraz 81 rodzin (w tym 508 zawierzeń, 298 próśb i
213 dziękczynień), w seminariach – 186 osób (w tym 10 dziękczynień, 163
zawierzeń i 13 próśb), w dwóch Domach Pomocy Społecznej (DPS) – 44 osoby (w
tym 40 zawierzeń, 2 prośby i 2 dziękczynienia). Duszpasterstwo akademickie
reprezentowało 30 osób i 7 rodzin (w księdze znalazły się 23 zawierzenia, 13 próśb i
2 podziękowania). Wykaz wszystkich wiernych oraz rodzin, które doświadczyły
spotkania z Miłosiernym Panem i wpisały się do Księgi Zawierzenia, przedstawia
następujący wykres.
Wykres nr 1. Wpisy wiernych i rodzin podane w procentach
osoby

rodziny

rodziny; 8 049; 25%

osoby; 24 467; 75%

Wszystkie wpisy można podzielić na prośby, podziękowania i zawierzenia się
Miłosierdziu Bożemu. Należy stwierdzić, że większość z nich zawiera wszystkie trzy
formy – prośbę, podziękowanie i zawierzenie się Jezusowi Miłosiernemu. Poniższa

558

Światu potrzeba uczynków miłosierdzia, „Niedziela” 19 stycznia 2003, nr 3 (504).
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tabela przedstawia liczbę wpisanych próśb, podziękowań i zawierzeń w ujęciu
procentowym.
Wykres nr 1. Ilość wpisów w ujęciu procentowym

prośby

podziękowania

zawierzenia

Akt zawierzenia 10
909; 35%
prośby; 11 301; 36%

podziękowania; 9
258; 29%

2
2.3.1. Prośby do Jezusa Miłosiernego
„Jezus powiedział do swoich uczniów: Proście, a będzie wam dane; szukajcie,
a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto
szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą” (Mt 7,7-8)559.
Zachęceni słowami Chrystusa wierni korzystali obficie z tego daru łaski w
czasie peregrynacji, wypowiadając głośno lub zachowując głęboko w swym sercu
słowa próśb skierowane do Jezusa Miłosiernego. Część z nich wpisywała je do
wystawianej w świątyni Księgi Zawierzenia, polecając się opiece Bożej. W jednej z
częstochowskich parafii spotykamy taki oto wpis duszpasterzy i parafian: „Panie Jezu
Miłosierny! Dziesięć lat temu spojrzałeś na naszą parafię swymi miłosiernymi oczyma
i wtedy to powstało Stowarzyszenie Czcicieli Miłosierdzia Bożego im. św. Siostry
Faustyny. Trzy lata później zapragnąłeś przyjść do każdej z naszych rodzin w

559

Przytoczone słowa Jezusa (Mt 7,7-8) zachęcają nas, byśmy zanosili swe prośby do Boga Ojca,
lecz najpierw powinniśmy przyjąć względem Niego postawę ufności. Jezus pragnie, byśmy byli wręcz
pewni, że jeśli naszego Ojca o coś prosimy, to na pewno to otrzymamy, a do tego potrzebna jest wiara
i spotkanie z kochającym Bogiem.
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obrazie Jezu, ufam Tobie. Przyglądasz się nam i rozbudzasz miłość i ufność w
duszach. Naucz, jak Ciebie pokochać. Ty wiesz, Panie Jezu Miłosierny, z jaką wielką
radością otwieramy Tobie drzwi do naszych dusz. Teraz znów jesteś z nami. Jesteś
w Domu Bożym – Twoim Domu, gdzie codziennie w ogromie Swego Miłosierdzia
dajesz się nam w Eucharystii – w Domu Bożym, którego nie byłoby dzisiaj bez Twojej
pomocy. Wielu swym dzieciom uzdrawiasz duszę i ciało. Rozwiązujesz tyle spraw, z
którymi codziennie o godz. 15.00 przychodzimy do Ciebie. Z wielką ufnością
czekamy na chwilę spotkania z Tobą. Niech uwielbione będzie Twoje miłosierne
serce. Pragniemy przytulić się do Niego i prosić o pokój dla naszych serc. Panie Jezu
Miłosierny z pokorą prosimy Ciebie – Wymaluj w duszach naszych Obraz święty z
podpisem Jezu, ufam Tobie”560.
Oprócz tych próśb dotyczących wspólnoty parafialnej były także prośby
bardzo osobiste: „Proszę Cię Jezu, żebym mogła chodzić jak inni”561 lub „Jezu ufam
Tobie i proszę Cię bardzo o błogosławieństwo dla ciężko chorego męża, dla całej
mojej rodziny, o nawrócenie syna z alkoholizmu. Daj nam miłość i radość w rodzinie i
nie opuszczaj nas nigdy. Ufam z całego serca”562.
W Księdze Zawierzenia odnajdujemy najwięcej próśb krótkich lub bardzo
krótkich dotyczących problemów życia codziennego: „Jezu, błagam Cię o zdrowie dla
mnie i całej mojej rodziny, ulecz mnie z wszystkich chorób, daj mi swoje łaski, pomóż
mi znaleźć pracę i wszystkim bezrobotnym… Jezu, ufam Tobie”563. Wzruszające są
też prośby dzieci, jak ta „żeby cała rodzina się kochała i żeby była zdrowa” 564. Wśród
wielu wpisów znalazły się i te świadczące o wielkim patriotyzmie wiernych: „Jezu
Miłosierny, Ratuj Niepodległość Polski”565 oraz „U Twoich stóp składamy rodzinne
troski i radości, los całej wspólnoty parafialnej. Natchnij Polaków mądrością, której na
początku tak bardzo potrzebujemy. Nowe tysiąclecie potrzebuje ludzi mądrych i
prawych. Jezu, błogosław nam”566. Inna z kolei prośba była wyrazem głębokiego
przeżycia czasu peregrynacji: „Jezu Najmiłosierniejszy, od którego wszystko, co
dobre pochodzi. Spójrz okiem miłosierdzia na naszą rodzinę, obdarzając ją mocą
błogosławieństwa swego. Niech promienie z Twojego miłosiernego serca spłyną na
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wszystkich członków naszej rodziny, obdarz nas zdrowiem i wlej w nas moc trwania
w wierze Chrystusowej. Niech ten cudowny obraz Miłosierdzia Bożego, jaki nawiedził
naszą parafię, sprawi, abyśmy czynili miłosierdzie wobec bliźnich” 567. Ujmują za
serce prośby chorych i doświadczonych cierpieniem, jak choćby ta: „Proszę Cię
Panie Jezu nigdy mnie nie opuszczaj ze swej opieki oraz daj mi zdrowie i to abym
umiała znosić wszystkie moje cierpienia”568.
W ostatnim tomie Księgi Zawierzenia pewna osoba nie prosi o nic dla siebie,
lecz ma na względzie wyłącznie dobro swych bliźnich: „Tylko o jedno. Proszę Cię o
szczęście, zdrowie i łaski dla ludzi, dla mnie, mojej rodziny, przyjaciół, znajomych.
Lecz także dla papieża Jana Pawła II, by żył jak najdłużej. Dla mnie nie proszę o nic,
bo dla mnie najważniejsi są moi bliscy i Ty mój Jezu”569. Inna pisze podobnie:
„Proszę Cię Miłosierny Jezu o zdrowie dla mojej mamy i o szczęście dla mojej
rodziny”570. Swoją prośbę składa też matka oczekująca potomstwa: „Kochany Panie
Jezu, proszę Cię wybacz mi wszystkie grzech, ale proszę pomóż mi urodzić zdrowe
dziecko i nawróć mego ojca, by przestał pić i mamie daj zdrowie. Proszę, byś zawsze
był przy mnie”571.
W Księdze Zawierzenia znajdziemy w sumie 11 301 próśb, a wszystkie one
uświadamiają tę głęboką prawdę, jak bardzo współczesny człowiek potrzebuje Boga,
Jego kochającego serca i jak bardzo trzeba Mu ufać, by powierzać swoje najskrytsze
prośby. W tym pięknym akcie zbliżania się do Jezusa Miłosiernego najistotniejszym
staje się to, by prosząc Go o wiele, bezgranicznie Mu zawierzyć i otworzyć się na
Jego miłość. Peregrynacja stała się właśnie takim czasem.
2.3.2. Podziękowania Jezusowi
„Nie umiem dziękować Ci Panie, bo małe są moje słowa. Zechciej przyjąć
moje milczenie I naucz mnie życiem dziękować"572.
Wszystkich podziękowań, które ludzie wypowiadali w czasie nawiedzenia nie
da się zliczyć. Są one wiadome samemu Bogu. Wiele z nich wpisanych do Księgi
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Zawierzenia wydobywa całe bogactwo łask Bożych i ukazuje wdzięczność ludzkiego
serca za otrzymany od Boga dar uczestnictwa w spotkaniu z Chrystusem.
Świadczą o tym szczere, płynące z głębi duszy, słowa podziękowań,
wszystkich tych, co zawierzyli się Bożemu Miłosierdziu, jak czyni to jedna z wielu
kochających matek: „Jezu Miłosierny jak bardzo Ci dziękuję, za to, że mogę
uczestniczyć w tym nawiedzeniu mojej rodziny i parafii. Jak bardzo Ci jestem
wdzięczna za dobroć Twojego serca i za to, że dajesz mi tyle siły i zdrowia do
czuwania w Dolinie Miłosierdzia. Proszę Cię spraw, by koronka do Twego
Miłosierdzia Bożego była codziennie w mojej rodzinie odmawiana, by Twoja Miłość
do ludzi i mojej rodziny, a szczególnie do mojej córki Lidzi zawsze była siłą do
modlitwy. Zawierzam Ci moją córkę z całego serca i błagam dla niej o wszystkie łaski
Twojego Miłosierdzia, a szczególnie o łaskę zdrowia i za wszystkie dobro bardzo
dziękuję i szczerze się pragnę zawsze modlić. Zawierzam Ci moje i mojej córki
trudne sprawy. Ty, Jezu, wiesz jak je rozwiązać, kieruj moją córką, mną i całą moją
rodziną. Jezu, ufam Tobie i wszystko Ci powierzam i oddaję w Twoje ręce. Tobie
ufam całym sercem”573.
Inna z kolei osoba, której życie nie oszczędziło trudów i bolesnych
doświadczeń, pragnie podziękować Bogu za Jego nieustanną opiekę, zawierzyć się
Mu i ofiarować swą modlitwę: „Panie Jezu, dzięki wielkie pragnę złożyć Ci za łaski,
które dzięki Tobie otrzymałem. Wiele razy odwróciłem się od Ciebie, jednak Ty nigdy
mnie nie opuściłeś. Zawsze miałeś mnie w swej opiece, czuwałeś nade mną.
Pomagałeś mi w sytuacjach, które wydawały się beznadziejne. Jestem tylko marnym
robakiem wobec Twego Majestatu. Jedyne, co mogę Tobie ofiarować, to modlitwa.
Pragnę wołać Jezu ufam Tobie”574.
Wśród setek wpisów znajdujemy i taki, który świadczy o wielkiej łascy, jakiej
dostąpił ktoś kochający głęboko Boga w dniu swoich urodzin: „Jezu! Przyszedłeś do
nas w dzień moich urodzin. Jest to najpiękniejszy prezent urodzinowy w moim życiu.
Opiekuj się mną, naszą rodziną, miej nas w opiece i zdrowiu. Cały świat schyla się
dziś do Twoich stóp i wiem, że to za mało”575. Ktoś inny znowu dziękuje
miłosiernemu Panu „za przybycie do nas i do mego serca…”576. Pewna rodzina,
wpatrzona w obraz Bożego Miłosierdzia, wpisuje słowa podziękowań i prośbę o
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błogosławieństwo: „Dziękujemy Ci Jezu, że przybyłeś do naszej parafii, dałeś nam
być blisko siebie. Błogosław mojej rodzinie. Jezu, ufamy Tobie”577.
Wśród

wielu

podziękowań

zamieszczonych

w

Księdze

Zawierzenia

znajdujemy też następujące: „Jezu miłosierny, dziękuję Ci za każdy dzień przeżyty
wraz z całą moją rodziną. Za dar jakimi są moje dzieci. … Proszę Cię także o radość
życia wiecznego dla zmarłych z mojej rodziny.. Jezu, miej nas zawsze w swojej
opiece. Nigdy nas nie opuszczaj”578.
Pewien kapłan, dziękując za otrzymane łaski, powierza Bożej opiece siebie i
swoją wspólnotę oraz tych, którzy odwrócili się od Boga: „Jezu Miłosierny! Dziękuję
Ci za Twoje łaski i Miłosierdzie dla mnie i całej Parafii. Dziękuję za wszystkich
dobrych ludzi, którzy mnie wspomagają w życiu kapłańskim i duszpasterskim. Proszę
Cię Jezu obejmij swoim Miłosierdziem wszystkich, którzy oddalili się od Boga wiary,
Kościoła. Niech Twoja łaska przyprowadzi ich do Ciebie. Jezu, ufam Tobie”579.
Swoje podziękowania kierują do Jezusa Miłosiernego także członkowie
Żywego Różańca pewnej parafii: „Dziękujemy Ci Miłosierny Boże za wspólne
spędzony czas. Dziękujemy za Miłosierne oczy, za Miłosierne ręce, za Miłosierny
krok, którym przybyłeś do naszej Parafii. My Róże Różańca Maryjnego obiecujemy
codzienną modlitwę w intencji zagubionych parafian, abyśmy mogli wszyscy w stu
procentach czcić i wysławiać Twoje Miłosierdzie”580. Do przybyłego Chrystusa
zwraca się też pewna kochająca się rodzina: „Panie Jezu Miłosierny dziękujemy Ci
za przybycie w wizerunku cudownego obrazu za Twoją opatrzność nad nami,
zawierzamy Ci naszą rodzinę. Twoja kochająca Cię rodzina. Jezu, ufam Tobie”581.
Swoje gorące prośby do Boga Miłosiernego zanosi pewna osoba żyjąca w
poczuciu krzywdy: „Miłosierny Jezu dzięki Twojej opatrzności przeżyłem ponad pół
wieku i nie splamiłem się żadnym haniebnym czynem, a teraz niewinnie skazuje się
mnie jakbym był chuliganem. Uczyń Panie mi tę łaskę, bym został uniewinniony i by
w MSM nareszcie zapanowała sprawiedliwość, aby lokatorzy nie musieli szukać
sprawiedliwości po sądach. Panie daj mi źródła utrzymania mojej rodziny. Daruj mi
błędy moje, grzechy nieposłuszeństwa i obdarz mnie spotkaniem z moim
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pracodawcą. Daj, bym mógł wrócić do szkoły. Pamiętaj też o moich synach i rodzinie,
za którą bardzo Ci dziękuję…”582.
Ostatnie podziękowanie w Księdze Zawierzenia brzmi: „Jezu Miłosierny
dziękuję za powrót do rodzinnego miasta, to znaczy do Częstochowy” 583.
Zdarzało się, że czasem ludziom stającym przed obliczem miłosiernego Pana
brakowało słów, by wypowiedzieć swoje podziękowania i prośby: „Jezu Miłosierny!
Klęczę dziś przed Tobą i naprawdę nie wiem, co powiedzieć, żeby wyrazić…, jak
bardzo Cię przepraszam…, jak bardzo dziękuję. Jak mam prosić, żebyś mnie
wysłuchał…, Ale wiem, co powiedzieć, żeby wyrazić jak bardzo Cię kocham… Jezu
ufam Tobie!”584.
Bardzo często pojawiały się krótkie, płynące prosto z serca, dziękczynienia, na
przykład o takiej treści: „O Boże Miłosierny, dziękuję Ci za wszystkie łaski, jakimi całą
moją rodzinę obdarzasz, szczególnie za mojego jedynego syna i wskaż Mu drogę,
którą chciałbyś, aby syn mój wybrał…”, bądź też: „Jezu Miłosierny, dziękuję za życie i
zdrowie”

585

albo: „Jezu Miłosierny, dziękuję Ci za Twą obecność”586. Pewna osoba z

ufnością prosi: „Jezu pozostaw nam na pamiątkę łaskę potomstwa, za którą już Ci
dziękuję”587.
Uczniowie jednej ze szkół w taki oto sposób składają podziękowania Bogu:
„Panie Jezu, Twoja Miłość jest tak wielka, że aż trudno w Nią uwierzyć. Dla nas
Narodziłeś się, Umarłeś i Zmartwychwstałeś. Pozostałeś z nami na zawsze w
Eucharystii. Dziękują Ci za to uczniowie z klasy IV”588; „Cała nasza klasa VI b bardzo
Ci dziękuje za możliwość skorzystania z Miłosierdzia Bożego i w ogóle dziękujemy
Ci, Panie Jezu, za nawiedzenie naszej parafii. Jesteśmy z tego powodu niezmiernie
szczęśliwi, że mogliśmy Cię zobaczyć w postaci tego pięknego obrazu” 589.
Dziękczynienie zanoszone do Boga jest dla wierzących najpiękniejszą
modlitwą ufnego serca. Dlatego nasza ufność do Boga Ojca powinna być wielka, że
bez skrępowania, bez poczucia upokorzenia i bojaźni będziemy mogli zwrócić się do
Niego z wszelkimi prośbami i podziękować Mu za bezmiar Jego dobroci i hojności.
Patrząc
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czasowego
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przebieg
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Obrazu

Jezusa

Miłosiernego można powiedzieć, że była ona jednym wielkim dziękczynieniem
złożonym Bogu w hołdzie za jego przybycie i za tę najpiękniejszą za wszystkich –
miłosierną miłość. W Archidiecezji Częstochowskiej podziękowań takich w Księdze
Zawierzenia znalazło się w sumie 9258.
2.3.3. Zawierzenia Miłosiernemu Panu
Bóg raduje się, kiedy może obdarzać nas swymi łaskami i zapewne o wiele
łatwiej jest Mu to uczynić, gdy człowiek prosi Go o to sam, zwraca się ku Niemu
całym sobą, pokłada w Nim nadzieję i bezgranicznie Mu ufa. Ufność, bowiem, czyli
całkowite zawierzenie Panu, jest naczyniem sprawdzonym i bardzo pojemnym do
czerpania darów od naszego Ojca. O znaczeniu ufności pozwalającej zanurzyć się w
Bożym Miłosierdziu mówił Jezus wielokrotnie do siostry Faustyny, która jego słowa
przekazała w Dzienniczku, pisząc: „Przychodź i czerp łaski z tego źródła naczyniem
ufności”590. „Przychodź często do tego źródła miłosierdzia i czerp naczyniem ufności,
cokolwiek ci potrzeba”591. „Łaski z

mojego miłosierdzia czerpie się jednym

naczyniem, a nim jest — ufność. Im dusza więcej zaufa, tym więcej otrzyma. Wielką
mi są pociechą dusze o bezgranicznej ufności, bo w takie dusze przelewam
wszystkie skarby swych łask. Cieszę się, że żądają wiele, bo moim pragnieniem jest
dawać wiele, i to bardzo wiele. Smucę się natomiast, jeżeli dusze żądają mało,
zacieśniają swe serca”592.
Dobrze rozumiał Jezusowe słowa kierowane do św. s. Faustyny papież Jan
Paweł II, który w 2002 roku, dokonując uroczystego aktu zawierzania świata Bożemu
Miłosierdziu, pokazał nam właściwą drogę i kierunek naszego zawierzenia.
Podczas Peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego w pamiątkowej księdze
znalazła się imponująca liczba zawierzeń – 10 909 wpisów. Najczęstsze z nich,
formułowane w podobnym duchu, brzmiały: „Jezu Miłosierny, zawierzamy Ci całą
naszą

rodzinę,

dziękujemy

Ci

za

otrzymane

łaski

i

prosimy

o

dalsze

błogosławieństwo Boże. Jezu Miłosierny, miej w opiece nasze dzieci i nas” 593.
Peregrynującemu Chrystusowi zawierzały się całe parafie: „Teraz jest czas
Miłosierdzia. Parafia św. Walentego w Konopiskach zawierza Panu Jezusowi –
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Królowi Miłosierdzia duszpasterzy, osoby konsekrowane i wszystkich wiernych tej
parafii Bożemu Miłosierdziu podczas nawiedzenia w kopii obrazu Jezu, ufam
Tobie”594.
Aktu osobistego zawierzenia dokonywano indywidualnie, ale często w trosce o
innych, jak w przypadku kobiety zawierzającej siebie i swoją rodzinę: „Jezu
Miłosierny, z ufnością w Twoją moc i łaski, jakie otrzymujemy, powierzam Ci samą
siebie, całą moją rodzinę, szczególnie proszę o przywrócenie zdrowia Halinie oraz o
wyzwolenie z nałogu mojego brata, o jedność i miłość w rodzinie” 595, bądź jak to ma
miejsce w sytuacji innej osoby: „Jezu Miłosierny ufam Tobie. Zawierzam Ci siebie w
ciężkich chwilach mojego życia. Bądź zawsze ze mną, nie opuszczaj mnie. Jezu
Miłosierny polecam Twojemu Boskiemu Sercu moje dzieci i wnuczki, otaczaj ich
łaską Swego Miłosierdzia, proszę Cię o wiarę, miłość, zdrowie dla mnie i rodzin
moich dzieci i o dobrą przyszłość dla moich rodzin. Jezu, nie opuszczaj Nas” 596.
Miłosierdziu Bożemu zawierzali się także druhowie strażacy: „Miłosierdziu
Bożemu polecamy OSP Krasice”597. Swoje parafie zawierzali Bogu kapłani, pisząc
na przykład w ten sposób: „Jezu Miłosierny Zawierzam Ci moją parafię. Błogosław
nam”598. Wiele aktów zawierzenia wyrażało ufność w sens modlitwy do Boga: „Ufam,
że każda modlitwa przed tym obrazem będzie wysłuchana. Jezu, ufam Tobie” 599,
wielu zawierzało Mu siebie i swych najbliższych: „Drogi Panie Jezu zawierzam Tobie
całą moją rodzinę oraz osoby mi bliskie. Dziękuję za całe moje życie. Spraw, abym
nigdy nie zwątpiła w Twoje Miłosierdzie. Proszę bądź przy mnie zawsze, a
szczególnie w chwilach smutku i zwątpienia”600. Pewna rodzina zawierzała się Bogu,
odczuwając w obecności obrazu pełnię swego szczęścia: „Panie jesteśmy szczęśliwi,
że jesteś, że patrzysz na nas, do nas się uśmiechasz i zapraszasz nas do udziału w
Twoim Miłosierdziu. Zawierzamy Ci swoje życie”601. Niektóre zawierzenia były bardzo
głębokie, nabierające niemal teologicznego wymiaru: „Jezu, ufam Tobie, spraw, żeby
na całym świecie powstała jedna wiara, przecież jesteś Jeden Bóg. Miłosierdziu
Twojemu polecam cały świat, żeby nie było przemocy, głodnych, bezrobotnych,
zabijania nienarodzonych, starców i chorych. Panie Jezu spraw, niech miecze
594
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przekują na lemiesze, abyśmy mieli chleba do sytości. Spraw Panie Jezu, abyś
został w naszych sercach. Twoja Miłość i Miłosierdzie niech zaowocuje na zawsze w
naszych sercach”602. Jedno z pierwszych zawierzeń w pewnej parafii brzmi: „Jezu
Miłosierny! Zawierzam Ci Siebie, Moich Najbliższych i dalszą Rodzinę. Umocnij nas
w wierze, nadziei i miłości. Nie opuszczaj nas w potrzebie. Bądź z nami w każdy
czas, Tyś powiedział, że na ziemi nie zostawisz nas samych – jak śpiewamy w
pieśni. Wierzę i ufam Ci Boże Miłosierny bezgranicznie” 603. A oto wdzięczna za dar
nawiedzenia Akcja Katolicka zawierza się w taki oto sposób: „Jezu Miłosierny!
Pragniemy szerzyć Twoje Miłosierdzie. Dziękujemy, że umacniasz w nas nadzieję.
Wpatrzeni dziś w twoje oblicze naszą modlitwę ufnego zawierzenia i z nadzieją
wypowiadamy słowa; Jezu, ufam Tobie!”604.
Piękne świadectwo swojego zawierzenia Bogu daje pewna osoba, której Bóg
zesłał swe łaski i odmienił jej życie: „Jezu Miłosierny, to Ty przez przyjście Twoje do
naszej Parafii św. Rodziny sprawiłeś, że moje życie całkowicie się odmieniło. Jezu,
ufam Tobie”605. Wierni z parafii św. Elżbiety Węgierskiej wpisują w Księdze
Zawierzenia: „Jezu Miłosierny, witamy dzisiaj Twój Obraz, poprzez który nawiedzasz
Parafię pw. św. Elżbiety Węgierskiej. Wierzymy, że przyszedłeś, by utrwalić naszą
wiarę i nadzieję, by nam pomóc odnaleźć moc ducha. Panie bogaty w miłosierdzie,
bądź przy nas, gdy niesiemy nasze codzienne krzyże. Zawierzamy Ci nasza
przyszłość – ufamy Tobie”606.
Zgromadzenie Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza dziękuje Bogu
słowami swojej założycielki matki Elizy Cejzik: „O mój Boże! Chyba nie starczy
wieczności na wysławianie Twego miłosierdzia” i uwielbia Boże Miłosierdzie w
dalszej części zawierzenia: „Boże bogaty w Miłosierdzie, bądź uwielbiony! Bądź
uwielbiony z Miłosiernym Obliczem spoglądającym głęboko w nasze serca. Niech
bogactwo Twego Miłosierdzia ogarnie nasze Wspólnoty, Rodziny, Przyjaciół i
Dobrodziejów, niech ogarnie nasze życie i umocni naszą wiarę, ożywi nadzieję i
rozpali miłość, byśmy byli prawdziwymi Twoimi świadkami na drogach III
Tysiąclecia”607.
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Wierni z parafii św. Michała Archanioła w Blachowni w swoim biuletynie
parafialnym zapraszają Jezusa słowami: „Jezu Miłosierny, niech ci u nas będzie
dobrze” i w czasie nawiedzenia w Księdza Zawierzeń piszą: „Poprzez Nawiedzenie
Twojego Oblicza rozpaliła się na nowo mocniej i ufniej iskra nadziei na naszą
przyszłość. Bądź uwielbiony Jezu w Twoim Miłosierdziu”608.
Wszystkie te zawierzenia były budującą odpowiedzią na wysłuchaną i przyjętą
z otwartym sercem katechezę o Bożym Miłosierdziu głoszoną w czasie Peregrynacji
Obrazu Jezusa Miłosiernego, katechezą, która pomogła wiernym zrozumieć istotę
Chrystusowych słów skierowanych do siostry Faustyny: „Powiedz duszom, że z tego
źródła miłosierdzia dusze czerpią łaski jedynie naczyniem ufności. Jeżeli ufność ich
będzie wielka, hojności mojej nie ma granic” (Dz. 1602).

3. Apostolstwo Miłosierdzia – jako realizacja celu katechezy
Współczesny Apostoł Miłosierdzia – Jan Paweł II – z całą mocą wzywał do
podejmowania wielkiej misji zgłębiania niepojętej tajemnicy Bożego Miłosierdzia i
głoszenia innym prawdy o tym, że Chrystus w całej swej mocy i łaskawości
przychodzi do człowieka, by pomóc mu przeżyć duchową odnowę i otworzyć go na
potrzeby innych w myśl chrześcijańskich ideałów poświęcenia, ofiarności i troski o
dobro naszych współbraci. Ten, kto doświadcza Miłosierdzia Bożego, zanurzając się
całym sobą w niewyczerpalnym źródle Chrystusowej miłości i dobroci, nie może w
przekonaniu Ojca Świętego, zachować tego bezcennego doświadczenia tylko dla
siebie, ale winien się nim dzielić z innymi. W pełni upoważnia człowieka do tego
sytuacja panująca we współczesnym świecie i fakt, że należy przeobrażać jego
oblicze jako apostołowie i świadkowie Bożego Miłosierdzia, które nigdy się nie
kończy, bo ma swoje źródło w Bogu – Wszechmogącym i Miłosiernym. Świadomość
ludzkiej misji miała w pełni święta Faustyna, która mówiąc o apostolstwie
miłosierdzia, wskazywała trzy drogi jego realizacji – poprzez czyn, słowo i modlitwę.
3.1. Czyn – akty i dzieła miłosierdzia jako trwała pamiątka peregrynacji
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Zob. Tamże, s. 293.
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Z Chrystusowej nauki, przekazanej ludziom przez s. Faustynę w jej
Dzienniczku, płynie głębokie przesłanie, że miłosierdzie objawia się nie tylko w słowie
i modlitwie, ale jego niepodważalnym świadectwem są w równej mierze czyny
wypływające z miłości do drugiego człowieka, zwłaszcza tego opuszczonego,
ciepiącego, chorego, ułomnego, zagubionego… Tę prawdę uzmysławiają słowa św.
Jakub Apostoła, który w swoim liście naucza: „Tak też i wiara, jeśli nie byłaby
połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. Ale może ktoś powiedzieć: Ty
masz wiarę, a ja spełniam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, to ja ci
pokażę wiarę ze swoich uczynków (Jk 2,17-18)”.
W świetle biblijnych przekazów istotną cechą kultu Bożego Miłosierdzia jest
postawa chrześcijańskiej ufności wobec Boga i czynnej miłości wobec bliźnich. Pan
Jezus przekazał siostrze Faustynie tę najistotniejszą prawdę dotyczącą miłości
względem drugiego człowieka: „Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie
bliźnim, nie możesz się od tego usunąć ani wymówić, ani uniewinnić (Dz. 742).
Dlatego Chrystus pragnie, by prawdziwi wyznawcy jego nauki w ciągu dnia dokonali
przynajmniej jednego aktu miłości bliźniego, który wypływałby z miłości do Boga,
bowiem trzeba nam czynić miłosierdzie, a wyobraźni miłosierdzia nie może nam
nigdy zabraknąć.
Warto, więc, przywołać czyny miłosierdzia, jakie zrodziły się podczas
peregrynacji, czyny, które stały się owocem spotkania z Chrystusem i żywym
świadectwem otwarcia się na potrzeby innych, świadectwem czynienia dobra w imię
Bożej miłości.
W parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Częstochowie
spotkanie z Jezusem Miłosiernym umocniło wiernych w przeświadczeniu, że
czynienie dobra jest ich życiową misją i prawdziwym powołaniem. O poświęceniu się
dla innych myśleli już na długo przed dostąpieniem łaski Chrystusowego
nawiedzenia – otaczali szczególną troską rodziny cierpiące z powodu ubóstwa i
osoby samotnie wychowujące dzieci, wspierali organizowane przez parafię akcje
charytatywne, składali hojne ofiary na potrzeby kościoła, z całej archidiecezji to oni
właśnie nabywali corocznie najwięcej świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.
Wszystkie te dowody miłości bliźniego spisano w specjalnej Księdze Czynów
Miłosierdzia, którą złożyli jako dar dziękczynny przybywającemu do nich Chrystusowi
– dar piękny i głęboko symboliczny, bo świadczący o miłości popartej dobrymi
czynami. Pragnąc upamiętnić ten szczególny moment przyjęcia Syna Bożego w
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swojej parafii, ofiarowali na rzecz kościoła ornat z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego i
św. Faustyny oraz podstawę do monstrancji609. Podobna Księga Czynów
Miłosierdzia, do której wpisywali się wierni, powstała też parafii Nawiedzenia NMP w
Częstochowie. Wszystkie zapisane w niej uczynki miłosierdzia były wyjątkowym
darem złożonym peregrynującemu Chrystusowi podczas centralnej Mszy świętej w
procesji ofiarnej610.
Przeżywanie i rozpamiętywanie Chrystusowego nawiedzenia w parafii pw. św.
Barbary w Częstochowie zrodziło wśród wiernych jeszcze silniejsze pragnienie
dzielenia się dobrem z drugim człowiekiem. Dlatego też postanowiono stworzyć
specjalne miejsce, które byłoby wyrazem realizowania dzieła Bożego Miłosierdzia w
konkretnym wymiarze. I tak trwałym owocem peregrynacji stała się wyremontowana i
oddana do użytku sala parafialna. Proboszcz i koordynator całego przedsięwzięcia,
o. Andrzej Kuster, tak opowiadał na łamach „Niedzieli” o projekcie, który zrodził się
pod wpływem spotkania z Jezusem Miłosiernym: „Odpowiadając na wezwanie Ojca
Świętego do «świadczenia miłosierdzia» i biorąc pod uwagę współczesne zagrożenia
uderzające w rodzinę, w dzieci, a także sytuację bytową większości rodzin naszej
parafii, stworzyliśmy miejsce spotkań dla wszystkich grup apostolskich parafii.
Jednak najistotniejszym celem powstania świetlicy jest zapewnienie dzieciom i
młodzieży miejsca, gdzie czułyby się bezpieczne. Tutaj mogą twórczo spędzać swój
czas wolny, pod czujnym okiem opiekunów łagodzić niedostatki wychowawcze domu
i rozwijać swoją osobowość”. Z relacji o. Kustera dowiadujemy się, że salka tętniła
życiem przez cały tydzień. O. Ryszard Borkiewicz zorganizował w niej lekcje języka
angielskiego dla dzieci prowadzone przez siostry franciszkanki Świętych Serc Jezusa
i Maryi – Teresę i Jolkę oraz studentów częstochowskich uczelni – Politechniki i
Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Salezjanka, siostra Elżbieta Kmet, zainicjowała
natomiast działalność parafialnej scholi „Effatha”, która spotykała się w świetlicy co
tydzień, przygotowując oprawę muzyczną niedzielnej Mszy Świętej dla najmłodszych.
Próby przeprowadzał tam również żeński chór parafialny pod kierunkiem siostry
Elżbiety Pielak i o. Jana Filipka. Oprócz tego w salce w każdą sobotę o. Robert
Szymański zapoznawał liczną grupę liturgiczną z zasadami służby przy ołtarzu
Pańskim, a w pierwszą niedzielę miesiąca organizowano tam spotkania osób, które
609
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zerwały z nałogiem alkoholowym i uczyły się żyć w trzeźwości, odnajdując
wewnętrzną siłę do mierzenia się ze swoją słabością w grupie wsparcia prowadzonej
przez o. R. Bortkiewicza. W salce parafialnej miały też miejsce spotkania braci
intradystów, którzy grali Intradę Królewską podczas odsłonięcia i zasłonięcia
Cudownego Obrazu. Wszystkie te inicjatywy i działania podejmowane przez wiernych
z parafii św. Barbary świadczą o pięknym, duchowym akcie urzeczywistniania
„wyobraźni miłosierdzia” we wspólnocie ludzi wierzących, pragnących w praktyce
realizować przesłanie Jana Pawła II o Bożym Miłosierdziu 611.
Jednym z tych najpotrzebniejszych dzieł miłosierdzia, zaświadczających o
prawdziwej miłości bliźniego, stało się zorganizowanie stołówki działającej przy
parafii św. Antoniego z Padwy w Częstochowie, gdzie codziennie o godzinie 12.00
wydawano posiłki dla osób ubogich612. Z kolei w parafii pw. św. Apostołów Piotra i
Pawła w Częstochowie w okresie ferii zimowych działała świetlica dla dzieci i
młodzieży, w której pod opieką wychowawców i kapłanów mogły one ciekawie i
twórczo spędzić wolny w trakcie wspólnych zabaw i wycieczek 613.
W parafii Świętej Rodziny w Pankach wierni, chcąc w sposób szczególny
uczcić Chrystusa Miłosiernego, przekazali ofiarę pieniężną (1500 zł) na dożywianie
dzieci z ubogich rodzin w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Pankach oraz w
Szkole Podstawowej w Konieczkach. Cenną pamiątką ofiarowaną Kościołowi z racji
nawiedzenia Pańskiego stał się obraz Jezusa Miłosiernego ufundowany przez
parafian – Annę i Krzysztofa Dędków z dziećmi oraz krzyż procesyjny i misternie
haftowany ornat z wizerunkiem Chrystusa zakupiony przez Jadwigę i Jana
Pawelaków614.
To tylko niektóre przykłady z tak licznych świadectw objawiania przez
wiernych czynnej miłości do Boga i bliźniego, świadectw, które stanowią
niezaprzeczalny dowód przeobrażania ludzkich serc owładniętych łaską Bożego
Miłosierdzia.

611
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3.2. Słowo – katechetyczny owoc peregrynacji na podstawie „Niedzieli”
Dawanie świadectwa zbawczej dla człowieka i świata mocy Bożego
Miłosierdzia, głoszenie prawdy o nieskończonej i wszechogarniającej miłości Jezusa
przebaczającego, który przemienia ludzkie serca i dusze, wzywanie do przyjęcia
Chrystusowej postawy otwarcia się na potrzeby drugiego człowieka – wszystko to
świadczy o tym, że słowem, tak samo jak czynem i modlitwą – jesteśmy w stanie
przeobrażać ludzką rzeczywistość zgodnie z orędziem siostry Faustyny i wezwaniem
św. Jana Pawła II. Słowo staje się pełnym mocy i potęgi środkiem bądź też
narzędziem

działania

Chrystusowego

umożliwiającym

miłosierdzia,

wpływa

autentyczne
na

zbliżanie

przemianę

naszej

człowieka

do

świadomości,

kształtowanie życiowych postaw i dokonywanie fundamentalnych wyborów. W takim
wymiarze – intelektualnego i duchowego oddziaływania słowem – funkcjonuje prasa
katolicka, która poprzez różne formy wypowiedzi (teksty publicystyczne, wywiady,
reportaże, rozważania religijne i filozoficzne, relacje z ważnych dla życia Kościoła
wydarzeń, nadsyłane do redakcji listy czytelników) podejmuje ważną misję głoszenia
i krzewienia prawdy o Bożym Miłosierdziu wśród społeczności chrześcijańskiej. W
tym dziele szczególna rola przypadła w udziale tygodnikowi katolickiemu „Niedziela”,
którego zespół redakcyjny włączył się bardzo aktywnie w przeżywane w Archidiecezji
Częstochowskiej uroczystości peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego w latach
2002-2003. W tym właśnie czasie na łamach „Niedzieli Częstochowskiej” (dodatek
regionalny do „Niedzieli”) ukazały się relacje z przebiegu peregrynacji w
poszczególnych parafiach archidiecezji, artykuły przybliżające tajemnicę Bożego
Miłosierdzia,

traktujące

o

ustawicznie

rozwijającym

się

kulcie

Chrystusa

Miłosiernego, o historii cudownego obrazu Jezu, ufam Tobie czy wreszcie teksty
szerzące wiedzę katechetyczną o urzeczywistnianiu nauki Chrystusa w aspekcie
czynu, słowa i modlitwy, tak by miłość miłosierna znajdowała autentyczne wcielenie
w naszym życiu615.
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Wśród kilkudziesięciu artykułów, które ukazywały się na łamach „Niedzieli Częstochowskiej” i
stanowiły swego rodzaju katechezę o Bożym Miłosierdziu, warto dla zobrazowania całego bogactwa
podejmowanych tematów, wymienić te najważniejsze: I. Skubiś, „Miłosierdzia boskiego cud” (2002, nr
43/492); Historia obrazu Miłosierdzia Bożego (2002, nr 45/494); Pokochać Chrystusa (Wywiad z ks. S.
Gębką, przewodniczącym komitetu ds. Peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego) (2002, nr 47/496);
Wyobraźnia zakłada inteligencję. O uczynkach miłosierdzia (2003, nr 2), Obraz Miłosierdzia Bożego –
jego historia, (2003, nr 11/512), nr 10/511), nr 12/ 513); K. Sokołowski, Jezu ufam Tobie. O obrazie
Jezusa Miłosiernego (2003, nr 17).

239

W „Niedzieli Częstochowskiej” publikowano także opatrzone komentarzem
fragmenty Dzienniczka siostry Faustyny, dekrety związane z uroczystościami
nawiedzenia Jezusa Miłosiernego (m.in. Dekret Księdza Arcybiskupa Metropolity
Częstochowskiego, Dekret zarządzający Peregrynację Obrazu Jezusa Miłosiernego
w

Archidiecezji

Częstochowskiej),

listy

arcybiskupa

i

biskupów

Kościoła

Częstochowskiego (m.in. List Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego do
kapłanów, osób konsekrowanych, katechetów przed rozpoczęciem peregrynacji
Obrazu Jezusa Miłosiernego w Archidiecezji Częstochowskiej; List pasterski
Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego na Boże Narodzenie 2002 r.), a do tego
wywiady z duchownymi, którzy byli współorganizatorami uroczystości i w szczególny
sposób czuwali nad ich przebiegiem. Prasa katolicka zamieściła między innymi
rozmowy z ks. Stanisławem Gębką – przewodniczącym Komitetu ds. Peregrynacji
Obrazu Jezusa Miłosiernego.
Spróbujmy, zatem, sięgnąć do wybranych tekstów publicystycznych, które
ukazały się w „Niedzieli Częstochowskiej”, by wydobyć ich katechetyczny wymiar i
przekonać się, jak wielkie znaczenie ma słowo pisane jako świadectwo krzewienia
prawdy o Bożym Miłosierdziu.
Na szczególną uwagę w naszych rozważaniach zasługuje przesycony głęboką
myślą religijną esej ks. K. Sokołowskiego Jezu, ufam Tobie!616, który w poruszający
sposób odsłania przed nami całą symboliczną wymowę Obrazu Jezusa Miłosiernego,
a przede wszystkim uświadamia, że Chrystus puka do każdego ludzkiego serca, że z
każdym człowiekiem pragnie nawiązać tę szczególną, bardzo osobistą więź, która
pozwala całkowicie i prawdziwie otworzyć się na Bożą Miłość i doznać pełni
miłosierdzia. Wielce znaczącym faktem jest to, jak podkreśla ks. Sokołowski, że
Chrystus z obrazu E. Kazimirowskiego przedstawiony został w momencie, gdy
wkracza do izby naszej duszy, a idąc ku nam, wykonuje gest błogosławieństwa.
Widzimy dobrze, jak z jego serca promieniują dwie wiązki światła – czerwona i biała,
które

są

świadectwem

miłości

do

człowieka,

miłości

bezgranicznej,

bo

przypieczętowanej tragedią ukrzyżowania. Gest Chrystusowego błogosławieństwa
jest skierowany nie do kogoś bezimiennego, ale jak z całą mocą podkreśla autor
eseju – do „Ciebie”, indywidulanego odbiorcy niezwykłego zjawiska. „Ty” – a więc
pojedynczy człowiek, jako osoba jest adresatem Chrystusowego wezwania, jemu to
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Syn Boży objawia się na obrazie, do niego przychodzi i jemu błogosławi. To akt
wielkiej łaski, gdyż Bóg przychodzi do człowieka i pragnie obdarzyć go swoją
bezgraniczną miłością: „Wpatruje się w ciebie uważnie, a jednocześnie ufnie,
wierząc, że Go przyjmiesz. Twarz Jego jest pełna dobroci. To nieprzychodzący z
napomnieniami, groźbami Nieskończony Majestat, lecz Jezus bogaty w miłosierdzie,
Jezus, brat ludzi, twój brat. Po to zasiadł po prawicy Najwyższego, by u Niego stać
się twoim Orędownikiem, zaczynem zawartego przez swe Wcielenie i Paschalne
Misterium niezwykłego Przymierza z ludźmi. Jeżeli kiedykolwiek czujesz się
osamotniony, bezsilny, przypomnij sobie, że On stoi tuż za drzwiami i czeka na
zaproszenie. Przecież mówił: «Oto stoję u twoich drzwi i kołaczę. Jeżeli mi
otworzysz, wejdę do ciebie i będę z tobą wieczerzał»” 617.
Obraz Jezusa Miłosiernego w sposób szczególny uwidacznia tę gotowość
nadejścia, przybycia, uobecnienia się Boga w naszym życiu – „niewidzialnie, ale
odczuwalnie” – gdy tylko człowiek zapragnie się z Nim spotkać, On gotów jest zjawić
się, „zasiąść z nami do wieczerzy, podczas której pragnie napełnić nas swą
mądrością, światłem, dodać odwagi, otuchy”. Jego oczy emanują dobrocią i miłością,
choć dopatrzeć się w nich można cierpienia męki krzyżowej, ale i gotowości do
przebaczenia swoim krzywdzicielom i oprawcom. „To oczy spoglądające z miłością
na wszystkich współczesnych trędowatych, sparaliżowanych, złożonych różnymi
niemocami. A usta wypowiadają słowa przebaczenia nad wieloma dzisiejszymi
Magdalenami i marnotrawnymi synami” – pisze o tych dobrotliwych i miłosiernych
Chrystusowych oczach ks. Sokołowski. Jezus, tak jak do Wieczernika, jest w stanie
wejść do naszej duszy nawet przez zamknięte drzwi, uprzedzić nasz gest otwarcia
się na Boga, jest czujny, trwa w gotowości, zawsze pierwszy wyciąga ku nam rękę, a
my winniśmy dostrzec Chrystusową obecność i otworzyć się całkowicie na Jego
zbawczą moc. „Popatrz – zachęca ks. Sokołowski – oto wchodzi do izby twej duszy z
całą swą Boską mocą, by dokonać w niej tego, czego nikt inny nie jest w stanie
uczynić. Może schyli się najpierw, by umyć ci nogi, a potem powie ci: «Oto moje
ciało, oto moja krew! Jedz! Pij! Oto cały oddaję się tobie. Pragnę odnowić zawarte
pomiędzy tobą a Ojcem Przymierze Wiekuistej Miłości i Jedności. Chcę, by grzechy
twoje zapadły w niebyt, nie obciążały twego pochodu ku Królestwu, w którym
otrzymasz udział w Chwale, jaką otoczył mnie Ojciec jeszcze przed założeniem
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świata». Oto co przynosi nam w podarunku przybywający do naszej duszy
Zmartwychwstały

Jezus.

Otwiera

przed

nami

oszałamiające

perspektywy

współudziału w Chwale Królestwa, którym jest On sam, zjednoczony z Ojcem i
Duchem Świętym”618. Jezus pragnął, by na obrazie ujrzano go nie, jako
majestatycznego i surowego Pana, jakim widziany jest w Kaplicy Sykstyńskiej, gdy
władczym gestem oddziela od siebie dobre i złe ziarno ludzkości. Chrystus prosi św.
Faustynę, by artysta przedstawił go nie jako mocarnego i gniewnego Boga, lecz jako
Boga uczłowieczonego, łaskawego, który zmierza na spotkanie z pojedynczym
człowiekiem, spotkanie w cztery oczy, przeradzające się w szczerą rozmowę, a w
konsekwencji pozwalające doznać pełni miłości i miłosierdzia Bożego.
W swym eseju ks. Sokołowski starał się w sposób nie pozbawiony
emocjonalnego zaangażowania przybliżyć czytelnikom duchowy wymiar spotkania z
Chrystusem. Na łamach „Niedzieli Częstochowskiej” odnaleźć możemy wiele jeszcze
innych tekstów, które traktują o historii i przesłaniu obrazu Jezusa Miłosiernego,
pozwalając zrozumieć jego symbolikę i uświadomić sobie, jak wielkie łaski płyną ze
spotkania z Chrystusem przebaczającym i z modlitwy wypraszającej dar miłosierdzia
„dla nas i całego świata”. W artykule z 10 listopada 2002 roku, pt. Historia obrazu
Miłosierdzia Bożego, przypomniana została m.in. geneza powstania cudownego
wizerunku Chrystusowego związana z objawieniem, jakiego miała doznać św.
Faustyna w celi płockiego klasztoru 22 lutego 1931 roku. Wtedy to zanotowała w
swym dzienniczku: „Wieczorem, kiedy byłam w celi ujrzałam Pana Jezusa ubranego
w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty
na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden
czerwony, a drugi blady […]. Po chwili powiedział mi Jezus: Wymaluj obraz według
rysunku, który widzisz, z podpisem: «Jezu, ufam Tobie”619. Te słowa św. Faustyny
zostają w „Niedzieli” objaśnione i zinterpretowane w oparciu o bogate materiały
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, w świetle których Chrystus jawi
nam się na obrazie jako ukrzyżowany i zmartwychwstały Bóg, który za cenę swej
męki przynosi człowiekowi pokój i zbawienie, odpuszczając mu grzechy i niosąc
wszelkie duchowe dary i łaski. Równie znacząca jest symbolika dwóch promieni –
czerwonego i bladego – których religijną wykładnią są słowa zapisane w dzienniczku
s. Faustyny, a przytoczone na łamach „Niedzieli”: „Te dwa promienie oznaczają krew
618
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i wodę; blady promień oznacza wodę, która usprawiedliwia dusze; czerwony promień
oznacza krew, która jest życiem dusz620”. Te łaski płynące od Chrystusa Miłosiernego
przybierają postać m.in. Sakramentów Świętych stanowiących Boży dar dla
człowieka, dar, który pozwala zgładzić jego grzechy i wznieść się mu na wyższy
poziom doskonałości duchowej, bo jak mówi sam Chrystus: „Szczęśliwy kto w ich
cieniu żyć będzie, bo nie dosięgnie go sprawiedliwa ręka Boga621”.
Odpowiedzią zaś na dary miłosierdzia jest postawa bezgranicznej ufności
zgodna ze słowami zamieszczonymi na obrazie: „Jezu ufam Tobie”, a ufność ta
przejawiająca się w modlitwie winna łączyć się z ewangelicznym wezwaniem do
czynnej miłości bliźniego, potwierdzonej uczynkami miłosierdzia względem drugiego
człowieka. „Niedziela” wtajemnicza również w treść Chrystusowych obietnic
związanych z tak rozumianą ideą Bożego Miłosierdzia, przypominając słowa
Zbawiciela o tym, że „dusza, która czcić będzie ten obraz «nie zginie». Kult Jezusa
Miłosiernego i całkowite zawierzenie mu swojej osoby otwiera więc przed
człowiekiem perspektywę zbawienia, zapewnia „zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi
duszy” i łaskę szczęśliwej śmierci. Chrystus Miłosierny hojnie udziela swych łask i tak
przemawia do tych, którzy pragną zaczerpnąć z nieskończonego zdroju Jego
dobroci: „Podaję ludziom naczynie, z którym mają przychodzić po łaski do źródła
Miłosierdzia. Tym naczyniem jest ten obraz z podpisem: «Jezu, ufam Tobie»622.
Przez obraz ten udzielać będę wiele łask dla dusz”623.
„Niedziela” odsłania również przed swymi czytelnikami dzieje cudownego
obrazu Jezusa Miłosiernego, który został namalowany w Wilnie w 1934 roku w
pracowni E. Kazimirowskiego i powstawał pod bezpośrednim kierunkiem s. Faustyny,
natomiast do okazania publicznej czci został wystawiony po raz pierwszy w
sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Ostrej Bramie w pierwszą niedzielę po
Wielkanocy 26-28 kwietnia 1935 roku. Losy tego niezwykłego obrazu, który zrodził
się z nakazu samego Chrystusa i ma kilka swoich wariantów artystycznych,
przedstawione zostały w szeregu artykułów drukowanych w przywoływanym
tygodniku katolickim624. Na jego łamach mowa jest także o najsłynniejszym obrazie
620
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pędzla Adolfa Hyły, ofiarowanym do kaplicy zakonnej w Krakowie-Łagiewnikach jako
wotum za ocalenie rodziny z wypadków wojennych i świadczącym zarazem o
spełnieniu słów Pana Jezusa skierowanych do s. Faustyny: „Pragnę, aby ten obraz
czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie625”.
Wiele miejsca redakcja pisma poświęca obrazowi Jezusa Miłosiernego
namalowanemu przez Witolda Bulika, gdyż właśnie ten wizerunek Zbawiciela miał
odbywać peregrynację w pamiętnych latach 2002/2003. Na łamach „Niedzieli” nie
mogło, więc, zabraknąć relacji z pielgrzymki duchownych i przedstawicieli
Archidiecezji Częstochowskiej do Rzymu, tym bardziej, że Ojciec Święty Jan Paweł II
miał poświęcić obraz i błogosławić polskim wysłannikom w dziele krzewienia wiary w
Boże Miłosierdzie na ziemi częstochowskiej. Świadectwem przeżyć i niezwykłych
doświadczeń duchowych, jakie stały się udziałem naszych pielgrzymów, którzy przed
oblicze papieża przybyli z obrazem Jezusa Miłosiernego, jest relacja ks. Stanisława
Gębki, który dzień po dniu opisuje przebieg pielgrzymki, eksponując przede
wszystkim jej moment kulminacyjny, jakim było spotkanie polskich pątników z Janem
Pawłem II. W środę, 13 listopada 2002 roku, w Bazylice św. Piotra odprawiona
została Msza święta, którą koncelebrowali biskup Jan Wątroba, kapłani-pielgrzymi,
ks. R. Selejdak, pracownik Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego oraz duchowni
studiujący w Rzymie. Podczas kazania Arcybiskup Nowak podkreślał doniosłość aktu
peregrynacji do grobu św. Piotra Apostoła i spotkania z Janem Pawłem II – jego
następcą. Zwracał również uwagę na cele pielgrzymki zawarte w liście pasterskim do
diecezjan – „uczcić miłosierdzie Boże, skorzystać z Bożego miłosierdzia, czynić
miłosierdzie wobec innych, ożywić struktury różańcowe w parafiach”. Po zakończeniu
Mszy św. nastąpił najdonioślejszy dla polskich pątników moment, gdy wstępując do
Auli Pawła VI, stanęli przed Janem Pawłem II:
„Aula była wypełniona pielgrzymami – wspomina ks. Gębka w artykule Czuję w tym
wolę Bożą – Kiedy nasza grupa została zaprezentowana Ojcu Świętemu, wstaliśmy i
zaśpiewaliśmy trzykrotnie: «Jezu, ufam Tobie». Wszyscy odczuwaliśmy wielkie
wzruszenie. Ojciec Święty przywitał naszą grupę słowami: «Witam delegację
Archidiecezji Częstochowskiej, która przybyła pod przewodnictwem abp. Stanisława
Nowaka i bp. Jana Wątroby. Archidiecezja przygotowuje się do peregrynacji obrazu
Jezusa Miłosiernego. Błogosławię ten obraz i modlę się, aby peregrynacja przyniosła
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obfite łaski dla całej archidiecezji». Sądziłem, że to było właściwe błogosławieństwo.
Nie przewidziałem jednak wydarzeń, które nastąpiły po zakończeniu audiencji.
Poprowadzeni przez o. Hejmo podeszliśmy do podium, gdzie przebywał Ojciec
Święty, by zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z Papieżem. Gdy część naszej grupy
zeszła już z podium, Ksiądz Arcybiskup poprosił, żeby podnieść obraz i przybliżyć go
do Ojca Świętego. Razem z ks. Szczerbą podnieśliśmy obraz i przysunęliśmy go do
papieskiego fotela, Ojciec Święty pobłogosławił obraz, kilkakrotnie dotknął go dłonią i
ucałował w miejscu, gdzie namalowany jest napis „Jezu, ufam Tobie”. Widziałem
wielkie wzruszenie Ojca Świętego. Wszyscy także byliśmy wzruszeni. Ksiądz
Arcybiskup przedstawił Papieżowi twórcę obrazu – W. Bulika. Poprosiłem Ojca
Świętego o błogosławieństwo na czas peregrynacji. Ojciec Święty pobłogosławił
mnie, pobłogosławił również ks. Mariana Szczerbę, a także wszystkich katechetów i
dzieło katechizacji w archidiecezji. To było dla mnie największe przeżycie, radość i
szczęście”626.
W ten sposób Jan Paweł II naznaczył peregrynację świętym stygmatem, a
pielgrzymka Kościoła częstochowskiego

do Rzymu stanowiła pierwszy akt

peregrynacji Jezusa Miłosiernego, który ze stolicy Piotrowej zawędrować miał do
wszystkich świątyń Archidiecezji Częstochowskiej.
Najlepszym świadectwem oddziaływania na wiernych idei Bożego Miłosierdzia
są wielorakie akty czci religijnej będące wyrazem żywej wiary i ludzkiej ufności
pokładanej w Jezusie Chrystusie, który nas umiłował. W „Niedzieli Częstochowskiej”
znajdziemy wiele tekstów publicystycznych odkrywających szczególne miejsca
zaświadczające o coraz intensywniej rozwijającym się kulcie Jezusa Miłosiernego na
ziemi częstochowskiej. Jednym z takich wyjątkowych punktów na mapie naszej
archidiecezji jest częstochowska Dolina Miłosierdzia, której historię przybliża w swym
artykule M. Bodak, pisząc, że właśnie tu szczególnego znaczenia nabierają słowa
Jana Pawła II: „Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak miłosierdzie Boże – owa
miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość ku
nieskończonym wyżynom świętości Boga”627.
Stróżami tego położonego u stóp Jasnej Góry sanktuarium, do którego
tysiącami napływają pątnicy nie tylko z Polski, ale i ze wszystkich zakątków ziemi, są
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księża pallotyni, od połowy XX wieku głoszący światu orędzie o Bożym miłosierdziu.
Prekursorem pracy apostolskiej w Dolinie Miłosierdzia, jak przypomina Mira Bodak,
był ks. Leon Cieślak, który przybył do Częstochowy zaraz po II wojnie światowej, a
już trzy lata potem pallotyni znaleźli odpowiednie miejsce dla swojej przyszłej
działalności. Na obszarze nieczynnej cegielni przy ulicy Kordeckiego 49 powstał z
czasem dom i kaplica pw. Najświętszej Marii Panny Ostrobramskiej, a uroczystego
poświęcenia obiektów sakralnych dokonał 18 grudnia 1949 roku biskup Teodor
Kubina, który wypowiedział wówczas znamienne słowa: „To miejsce w cieniu
Jasnogórskiej Pani niechaj służy miłosierdziu Bożemu. Każdy, kto nawiedzi ten
kościół, niech dozna w sposób szczególny miłosierdzia Bożego”. I tak też się stało,
bo od tego czasu, jak podkreśla ks. Z. Wójcik628, uwidacznia się specjalne działanie
Bożego Miłosierdzia w tym właśnie miejscu, znanym odtąd jako Dolina Miłosierdzia,
a od 12 września 1960 roku stanowiącym pierwszą na świecie parafię Bożego
Miłosierdzia. M. Bodak zauważa, że „nieustannie pielęgnująca i szerząca kult
Bożego Miłosierdzia działalność parafii sprawiła, że mały kościółek 30 marca 1992 r.
został na mocy dekretu abp. Stanisława Nowaka podniesiony do godności
Archidiecezjalnego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Dla pielgrzymów symboliczne
znaczenie

ma

kaplica

oraz

figura

Jezusa

Miłosiernego

–

dar

Kościoła

meksykańskiego dla Kościoła w Polsce. Poświęcenia tych sakralnych obiektów
dokonali w sierpniu 1994 r. Prymas Polski – kard. Józef Glemp i bp Jose Maria
Hernandez Gonzales – ordynariusz diecezji w Meksyku. 30 kwietnia 2000 r., w
Niedzielę Miłosierdzia Bożego, poświęcono plac pod budowę nowej świątyni”. Od
samego początku służby duszpasterskiej księży pallotynów w Dolinie Miłosierdzia w
ich działalność wpisana była idea apostolstwa Bożego miłosierdzia, którą starali się
realizować w trzech aspektach – religijnym (szerzenie kultu), formacyjnym
(zakładanie i prowadzenie wspólnot modlitewnych) oraz charytatywnym (działalność
na rzecz potrzebujących).
Nieocenione zasługi dla dzieła szerzenia Bożego Miłosierdzia oddali ks.
Edmund Boniewicz – pierwszy proboszcz tej parafii, wielki propagator kultu
Miłosierdzia Bożego w Polsce i na świecie oraz ks. Stanisław Wierzbica – „niezłomny
apostoł idei i ruchu czcicieli Bożego Miłosierdzia”. Do sanktuarium pielgrzymowały
całe rzesze wiernych, by modlić się przed Obrazem Jezusa Miłosiernego, który
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namalował na prośbę ks. Boniewicza krakowski artysta Adolf Hyła, twórca wizerunku
Chrystusa dla sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. O tym, że
częstochowski Obraz słynie łaskami, świadczą liczne przypadki uzdrowień i
nawróceń, by wspomnieć choćby przypadek jedenastoletniego chłopca, który
odzyskał wzrok, wołając: „Czemu ja Ciebie nie widzę na Twoim Obrazie, Miłosierny
Jezu”, a inny z kolei człowiek, Polak żydowskiego pochodzenia, uważający się za
ateistę, stając przed obliczem Jezusa Miłosiernego odzyskał wiarę. W sanktuarium
codziennie odmawiana jest Koronka do Bożego Miłosierdzia o godzinie 15.00,
rozpoczynającej tzw. Godzinę Miłosierdzia – na pamiątkę śmierci krzyżowej
Chrystusa. Należy przy tym podkreślić fakt, że święto Miłosierdzia Bożego jest
obchodzone w sanktuarium nieprzerwanie od 1950 roku, chociaż oficjalnie zostało
zatwierdzone dopiero przez papieża Jana Pawła II, bowiem począwszy od 1959 roku
kult ten został zahamowany przez Kongregację Świętego Oficjum na okres 20 lat.
Mimo to trwał nadal w dwóch ośrodkach w Polsce – w Łagiewnikach oraz w
częstochowskiej

Dolinie

Miłosierdzia.

Niewątpliwie

do

ustanowienia

Święta

Miłosierdzia Bożego przyczyniły się według Miry Bodak wyniki badań prowadzone w
częstochowskim Ośrodku Studium Miłosierdzia Bożego, które pozwoliły w znacznej
mierze uzasadnić aspekty teologii kultu Miłosierdzia Bożego. W tej mierze
największe zasługi należy przypisać ks. E. Boniewiczowi i ks. S. Wierzbicy, bo oni to
właśnie dążyli do umocnienia powstającego Ruchu Czcicieli Miłosierdzia Bożego
oraz podążając za radą kardynała Wyszyńskiego, starali się nadać kultowi silne
podstawy teologiczne. Świadczą o tym między innymi materiały z licznych
sympozjów i kongresów organizowanych przez Ośrodek działający w Dolinie
Miłosierdzia. Stały się one inspirującym źródłem dla autorów prac o Bożym
Miłosierdziu629, a nawet dla samego Ojca Świętego Jana Pawła II, jako twórcy
encykliki Dives in Misericordia.
Szerzenie kultu Bożego Miłosierdzia w aspekcie formacyjnym ma dla księży
pallotynów szczególne znaczenie. Toteż począwszy od roku 1966 organizują oni
sympozja na temat Miłosierdzia Bożego, a od 1981 – specjalne kongresy
pozwalające pogłębiać wiedzę religijną w tym zakresie, wygłaszane zaś referaty
publikowane są następnie w „Biuletynie Miłosierdzia Bożego” oraz w „Apostole
629

Na szczególną uwagę zasługuje pionierska praca badawcza o Miłosierdziu Bożym, której autorem
jest ks. Michał Sopoćko, kierownik duchowy św. Faustyny, który często gościł w częstochowskiej
Dolinie Miłosierdzia i dzielił się z tamtejszymi duchownymi istotnymi wskazówkami, co do istoty
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Miłosierdzia Bożego”. W Dolinie Miłosierdzia działają również Ogniska Pokutne
Czcicieli Ducha Świętego, nad którymi przez lata duchową opiekę sprawował ks.
Boniewicz, a których założycielką była w roku 1967 H. Ostrogórska. M. Bodak
podaje, że ta „grupa licząca ok. 500 osób z całej Polski stara się postępować drogą
ośmiu błogosławieństw, wcielając w życie orędzie fatimskie i przesłanie Pana Jezusa
Miłosiernego. Członkowie ognisk gromadzą się na Koronce i Mszy św. przebłagalnej
każdego 13. dnia miesiąca”630. Równie istotne znaczenie w ruchu formacyjnym
odgrywają Wieczerniki Miłosierdzia Bożego, których uczestnicy pogłębiają swoją
relację z Bogiem podczas rekolekcyjnych spotkań. W latach 2002-2003 do
Wieczerników należało blisko 700 osób, a 5000 deklarowało się przyjaciółmi
wspólnoty.
Nie można też zapomnieć o trzecim aspekcie działalności prowadzonej przez
księży pallotynów, a mianowicie o czynach miłosierdzia, które realizują w ramach
Ośrodka Charytatywnego „Misericordia” im. bł. Józefa Jankowskiego, który działa od
11 września 2000 roku, wspierając bezdomnych i ubogich.
Nie

dziwi

więc

fakt,

że

uroczystości

peregrynacji

w

Archidiecezji

Częstochowskiej rozpoczęły się w roku 2002 właśnie od Doliny Miłosierdzia, w której
już od połowy XX wieku głoszono orędzie o niewyczerpanej miłości Chrystusa
zmartwychwstałego.
Tradycja kultu Bożego Miłosierdzia eksponowana na łamach „Niedzieli
Częstochowskiej” staje się wspaniałym świadectwem szerzenia się wiary w
przesłanie, jakie Chrystus przekazał nam przez osobę s. Faustyny. Wyrazem
ciągłego umacniania tej wiary są inspirowane aktem peregrynacji uroczystości i
procesje religijne manifestujące naszą wewnętrzną potrzebę zbliżania się do
Chrystusa i zanurzenia w Jego miłości miłosiernej. Jednym z najpiękniejszych
świadectw procesu

duchowej

odnowy,

stanowiącego

niezaprzeczalny

owoc

peregrynacji, jest ustanowienie nowej tradycji archikatedralnej mającej na celu
wspólnotowe wyznanie wiary w Boże Miłosierdzie podczas procesji organizowanej w
Niedzielę Miłosierdzia Bożego.
Pierwsza

tego

rodzaju

zbiorowa

manifestacja

religijna

w

parafii

archikatedralnej pw. Świętej Rodziny miała miejsce 27 kwietnia 2003 roku. O
godzinie 15.00, jak relacjonuje w „Niedzieli Częstochowskiej” M. Kotas, wyruszył z
630
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Kaplicy Bożego Miłosierdzia na częstochowskie ulice Jezus ukryty w Monstrancji i
rozlewający łaski na wszystkie serca i dusze spragnione Bożej bliskości. Za swym
umiłowanym Zbawicielem podążały w procesji ulicą Krakowską rzesze rozmodlonych
wiernych, na czele, których kroczyło Arcybractwo Świętej Rodziny i Gwardia
Archikatedralna. Uczestnicy procesji z nabożną czcią odmawiali Koronkę do Bożego
Miłosierdzia oraz wsłuchiwali się w skupieniu we fragmenty Ewangelii i towarzyszące
im rozważania podjęte przez księdza proboszcza, który podkreślał grzeszność istoty
ludzkiej, ale i możliwość ekspiacji oraz wewnętrznej odnowy duchowej. „Każdy z nas
jest synem marnotrawnym, czy stać mnie na to, by być Samarytaninem; jeśli jesteś
bez winy, pierwszy rzuć kamień” – próbował wskazywać swym parafianom istotę
miłosierdzia tkwiącą w ewangelicznych prawdach. Odtwarzając przebieg procesji M.
Kotas podaje, że po odczytaniu Ewangelii o śmierci krzyżowej Chrystusa i
rozważaniu dotyczącym tej tajemnicy ks. M. Duda wskazał na symbolikę miejsca, na
którym zakończyła się procesja. Mówił, że „to miejsce jest «bramą» parafii, gdzie w
listopadzie wierni archikatedry powitają obraz Chrystusa Miłosiernego, ale w jej
pobliżu znajduje się zakład «Elanex», który niedawno upadł. Nawiązując do tego
wydarzenia, Ksiądz Proboszcz z goryczą dzielił się ze wszystkimi swą refleksją, że z
dzielnicy położonej wokół pierwszego kościoła archidiecezji chce się uczynić getto
biedy, że wielu ludzi żyje tu jak w XIX w. – bez ciepła, światła, ale – co najgorsze –
bez nadziei. Raz jeszcze apelując do władz miasta o miejsca pracy i pomoc dla
najbiedniejszych, wołał ks. M. Duda o niepozostawianie człowieka bez nadziei. W
kontekście tych słów i na tym miejscu jakże szczerze zabrzmiało ostatnie wezwanie
zgromadzonych na procesji wiernych – «Jezu, ufam Tobie!»”631. Tego rodzaju relacje
prasowe z uroczystości inspirowanych peregrynacją mają wielką wartość dla
człowieka współczesnego, który może odnaleźć w nich żywe świadectwo Boskiej
obecności wśród ludzi głęboko wierzących oraz pragnących podążać Chrystusową
drogą miłości i miłosierdzia.
Jako niezwykle cenne świadectwo cudu Bożego Miłosierdzia dokonującego
się podczas peregrynacji odczytać można artykuły stanowiące syntetyczne
streszczenie tego wielkiego wydarzenia religijnego, jakie miało miejsce w
Archidiecezji Częstochowskiej w latach 2002-2003. Jednym z najwartościowszych
tekstów w kontekście naszych rozważań nad owocami nawiedzenia Jezusa
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Miłosiernego jest niewątpliwie esej M. Browarskiego o znaczącym tytule „I
poznaliśmy miłość”632. Jego autor zauważa, że z nadsyłanych do redakcji „Niedzieli”
relacji i świadectw peregrynacji wyrasta wielopłaszczyznowy obraz procesu duchowej
odnowy, jaka dokonywała się w poszczególnych parafiach, które doświadczały łaski
modlitwy przed świętym wizerunkiem Chrystusa Miłosiernego. Już sam etap
przygotowawczy, poprzedzający przyjęcie Syna Bożego w lokalnej wspólnocie
wierzących, pozwalał na zbliżenie się do tajemnicy Bożego Miłosierdzia poprzez
odmawianie Koronki, czytanie Dzienniczka Św. Faustyny, udział w nowennie do
Miłosierdzia Bożego, pielgrzymowanie do sanktuarium w Łagiewnikach, uczestnictwo
w modlitwach w intencji dobrego przygotowania do uroczystości nawiedzenia. Ważną
rolę w życiu duchowym wiernych odegrały poprzedzające nawiedzenie rekolekcje
zakończone sakramentem pokuty i pojednania oraz katechizacja dokonująca się
poprzez

lekturę

specjalnych

biuletynów

parafialnych

i

listów

pasterskich

wyrażających ufność w głębokie i owocne przeżycie spotkania z Jezusem
Miłosiernym. Wszystkie te formy modlitwy i refleksji religijnej sprzyjały „budzeniu się
ludzkich serc i umacnianiu się wiary”. Z analizowanych przez Mikołaja Browarskiego
relacji z uroczystości peregrynacji wyraźnie widać, jak wielkim religijnym przeżyciem
stał się dla wiernych naszej archidiecezji akt nawiedzenia ich wspólnoty przez Boga
Żywego: „Sama doba, w której gościł Chrystus w swoim cudownym wizerunku,
wyróżniała się od innych przez «wyjątkowo pięknie udekorowane domy i ulice»
(parafia w Gidlach), «mimo deszczu bardzo liczną obecność wiernych, którzy dla
niezwykłego Gościa porzucili swe przyziemne obowiązki» (parafia w Skomlinie),
«podniosły nastrój, ludzką życzliwość i pełniejszą radość» (parafia w Mykanowie),
wówczas też «dokonywały się (tylko Bogu dokładnie wiadome) nawrócenia,
pojednania w rodzinach, uzdrawiania sumień, powroty do Kościoła, podejmowanie
obietnic i przyrzeczeń» (parafia w Cieciułowie). Był to także czas «szczególnej
pamięci modlitewnej o zmarłych, by dzięki Bogu bogatemu w miłosierdzie otrzymali
życie wieczne» (parafie w Rząśni i Cieciułowie)”633. Wyrazem miłości do Jezusa i
radości z jego przybycia stały się ofiarowane z okazji peregrynacji dary materialne
oraz rozmaite inicjatywy podjęte na rzecz parafii – na przykład w Lindowie
wzniesiono nowy krzyż i położono wokół świątyni kostkę brukową, a w Kłomnicach
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założono

w

kościele

instalację

grzewczą,

odrestaurowano

dwie

kaplice,

wyremontowano zakrystię i pomalowano świątynię.
W czasie peregrynacji, mając na względzie prawdę, że Chrystus przychodzi
do nas w postaci tych najbardziej potrzebujących, włączano się aktywnie w działania
na rzecz najuboższych mieszkańców parafii oraz organizowano zbiórki mające
wspomóc materialnie dzieła Caritas. Szczególnego znaczenia nabierają też ofiary
duchowe

składane

przez

parafian

Chrystusowi

Miłosiernemu

–

deklaracje

członkostwa w modlitwie Żywego Różańca, adoracja Najświętszego Sakramentu,
codzienna Koronka do Miłosierdzia Bożego, regularne rozważanie Pisma Świętego.
„Wszystko, co złożyło się na owocne przeżycie spotkania z Miłosiernym – zauważa
Browarski – potwierdziło prawdę, że «na początku XXI wieku można żyć, kierując się
zasadami Ewangelii oraz postawić Boga na pierwszym miejscu» (parafia Mykanów),
«można w dzisiejszych czasach, kiedy miasto zostało dotknięte przez bezrobocie i
inne choroby cywilizacyjne XXI wieku kochać Chrystusa» (parafia Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny w Praszce). Chrystus «przyniósł wszystkim więcej
wzajemnej miłości, serdeczności i życzliwości – świadczy o tym zaangażowanie
parafian w życie Kościoła» (parafia Wspomożenia Wiernych w Kamyku)” 634.
Ten wyjątkowy czas wsłuchiwania się w słowo Boże głoszone przez
częstochowskich ojców-biskupów, jak po wielokroć podkreślano w parafialnych
sprawozdaniach peregrynacyjnych, pozwolił lepiej przyswoić sobie prawdę, że
„najsilniejszym przejawem dokonującego się w człowieku nawrócenia jest postawa
miłosierdzia” i że winniśmy otworzyć nasze serca na potrzeby bliźnich, by ofiarować
im najlepszą cząstkę nas samych, wypełniając tym samym Boże wezwanie: „Bądźcie
miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”.
3.3. Modlitwa – owoc duchowy peregrynacji
Modlitwa to spotkanie człowieka z Bogiem. To podczas modlitwy dokonuje się
niezwykły akt poznawania Osoby Boga i duchowego jednoczenia się z Nim, akt,
który fascynuje i budzi ciągłą tęsknotę za Stwórcą. Papież Franciszek w katechizmie
Kościoła Katolickiego dla młodych Youcat przypomniał, że „modlitwa to zwrócenie się
sercem ku Bogu. Kiedy człowiek się modli, wchodzi w żywą relację z Bogiem.
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Modlitwa to wielka brama do wiary. Kto się modli, nie żyje już więcej dzięki sobie, dla
siebie i swoją własną siłą. Wie, że istnieje Bóg, do którego należy się zwracać.
Człowiek modlący się coraz bardziej zawierza się Bogu. Już teraz szuka więzi z Tym,
z którym pewnego dnia spotka się twarzą w Twarz. Dlatego do życia
chrześcijańskiego przynależy wysiłek codziennej modlitwy. Jednak nie można
nauczyć się modlić, tak jak uczy się techniki. Choć dziwnie to zabrzmi: modlenie się
jest darem, który otrzymujemy przez modlenie się”.635
Takim wyjątkowym darem modlitwy stała się peregrynacja jako spotkanie z
Bogiem, podczas którego uwielbiano Jego miłosierdzie w znaku obrazu Jezu, ufam
Tobie i dziękowano za ten szczególny czas nawiedzenia, który sprzyjał religijnej
refleksji i modlitewnym rozważaniom nad istotą Bożej miłości, odnajdywaniem jej w
sobie i okazywaniem innym. Niezachwianie uwierzono w potęgę modlitwy, w to, że
przyczynia się ona do pogłębienia kultu Miłosierdzia Bożego, gdyż peregrynacja stała
się wyjątkowym wydarzeniem modlitewnym pozwalającym wypraszać Boże łaski tak
dla małej wspólnoty parafialnej, jak i dla całego świata.
Nawiedzenie stało się, więc, czasem w szczególny sposób sprzyjającym
modlitwie – tej indywidualnej, osobistej oraz tej wspólnotowej – rodzinnej i
parafialnej. Spośród wszystkich owoców, jakie zrodziła peregrynacja, najtrudniej
zapewne opisać i ocenić te duchowe, związane z darem modlitwy, ponieważ tylko tak
naprawdę Bóg wie, co kryje się w sercu człowieka i tylko On jeden ma świadomość
tego, co dokonało się w naszym wnętrzu podczas nawiedzenia. Biorąc jednak pod
uwagę określone wydarzenia i przejawy ludzkich zachowań, jesteśmy w stanie w
pewnym stopniu wnioskować o duchowych owocach peregrynacji. Jednym z nich
była modlitwa dokonująca się w sercach ludzi wiary, którzy głęboko przeżywali
spotkanie z Miłosiernym Panem. Najczęściej odmawiano Koronkę do Bożego
Miłosierdzia, która ma niezwykłą moc przemieniania zła w dobro, nienawiści w
miłość, wojny w pokój, a także Różaniec Święty, o którym Jan Paweł II mówił, że jest
zbawieniem dla świata. Wiara w sens szczerej i ofiarnej modlitwy uwidaczniała się
tak w wymiarze indywidualnym, jak i wspólnotowym, w którym widać było szczególne
zaangażowanie Kół Żywego Różańca. Należy przyznać, że czas peregrynacji
sprzyjał w ogólności ożywieniu ducha modlitwy wśród członków wielu parafialnych
formacji religijnych.
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Poznawanie Boga w modlitwie sprawia, że przychodzimy do Niego coraz
ufniej, uwalniani stopniowo od lęku, obaw przed przyszłością, dręczącego nas
zatroskania o bieg spraw. Skąd bierze się to poczucie wolności? Sądzić można by,
że rodzi się ono z pewności, że jedynie Chrystusowym dłoniom da się powierzyć
wszystko, bo On jest dobry, miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo
cierpliwy (Ps 103, 8). I taki właśnie dał się poznać wiernym w obrazie Jezu, ufam
Tobie podczas ich gorącej modlitwy.
3.3.1. Koła Żywego Różańca
Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego w Archidiecezji Częstochowskiej
zbiegła się z Rokiem Różańca Świętego ogłoszonym przez Jana Pawła II w
październiku 2002 roku. Papież w Liście o Różańcu Świętym ukazuje niezwykłą moc
modlitwy różańcowej, jej owocność i siłę oddziaływania, a do istniejących trzech
części Różańca Świętego dodaje Tajemnicę Światła. Peregrynacja Obrazu Jezusa
Miłosiernego

stała

się

momentem

szczególnie

sprzyjającym

zreformowaniu

parafialnych Kół Różańcowych oraz zakładaniu nowych.
Rok różańcowy, który miał się zakończyć w październiku 2003 roku, służył też
uczczeniu 25-lecia pontyfikatu Jana Pawła II. Z racji tego jubileuszu Papieskie Dzieła
Misyjne w Polsce wyszły z inicjatywą powołania do życia bukietu Żywych Róż
Różańcowych, które miały być ofiarowane Papieżowi jako najpiękniejszy dar od
rodaków. W naszej częstochowskiej archidiecezji dzieła tego podjął się dyrektor
diecezjalny Papieskich Dzieł Misyjnych ks. Jacek Gancarek.
Szczegółowe informacje na ten temat zamieszczone zostały w diecezjalnych
„Okólnikach” (biuletynach dla duchowieństwa), natomiast do każdej parafii przesłano
specjalne formularze przeznaczone do dokonywaniu wpisów przez członków Żywego
Różańca. Pozostając w służbie idei Papieskich Dzieł Misyjnych, dyrektor diecezjalny
prowadził szkolenia dla katechetów w czterech regionach duszpasterskich
(Częstochowie, Wieluniu, Radomsku i Zawierciu), podczas których zostały
przekazane

i

przedstawione

wszystkie

ważne

informacje

dotyczące

Kół

Różańcowych i ich nieocenionej roli w życiu religijnym parafii, jak również samej
modlitwy różańcowej niosącej całej wspólnocie trwałe owoce duchowe.
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Konkretnym i wymiernym efektem powyższych inicjatyw w naszej archidiecezji
było w tym szczególnym czasie łaski zreformowanie istniejących oraz powołanie do
życia nowych Kół Różańcowych – dla dorosłych, dzieci i młodzieży.
3.3.1.1. Dziecięce Koła Żywego Różańca
Należy zauważyć, że od połowy XIX wieku najbardziej popularną różańcową
wspólnotę modlitewną stanowi Stowarzyszenie Żywego Różańca. Jego założycielka
Paulina Jaricot mówiła w roku 1826 w Lyonie, że „najważniejszą i najtrudniejszą
rzeczą jest uczynić różaniec modlitwą wszystkich”. Przekonywała wówczas, że każdy
człowiek może znaleźć w ciągu dnia kilka minut, aby odmówić dziesiątkę różańca,
korzystając w ten sposób z wyjątkowego skarbca łask, jakie udziela Bóg przez ręce
Maryi w czasie modlitwy różańcowej.
Rok Różańca i trwającej peregrynacji w sposób szczególny pozwolił odkrywać
tajemnice różańcowe także dzieciom, które żywo uczestniczyły w ich odmawianiu
podczas nawiedzenia. Nieocenioną rolę w rozpowszechnianiu modlitwy różańcowej
wśród najmłodszych spełniała misja zakładania dziecięcych Kół Żywego Różańca. Z
pomocą w rozwijaniu tej inicjatywy pospieszył Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych w
Archidiecezji Częstochowskiej, który przygotował katechetów, dając im gotowe
narzędzia służące do zakładania Dziecięcych Róż w parafiach i szkołach. Przesłane
przez katechetów wykazy Dziecięcych Róż Różańcowych zostały włączone do Księgi
Różańcowej, która stanowi owoc duchowy Roku Różańca i czasu Peregrynacji
Obrazu Jezusa Miłosiernego636.
Tabela nr 1 przedstawia liczbę powstałych Róż Dziecięcych w parafiach i szkołach

Lp.

Parafia

Miejscowość

Szkoła

Ilość
Róż

1.

Bieżeń

SP SPSK

2

2.

Św. Stanisława BM

Cykarzew

SP w Starym Cykarzewie

3

3.

Św. Bartłomieja Ap

Czarnożyły

PSP im M. Kopernika

5

Częstochowa

PDMD

3

4.
636

Zob. Archiwum Kurii Metropolitalnej w Częstochowie. Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego w
Archidiecezji Częstochowskiej 2002-2003, t. XVIII: Koła Żywego Różańca Archidiecezja
Częstochowska, Dar duchowy roku różańca i Peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego, część I, s. 1442 oraz t. XIX: Koła Żywego Różańca, część II, s. 1-87.
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5.

Częstochowa

PSP nr 36

2

6.

Św. Jadwigi królowej

Częstochowa

PSP nr 1

1

7.

Św. Pierwszych

Częstochowa

SP nr 31

1

Męczenników Polski
8.

Św. Jakuba Ap

Częstochowa

SP nr 40

5

9.

Przemienienia Pańskiego

Częstochowa

SP nr 11

6

Częstochowa

SP nr 29

2

10.
11.

Najśw. Serca Pana Jezusa

Dzietrzniki

SP

3

12.

Niep. Poczęcia NMP

Garnek

SP im. Bolesława Prusa

1

13.

Wszystkich Św.

Jedlno

14.

Lgota Wielka

Lgota

PSP im M. Konopnickiej

2

15.

Ludwinów

SP

2

16.

Łobodno

Zespół Szkół

2

1

17.

Ostrowy nad Okszą

Ostrowy

1

18.

Św. Rodziny

Praszka

1

19.

Św. Lamberta

Radomsko

5

20.

NMP Matki Kościoła

Radomsko

8

21.

Św. Jana Chrzciciela

Radomsko

1

22.

Św. Jana Chrzciciela

Radomsko

1

23.

Św. Lamberta

Radomsko

24.
25.

Najśw. Serca Pana Jezusa

26.

SP nr 9

7

Radziechowice PSP

1

Rększowice

1

Stobiecko

PSP

6

SP

2

Szlachedzkie
27.

Nawiedzenia NMP

28.

Trębaczew
Truskolasy

2

29.

Św. Marcina

Wiewiec

4

30.

Św. Mikołaja

Wilkowiecko

2

31.

Bożego Ciała

Wrzosowa

32.

Najśw. Ciała

Zawiercie

2

2

SP im. M. Kopernika

2

i Krwi Chrystusa
33.

Najśw. Serca Pana Jezusa

Złochowice

34.

Św. Marcina

Siemkowice
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Publiczna Szkoła

1

Podstawowa w Ożegowie
35.

Św. Ap. Piotra i Pawła

36.

Częstochowa

3

Radomska

Publiczna Szkoła nr 3

3

37.

Św. Ap. Piotra i Pawła

Kamieńsk

PSP im. Jana Pawła II

2

38.

Św. Stanisława BM

Myszków

Szkoła Podstawowa nr 5

2

39.

NMP Różańcowej

Kościelec

2

40.

Żarki

Szkoła Podstawowa

1

41.

Poręba

Szkoła Podstawowa nr 1

1

Myszków

Zespół Szkół Publicznych 5

42.

Św. Ap. Piotra i Pawła

nr 3, SP nr 3
43.

Świętej Trójcy

Ostrówek

S P w Skrzynnie

1

i Gimnazjum w Ostrówku
Na podstawie przesłanych do Papieskich Dzieł Misyjnych formularzy
zgłoszeniowych, które współtworzą Księgę Różańcową, należy stwierdzić, że
wszystkich Róż Dziecięcych powstało 111. W parafiach założono ich – 36, a w
szkołach – 75. Mając na uwadze fakt, że każda róża składa się z 20 osób, to
wszystkich dzieci deklarujących się do odmawiania modlitwy na różańcu było 2 220.
3.3.1.2. Młodzieżowe Koła Różańcowe
W roku szczególnego uczczenia Różańca Świętego i Bożego Miłosierdzia
młodzież podczas spotkań w parafii i katechezy szkolnej mogła usłyszeć od swoich
kapłanów pobudzające do refleksji pytanie:„Dlaczego warto modlić się na Różańcu?”.
Odpowiedzi rodzi się wiele, bo każdy z praktykujących tę modlitwę ma inne
doświadczenia i przeżycia. Tym jednak, czym różaniec najbardziej przyciąga ludzi
młodych są świadectwa, które dowodzą, jak modlitwa różańcowa przemienia serce
człowieka i wywiera wpływ na życie osobiste i rodzinne, religijne, społeczne,
państwowe i kościelne.
W przygotowanych dla młodzieży materiałach Dyrektor Diecezjalny PDM w
Archidiecezji Częstochowskiej, odpowiedzialny za księgę Żywego Różańca, zachęcał
młodzież tymi słowami: „W historii Różańca św. ważną rolę odegrały następujące
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postacie, które, natchnione przez objawiającą się im Maryję, propagowały tę
modlitwę wśród wiernych.
Pierwszym był św. Dominik, żyjący na przełomie XII i XIII w., kiedy Kościół
atakowała herezja i groził mu rozłam. Św. Dominik prosił Boga o skuteczną broń
przeciw temu złu. Po trzech dniach i nocach postu, pokuty i modlitwy objawiła mu się
Matka Boża i przekazała Różaniec 15-tajemnicowy. Dominik, ewangelizując południe
Francji, szerzył tę modlitwę, rozgrzewając serca nabożeństwem do Różańca.
Kontynuatorem tego dzieła był bł. Alan de Rupe (XV w.), który w 1470 r.
założył Bractwo Różańca św., dając temu zaniedbanemu wówczas nabożeństwu
solidną podstawę, nadając nowy impuls jego odmawianiu i zapobiegając za jego
pośrednictwem złu powodowanemu w chrześcijaństwie przez schizmę zachodnią637.
Kolejnym, który przyczynił się do rozpowszechniania Różańca był św. Ludwik Maria
Grignion de Montfort (XVII/XVIII w.). Należąc do zakonu dominikanów wyniósł z
niego wielkie pobożność i głęboką znajomość treści Różańca św. Propagował tę
modlitwę poprzez przykład, pisma i przepowiadanie. Z wielką gorliwością nauczał tej
modlitwy, zakładał, odnawiał Bractwa Różańca św.
637

Oto piętnaście obietnic za odmawianie Różańca, które Matka Boża przekazała bł. Alanowi de
Roupe:
1. Ktokolwiek będzie mi służył przez odmawianie Różańca otrzyma wyjątkowe łaski.
2. Obiecuję moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim tym, którzy będą odmawiać
Różaniec.
3. Różaniec stanie się groźną bronią przeciw piekłu, zniszczy, pomniejszy grzechy, zwycięży
heretyków.
4. Spowoduje on, że cnoty i dobre dzieła zakwitną; otrzyma on od Boga obfite przebaczenie dla
dusz; odciągnie serca ludu od umiłowania świata i jego marności; podniesie je do pożądania
rzeczy wiecznych. Och, taka dusza uświęci siebie tym sposobem.
5. Dusza, która poleci Mi się przez odmawianie Różańca, nie zginie.
6. Ktokolwiek będzie odmawiał Różaniec i odda się rozmyślaniom nad jego świętymi
tajemnicami, nigdy nie będzie pokonany przez niepowodzenia. Bóg nie będzie go karał w
Swojej sprawiedliwości, nie zginie śmiercią niespodziewaną; jeżeli będzie sprawiedliwym,
wytrwałym w łasce Bożej i będzie godnym życia wiecznego.
7. Ktokolwiek będzie miał prawdziwe nabożeństwo do Różańca – nie umrze bez Sakramentów
Kościoła.
8. Wierni w odmawianiu Różańca będą mieli w życiu i przy śmierci światło Boże i pełnię Jego
łaski.
9. Uwolnię z czyśćca tych, którzy mieli nabożeństwo do Różańca św.
10. Wierne dzieci Różańca zasłużą na wysoki stopień chwały w niebie.
11. Otrzymacie wszystko, o co poprosicie przez odmawianie Różańca.
12. Wszystkich, którzy rozpowszechniają Różaniec będę wspomagała w ich potrzebach.
13. Otrzymałam od Mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszyscy obrońcy Różańca będą mieli za
wstawienników cały Dwór Niebieski w czasie ich życia i w godzinę śmierci.
14. Wszyscy, którzy odmawiają Różaniec są moimi synami i braćmi Mojego Jedynego Syna,
Jezusa Chrystusa.
15. Nabożeństwo do Mojego Różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba.
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Skąd wzięły się Koła Żywego Różańca i czemu miały służyć?
Wielką wartość Różańca, jako modlitwy wszystkich ludzi i całego świata
dostrzegła P. Jaricot, która założyła dzieło uniwersalnej pomocy misjom, czyli Dzieło
Rozkrzewiania Wiary. Czyniąc z Różańca narzędzie współpracy misyjnej w 1826
roku, jako zaplecze modlitewne tego Dzieła, utworzyła wspólnotę Żywego Różańca.
Organizacja ta składała się z «piętnastek», czyli grup piętnastoosobowych – róż
Żywego Różańca. Każda z tych osób zobowiązana była do codziennego odmawiania
w intencji misji jednej dziesiątki różańca i do rozważenia otrzymanej tajemnicy,
wybieranej losowo każdego miesiąca. «Piętnastki» założone przez Paulinę mnożą
się szybko i Żywy Różaniec prócz Europy obejmuje także Amerykę, Azję. W 1862 r.
w samej tylko Francji istniało 150 tys. «piętnastek», skupiających ok. trzech milionów
osób. Oficjalnie zaaprobował tę wspólnotę papież Grzegorz XVI i dziś Żywy
Różaniec stał się modlitwą popularną i praktykowaną na całym świecie. Należy
jednak pamiętać, że Żywy Różaniec powstał dla misji, tam zatem, gdzie jest Żywy
Różaniec nie może zabraknąć modlitwy za misje.
Modlitwa różańcowa jest bliska wielu sercom, dla wielu ma ogromną wartość.
Jest pomocą w trudnych chwilach, bronią przeciw złu. Tym, którzy odmawiają
Różaniec

Matka

Boża

obiecała

wiele

łask,

wspomaganie

w

potrzebach,

niepowodzeniach.
Głęboką cześć dla tej maryjnej modlitwy mieli papieże, z naszym Ojcem św.
Janem Pawłem II na czele. Czyniąc Różaniec swoją osobistą, codzienną modlitwą,
zachęca nas wszystkich do jej odmawiania, tak w intencjach osobistych, jak i czyniąc
tę modlitwę swoim wkładem w dalsze losy świata: „Ja sam również nie pomijałem
okazji, by zachęcać do odmawiania różańca. Od mych lat młodzieńczych modlitwa ta
miała ważne miejsce w moim życiu duchowym… Różaniec towarzyszył mi w
chwilach radości i doświadczeń. Dwadzieścia cztery lata temu, 29 października 1978
roku, zaledwie w dwa tygodnie po wyborze na Stolicę Piotrową, tak mówiłem, niejako
otwierając swe serce: «różaniec to modlitwa, którą bardzo ukochałem. Przedziwna
Modlitwa…»”638.
Młodzież, poznając te świadectwa, w widoczny sposób deklarowała swoją
chęć przystąpienia do Żywego Różańca, a Różaniec czyniła swoją modlitwą
codzienną, odkrywała, bowiem, że w życiu człowieka wiary różaniec staje się

638

Zob. Jan Paweł II, List Apostolski Rosarium Virginis Mariae.
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balsamem dla duszy, przynosząc jej ukojenie i wewnętrzny spokój. O tym, ile osób
zobowiązało

się

do

odmawiania

modlitwy

różańcowej

zaświadcza

Księga

Różańcowa639 oraz poniża tabela.
Tabela nr 2 przedstawiająca parafie i szkoły oraz miejscowości i liczba Róż Młodzieżowych

Lp.

Parafia

Miejscowość Szkoła

Liczba
Róż

1.

Św. Jakuba

Częstochowa

Gimnazjum 15

2

2.

NMP Częstochowskiej

Częstochowa

Gimnazjum nr 3

10

3.

Św. Jakuba

Częstochowa

IV LO im H. Sienkiewicza

25

4.

Św. Jakuba

Częstochowa

2

5.

Św. Ireneusza

Częstochowa

1

6.

Bł. Karoliny Kózkówny

Dmenin

1

7.

Niepokalanego Poczęcia Garnek

1

NMP
8.

Św. Józefa

Gorzędów

1

9.

Wszystkich św.

Jedlno

1

10. NMP Fatimskiej

Kłobuck

1

11. M.B. Częstochowskiej

Łobodno

Zespół Szkół

1

12. Wniebowzięcia NMP

Mstów

Gimnazjum

2

13. Św. Teresy od Dzieciątka Niechcice

1

Jezus
14. Św. Jana Chrzciciela

Poczesna

15. Św. Józefa

Poręba

1

16. Św. Rodziny

Praszka

3

17.

Radomsko

18. Bł. Karoliny DM

Wanaty

19. Św. Marcina

Zamość

Szkoła Zamoście

1

20. Bł. Michała Kozala

Działoszyn

Gimnazjum

4

21. Św. Franciszka z Asyżu

Zajączki

Gimnazjum w Poczesnej

Gimnazjum SPSK

2

5
1

1

639

Zob. Archiwum Kurii Metropolitalnej w Częstochowie. Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego w
Archidiecezji Częstochowskiej 2002-2003, t. XVIII: Koła Żywego Różańca Archidiecezja
Częstochowska, Dar duchowy roku różańca i Peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego, część I, s 1442 oraz t. XIX: Koła Żywego Różańca, część II, s. 1-87.
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22. Św. Marii Magdaleny

Radomsko

23.

Radomsko

4
Zespół Szkolno-Gimnazjalny

7

nr 3
Myszków

24.

Zespół Szkół Publicznych nr 3, 2
Gimnazjum nr 3

Poręba

25.

Gimnazjum im. Ks. Stanisława 2
Staszica

Wszystkich Kół Młodzieżowych Różańca powstało w sumie 86, w parafiach
założono 13 róż, natomiast w szkołach – 73. Osób, które uznały tę modlitwę za swoje
stałe spotkanie z Bogiem było 1680.
Inicjator Żywego Różańca ks. Gancarek założył sam wśród młodzieży ponad
30 Kół Różańcowych, 25 – w Liceum H. Sienkiewicza w Częstochowie, gdzie był
katechetą oraz dwie róże młodzieżowe w Gimnazjum nr 5 i w parafii św. Jakuba.
3.3.1.3. Różańcowe Róże dorosłych
Na podstawie sprawozdań z parafii duszpasterze jako owoc duchowy
peregrynacji najczęściej podawali powstanie nowych Kół i Róż Różańcowych. Dzięki
temu, że wielu parafian zadeklarowało chęć przystąpienia do Żywego Różańca,
powiększono istniejące grupy modlitewne i utworzono nowe. W jednej z parafii
założono dwadzieścia nowych róż jako znak odnowy Kół Różańcowych i owoc
peregrynacji640.
Tabela nr 3 przedstawia parafie, miejsca ich utworzenia oraz liczbę Róż Dorosłych

Lp.

Miejscowość

Parafia

Inne grupy

Liczba
Róż

1.

Św. Bartłomieja

Czarnożyły

9

2.

Miłosierdzia Bożego

Częstochowa

2

3.

Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa

Częstochowa

1

4.

Zesłania Duch Św.

Częstochowa

4

5.

Św. Piotra i Pawła

Częstochowa

3

640

Peregrynacja, t. X: Ankieta, s. 58.
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6.

Św. Jakuba

Częstochowa
Częstochowa

7.

15
Katecheci

3

8.

NMP Wspomożycielki Wiernych

Częstochowa

11

9.

Św. Urszuli Ledóchowskiej

Częstochowa

5

10.

PDRW

Częstochowa

3

11.

Św. Jana Sarkandra

Częstochowa

3

12.

Św. Kaspra

Częstochowa

1

13.

Św. Jana Chrzciciela

Częstochowa

8

14.

Przemienienia Pańskiego

Częstochowa

15.

Najśw. Serca Jezusowego

Częstochowa

1

16.

Podwyższenia Krzyża Św.

Częstochowa

3

17.

Ruch Rodzin Nazaretańskich

Częstochowa

2

18.

Św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Częstochowa

8

19.

Św. Szymona i Judy Tadeusza

Dmenin

20.

Św. Marii Magdaleny

Działoszyn

21.

Najśw. Serca Jezusowego

Dzietrzniki

-

2

22.

Niepokalanego Poczęcia NMP

Garnek

-

5

23.

Św. Józefa

Gorzędów

24.

Najśw. Serca Jezusowego

Gorzkowice

25.

Niepokalanego Serca NMP

Hutki

3

26.

NMP Miłosierdzia

Jastrząb

1

27.

Wszystkich św.

Jedlno

1

28.

Trójcy Przenajświętszej

Kietlin

3

29.

NMP Fatimskiej

Kłobuck

13

30.

Św. Jana Chrzciciela

Łaszew

3

31.

Matki Boskiej Częstochowskiej

Łobodno

32.

Andrzeja Boboli

Masłowice

4

33.

Św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Niechcice

6

34.

Stygmatów Św. Franciszka z Asyżu

Ostrowy/ Okszą

35.

NMP Królowej Polski

Paczkowice

1

36.

Św. Jana Ewangelisty

Pątnów- Bieniec

4

37.

Św. Józefa

Poręba

1

38.

NMP Anielskiej

Poręba

4
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-

-

6

5
7

5
-

-

-

5

10

14

39.

Św. Jerzego

Poręba- Górka

3

40.

Św. Rodziny

Praszka

6

41.

Wniebowzięcia NMP

Praszka

7

42.

Św. Lamberta

Radomsko

18

43.

Miłosierdzia Bożego

Radomsko

3

44.

NMP Matki Kościoła

Radomsko

1

45.

Najśw. Serca Jezusowego

Radomsko

1

46.

Św. Rozalii

Radziechowice

9

47.

Św. Floriana

Rzerzęczyce

2

48.

Św. Marcina BM

Siemkowice

11

49.

Św. Apostołów Piotra i Pawła

Sieniec

1

50.

Św. Marcina BM

Strzelce Wielkie

7

51.

Bł. Karoliny Dziewicy i Męczennicy

Wanaty

11

52.

Św. Stanisława BM

Wieluń

2

53.

Najśw. Serca Jezusowego

Wola

-

13

Krzysztoporska
Częstochowa

54.

Katecheci Arch. 2
Częstochowskiej

55.

NMP Różańcowej

Kościelec

6

56.

Św. Ap. Piotra i Pawła

Krzyworzeka

5

57.

Św. Franciszka z Asyżu

Zajączki

15

58.

Najświętszego Serca Pana Jezusa

Poraj

9

59.

Św. Tekli

Raczyn

2

60.

NMP Różańcowej

Mrzygłód

16

Nowo powstałe i odnowione Koła Różańcowe to jeden z najpiękniejszych
owoców duchowych peregrynacji. Wszystkich Kół Żywego Różańca Dorosłych
powstało wówczas 335, a wszystkich osób odmawiających różaniec było 6700.
Należy zaznaczyć, że prawie 60 parafii na 300 istniejących w Archidiecezji
Częstochowskiej przesłało formularze członków różańcowych 641, z czego wynika, że
641

Zob. Archiwum Kurii Metropolitalnej w Częstochowie. Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego w
Archidiecezji Częstochowskiej 2002-2003, t. XVIII: Koła Żywego Różańca Archidiecezja
Częstochowska, Dar duchowy roku różańca i Peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego, część I, s. 1442 oraz t. XIX: Koła Żywego Różańca, część II, s. 1-87.
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1/5 parafii dostarczyła stosowne dokumenty. O owcach duchowych, jakie zrodziły się
po peregrynacji w parafiach, które nie nadesłały formularzy, dowiadujemy się z
innych jeszcze źródeł. Tak na przykład w parafii św. Barbary w Częstochowie
owocem nawiedzenia było powstanie nowych Kół Żywego Różańca, które dołączyły
do już istniejących642. Mówiąc natomiast o owocach peregrynacji w parafii św.
Kazimierza w Częstochowie, jej proboszcz stwierdził: „Uważam, że jedno z
najpiękniejszych dzieł naszej parafii to powstanie 6 nowych róż różańcowych” 643.
Podkreślił przy tym, że są to grupy, które w parafii dość prężnie się udzielają, co
stanowi odpowiedź na List Jana Pawła II, który wprowadził nowe Tajemnice Różańca
św. i ogłosił Rok Różańca, prosząc o aktywniejszy udział w modlitwie różańcowej 644.
Różaniec jako owoc duchowy jest nieoceniony dla człowieka i świata, a ile
łask wyprasza ta modlitwa każdego dnia, wie tylko miłosierny Bóg.
3.3.2. Wspólnoty modlitewne
„Módl się, ile możesz, za konających, wypraszaj im ufność w Moje
miłosierdzie, bo oni najwięcej potrzebują ufności, a najmniej jej mają. Wiedz o tym,
że łaska wiecznego zbawienia niektórych dusz w ostatniej chwili zawisła od twojej
modlitwy”645. Te słowa, które Jezus powiedział do siostry Faustyny, odnoszą się
także do nas, bo i my możemy uratować niejedną duszę od potępienia wiecznego
przez odmawianie z ufnością w jej intencji Koronki do Miłosierdzia Bożego646. W
wielu parafiach, jako owoce peregrynacji powstały wspólnoty modlitewne, które
każdego dnia lub tylko w piątki gromadziły się o godz. 15.00, by modlić się do
Bożego Miłosierdzia w różnych intencjach, w tym również za osoby konające.
Dzieła miłosierdzia to najwspanialsze dary Boże, jakie przyniósł czas
peregrynacji. W parafii św. Barbary przedłużeniem nawiedzenia stała się codzienna
modlitwa wiernych, którzy przybywają do świątynni, by odmawiać Koronkę do
Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00. Duchowy plon peregrynacji to również stały
642

Dzieła miłosierdzia [parafia św. Barbary w Częstochowie], „Niedziela” 2003, nr 4 (505), s. III.
Cud miłosierdzia Bożego [wywiad z proboszczem parafii św. Kazimierza Królewicza w
Częstochowie], „Niedziela” 2003, nr 13 (514), s. III.
644
Tamże, s. III.
645
Dz. 777.
646
Dzieło niesienia pomocy konającym przez odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego ma swoje
źródło w słowach Jezusa zapisanych w Dzienniczku św. s. Faustyny (m.in.: Dz. 809-810, 811, 828,
834-835, 880, 1035, 1541, 1565, 1684, 1698, 1797-1798 i in.). Modlitwa ta ma na celu niesienie
konkretnej pomocy, znanej z imienia osobie, która w tym momencie odchodzi z tego świata.
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udział wiernych w modlitwie adoracyjnej przed Najświętszym Sakramentem każdego
dnia od godziny 15.00 do 18.00647. Proboszcz jednej z częstochowskich parafii
wyznaje: „W parafii istnieje grupa czcicieli Miłosierdzia Bożego. W każdy piątek
modlimy się Koronką do Bożego Miłosierdzia. Do tej pory było to takie zwyczajne
nabożeństwo. Uczyniliśmy postanowienie, że od dnia peregrynacji nabożeństwa te
będą bardziej uroczyste. Po Koronce będzie miała miejsce adoracja Najświętszego
sakramentu trwająca do Mszy świętej. Sam fakt, że ludzie prosili o obrazki z
Koronką, świadczy o tym, że modlitwa ta stała się im bardzo bliska648.
Jednym z darów, jakie parafia św. Barbary w Wieluniu złożyła Jezusowi
Miłosiernemu w czasie peregrynacji była również Godzina Miłosierdzia 649.
Reasumując należy stwierdzić, że peregrynacja stała się szczególnym czasem
głoszenia Miłosierdzia Bożego, a powstałe w wielu parafiach formacje modlitewne
podjęły stałą formę szerzenia czci Miłosierdzia Bożego w swoich wspólnotach,
rodzinach i w swojej duszy. Taką obietnicę dał Pan Jezus wszystkim, którzy w
jakikolwiek sposób będą oddawać Mu cześć, głosić Jego miłosierdzie i chwałę:
„Dusze, które szerzą cześć miłosierdzia Mojego, osłaniam je przez życie całe, jak
czuła matka swe niemowlę, a w godzinę śmierci nie będę im Sędzią, ale miłosiernym
Zbawicielem650.

4. Owoce peregrynacji w zakonach
O tym, jakie korzyści duchowe przyniosła wspólnotom zakonnym peregrynacja
Obrazu Jezusa Miłosiernego, dowiadujemy się wiele z pamiątkowych wpisów
zachowanych w Księdze Zawierzenia Miłosierdziu Bożemu651. Stanowią one
bezcenne i niepowtarzalne świadectwa przeżywania spotkań z Chrystusem w
nawiedzanych przez Niego domach zakonnych. Są to autentyczne, tworzone
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Dzieła miłosierdzia [parafia św. Barbary w Częstochowie], „Niedziela” 26 stycznia 2003, nr 4 (505),
s. III.
648
Cud miłosierdzia Bożego [wywiad z proboszczem parafia św. Kazimierza Królewicza w
Częstochowie] 2003, nr 13 (514), s. III.
649
Bądźmy Miłosierni, „Niedziela” 23 listopada 2003, nr 47 (548), s. III.
650
Dz. 1075.
651
Analizowane i przytaczane w tej części pracy pamiątkowe wpisy dokonane przez przedstawicieli
poszczególnych zgromadzeń zakonnych Archidiecezji Częstochowskiej pochodzą z Archiwum Kurii
Metropolitalnej w Częstochowie: Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego w Archidiecezji
Częstochowskiej 2002-2003, t. XX. Księga Zawierzenia Miłosierdziu Bożemu, cz. I, s. 424.
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peregrynacji zarówno przez pojedynczego człowieka, jak i całą wspólnotę. Słowa
sióstr i braci zakonnych stanowią głębokie wyznanie wiary w Boże Miłosierdzie. Na
każdej wręcz stronie Księgi Zawierzenia mamy do czynienia z modlitewną
manifestacją wiary, przytaczane są fragmenty Pisma Świętego mówiące o tym, kim
jest Chrystus w naszym człowieczym życiu i jaką drogą winniśmy podążać, by
otworzyć się na Boże Miłosierdzie. Znajdziemy też fragmenty homilii ojców Kościoła
oraz kazań głoszonych przez naszych częstochowskich biskupów podczas
uroczystości nawiedzenia, a także bardzo osobiste relacje przeżywających
peregrynację, ich podziękowania i prośby, a przede wszystkim słowa żarliwej
modlitwy o miłosierdzie dla nas i całego świata. Już na pierwszej stronicy księgi
widnieje motto z Ewangelii Św. Łukasza: „Dziś muszę się zatrzymać w twoim domu”.
To Chrystus puka do drzwi Karmelu Miłosierdzia Bożego, a siostry zapisują pod datą
16-19 listopada 2002: „Prosto z Rzymu Pan Jezus przyszedł w Obrazie
pobłogosławionym przez Ojca

Świętego. Przyszedł w święto Matki Bożej

Miłosierdzia, w sobotę przed trzecią niedzielą miesiąca poświęconą w naszym
klasztorze szczególnej modlitwie do Miłosierdzia Bożego. Przyszedł jak do Betanii…
Czym jest jego przyjście? Posłuchajmy, co mówi nam Liturgia Godzin z dnia
dzisiejszego (wtorek, 33 tydzień zwykły):
«Ten, który jest wszędzie obecny, który wszystko wypełnia, przychodzi, aby w
tobie dokonać zbawienia wszystkich ludzi. Przybywa Ten, który «nie przyszedł
wzywać do nawrócenia sprawiedliwych, ale grzeszników”; przybywa odwieźć od
grzechu zbłąkanych». Nie lękaj się przeto: «Bóg jest pośród ciebie, więc się nie
zachwiejesz». Z uniesionymi rękoma przyjmij Tego, który na Swoich dłoniach założył
dla ciebie fundament. Przyjmij Tego, który przyjął na siebie wszystko, co ludzkie, z
wyjątkiem grzechu. Raduj się, o Matko, miasto Syjonie: nie lękaj się: «Święć twe
uroczystości». Wychwalaj za wielkie Miłosierdzie Tego, który przychodzi dl nas w
tobie. Ale i ty, Córo Jeruzalem, raduj się niezmiernie, śpiewaj i tańcz. «Świeć,
rozbłyśnij – wołamy słowami proroka Izajasza – bo przyszło twe światło i chwała
Pańska rozbłysła nad tobą» (Kazanie św. Andrzeja z Krety, biskupa)»”.
Te słowa poddane pod rozwagę częstochowskich karmelitanek wyrażały ich
radość z dostąpienia łaski oglądania Chrystusowego oblicza. Jezus Miłosierny był
wśród nich trzy doby w monstrancji wystawionej na tle Obrazu, a każda z sióstr
pogrążona w modlitewnej ciszy wpatrywała się w przebaczające oczy Zbawiciela i
265

zawierzała Jego Boskiej opiece siebie, całą swoją wspólnotę zakonną, a w
szczególności każdego człowieka, który łaknie i szuka Bożej Miłości. Duchowym
owocem peregrynacji, utrwalonym w pamiątkowej księdze, jest z pewnością akt
zawierzenia się Bożemu Miłosierdziu, pod którym widniały podpisy wszystkich sióstr
karmelitanek. To piękna i wzniosła modlitwa do Bożego Miłosierdzia, którą warto
przytoczyć tu w całości:
„Miłosierdzie Boże – Miłosierdzie Ojca, Syna i Ducha Świętego. Niezgłębiona
Tajemnico Trójcy Świętej, wierzymy w Ciebie, ufamy Tobie, uwielbiamy Ciebie.
Miłosierdzie Boże wcielone w Najświętszym Sercu Jezusa, dzięki Ci składamy, iż
wejrzałeś i wezwałeś nas z ciemności ku Swej przedziwnej światłości i uczyniłeś nas
ludem wybranym, królewskim kapłaństwem, udarowałeś nas uczestnictwem w
naturze Bożej i w boskim Synostwie Chrystusa.
O Miłosierdzie Boże, które najbardziej wszechmoc Twoją okazujesz, litując się
i przebaczając, przewyższając prośby i zasługi błagających Ciebie i w Tobie
pokładających wszystką swą nadzieję. Ty, który objawiasz się w wybieraniu słabych
narzędzi dla dokonania wielkich dzieł, racz dzisiaj konsekrować i przyjąć nas i
wszystko, co mamy i czym jesteśmy na czas i na wieczność, jako wyłączną Swoją
własność.
Wybierz i to miejsce – niech się ono stanie stolicą Twoich Zmiłowań. Zbuduj
Sobie w nas i z nas żywy i wieczny tron Twojej chwały i łaski. Nie mamy nic prócz
nędzy, słabości i grzechu. Przebacz i wciąż na nowo nam przebaczaj. Połóż koniec
grzechowi i temu, co nie jest w nas Jezusowe.
Oto przepaść naszej nędzy przyzywa Cię, o Boska Przepaści Miłosierdzia.
Wylej się na nas z całą Twą hojnością i skutecznością. Uczyń nas Twoim obrazem,
narzędziem i szafarzem.
Niech posiadamy i nosimy Ciebie podobieństwem do Syna Bożego. Niech
służymy Tobie i Twoim zwycięstwem i triumfom, Jezusowym „Ecce venio” i Maryjnym
„Fiat”. Niech rozdajemy Ciebie, zapominając siebie, kładąc wszędzie miłość.
O Boska, Przedziwna, Jedyna Jedności – Ojcze, Synu, Duchu Święty. O
Jedyna i Nierozdzielna Trójco, zjednocz nas, uczyń nas jedynym sercem, jedną
duszą ku sławie i chwale Nieskończonego Miłosierdzia Twego.
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Uwielbiaj Je w nas jak możesz i jak chcesz…Daj nam Twoje Miłosierdzie
wcielone i bosko pełne w Jezusie Chrystusie. Niech w Nim mamy pokój i wesele i
nasycenie. Ono niech będzie naszą sprawiedliwością, zasługą i koroną. Amen”652.
„Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się” – takie z kolei motto patronowało podczas
nawiedzenia rozważaniom braci albertynów prowadzących Dom Pomocy Społecznej
w Częstochowie. Wspaniałym owocem peregrynacji były słowa, które bracia
zamieścili w Księdze Nawiedzenia – stanowiące akt całkowitego zawierzenia się
Jezusowi połączony z dziękczynieniem za doznane łaski i modlitwą błagalną o
przezwyciężenie w sobie słabości i skłonności do grzechu, o wewnętrzne
oczyszczenie i dojrzałość duchową, która pozwala doświadczyć w pełni Bożej
Miłości, doznać Chrystusowego Miłosierdzia i otworzyć się na potrzeby drugiego
człowieka, a przede wszystkim dostrzegać Jezusa w ubogich i potrzebujących. Misją
albertynów jest przecież gorliwa służba maluczkim – bezdomnym, bezrobotnym,
niepełnosprawnym, opuszczonym, cierpiącym… Dlatego też bracia czuli się jeszcze
bardziej umocnieni duchowo po spotkaniu z peregrynującym Chrystusem, który
przypominał o tym, co stanowi istotę ich posłannictwa, a więc o miłosierdziu, które na
co dzień mają okazywać bliźnim, a

zwłaszcza skrzywdzonym, chorym i

potrzebującym. Przejmują więc do głębi słowa częstochowskich albertynów zapisane
w Księdze Zawierzenia:
„Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci za ten szczególny znak Twojej obecności
wśród nas, wśród ubogich Domu św. Brata Alberta. Ty, który najlepiej rozumiesz
cierpienie, samotność, odrzucenie, dałeś nam kolejny dowód swej Miłości
Miłosiernej, miłości, która w wyjątkowy sposób ogarnia maluczkich tego świata.
Prosimy Cię Panie, dodaj nam odwagi, aby udzielone przez Ciebie
Miłosierdzie owocowało w nas szlachetnym, ofiarnym i bezinteresownym czynem
miłości bliźniego, byśmy stawali się rzeczywiście coraz bardziej „dobrymi jak chleb,
który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i
nakarmić się, jeśli jest głodny”.
Na początku Twego nawiedzenia w naszym Domu zawierzyliśmy Twojemu
niezgłębionemu Miłosierdziu całą naszą Wspólnotę: Braci, Mieszkańców i Personel.
Specjalnym aktem wypowiedzianym

wspólnie i złączonym z twoją Ofiarą

Eucharystyczną błagaliśmy, «byś pochylił się nad nami grzesznymi, byś uleczył
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naszą słabość, przezwyciężył wszelkie zło, pozwolił nam doświadczyć Twojego
Miłosierdzia, abyśmy w Tobie Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei».
W ten akt zawierzenia włączamy także wszystkich ludzi ubogich i
potrzebujących

pomocy:

bezdomnych,

bezrobotnych,

niepełnosprawnych,

opuszczonych i cierpiących oraz tych wszystkich, którzy kształtując w sobie
«wyobraźnię miłosierdzia», poświęcają swoje życie w służbie bliźnim. Daj nam
wszystkim ukojenie w Twoim Miłosierdziu”653.
Nie mniej szczery i poruszający zapis doświadczenia Chrystusowej obecności
podczas nawiedzenia pozostawiły siostry dominikanki:
„Jest to wielki dzień w historii naszego klasztoru – zapisały w Księdze Zawierzenia –
Radość nasza nie ma granic. Zanim [obraz Jezusa Miłosiernego] wyruszy w drogę,
zatrzymując się w parafiach i klasztorach naszej archidiecezji, przebywa z nami,
patrzy, jest. Każda z nas ma osobiste spotkania i pragnie docierać do tajemnicy
ufnością, wyobraźnią, wychodząc ze schematu, byle bliżej – Źródła promieniowania.
Słyszymy jeszcze słowa Ojca Świętego z Łagiewnik, oddającego świat BoguMiłosierdzia, a które to już pokolenie w jubileuszowej wiośnie trzeciego tysiąclecia?
Uczestniczymy, pragnąc większej chwały Boga, uczestniczymy, aby Kościół
Powszechny nie cierpiał rozbicia, uczestniczymy, aby świat nie wyłamywał się spod
praw i przykazań Boskich. […] Uczestniczymy, aby nasza archidiecezja w rodzinach i
w parafiach pojednała się z Bogiem… Miłosierdzie Jezusa nie ma granic, nasze
przemienienie także…”654.
Z równie wielką ufnością i wiarą w Boże Miłosierdzie zawierzyli się
Chrystusowi ojcowie i bracia paulini z Jasnej Góry, pozostawiając w Księdze
Nawiedzenia piękne świadectwo przeżyć i refleksji płynących ze spotkania z
Chrystusem:
„Panie Jezu, dziękujemy Tobie za Twoje przybycie do naszej parafii. Wraz z
całą wspólnotą nowicjatu, ojcami i braćmi, z głębi naszych serc uwielbiamy Cię za
Twoją Miłość Miłosierną, która jest obecna każdego dnia w naszym życiu, za to, że
nas niegodnych powołujesz do świętości i przemieniasz swoją łaską na Twój Obraz i
podobieństwo. Wraz z Twą Matką Maryją, pragniemy uwielbiać Twoje Miłosierdzie i
czcić Twój obraz, który, jak sam powiedziałeś: jest naczyniem, z którego mamy
czerpać Twoje łaski.
653
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Niech Twoja miłość, Jezu, przeniknie do naszych serc i wyciśnie w nas Twoje
Miłosierne Oblicze. Prosimy Cię, Panie Jezu, niech przez ten obraz, spłyną na nas
Twoje łaski, abyśmy nie tylko w mowie, ale i czynie, naśladowali Ciebie w miłości, w
naszym codziennym życiu i dążyli do Królestwa Niebieskiego. Miłosierdziu Bożemu
Zawierzamy nasze powołanie zakonne i nas samych”655.
Piękny manifest miłości do Chrystusa jako duchowy owoc peregrynacji i
świadectwo wierności Bogu zamieszczony został w Księdze Zawierzenia przez
Zgromadzenie Sióstr Najświętszego Imienia Jezus: „Zapatrzone w Przenajświętsze
Oblicze Jezusa ukrytego w Eucharystii od 115 lat o miłosierdzie dla nas i całego
świata, świadome, że „otwiera się przed nami wielkie zadanie, zostawione naszemu
wiekowi, a tym jest okazanie triumfu miłości, pełnej uczucia, czynu i poświęcenia” (bł.
o. Honorat).Pragniemy jak Sł. Boża m. Franciszka, aby «Kościół i Oblicze w
Przenajświętszym Sakramencie jako najwyższy skarb Kościoła – tę cześć wśród nas
ożywić i rozpalić miłość» ku wszystkim, do których pośle nas Miłosierny Pan.
Panie Jezu, nieskończenie miłosierny i wierny w obietnicach Twoich
pragniemy Cię miłować za wszystkich, którzy sprawami doczesnymi zajęci
zapominają o Tobie i kochać Cię nie chcą. Pragniemy zjednoczyć się z Tobą, jako
ofiara uwielbienia, dziękczynienia, pokuty i prośby. W zjednoczeniu z krzyżową i
eucharystyczną ofiarą pragniemy zadośćuczynić za niezliczone grzechy, zniewagi i
niewierności, jakich my sami i wszyscy grzesznicy dopuszczają się względem Ciebie,
zwłaszcza za wszystkie zniewagi, jakich Jezu doznajesz w tej Tajemnicy Miłości. Z
Tobą, o Miłosierny Jezu, błagalna ofiaro, żywa i nieustanna Modlitwo, błagamy Cię o
miłosierdzie nad światem”656.
O

owocach

duchowych,

jakie

zrodziła

Peregrynacja

Obrazu

Jezusa

Miłosiernego, świadczą najlepiej osobiste relacje braci i sióstr zakonnych, które
często zamieszczane były na łamach „Niedzieli Częstochowskiej”. Tak na przykład
dowiadujemy się o darach duchowych, jakich doświadczyła wspólnota Sióstr
Józefitek w Częstochowie, przeżywająca nawiedzenie obrazu Jezusa Miłosiernego
wraz ze swoimi podopiecznymi z placówki opiekuńczo-wychowawczej. Jedna z
sióstr, Mieczysława Rybacka, dała takie oto świadectwo wspólnotowego przeżycia
tych szczególnych chwil spotkania z Chrystusem: „Cieszymy się z obecności Obrazu
Jezusa Miłosiernego pod naszym dachem. Przygotowania, rozważanie tajemnicy
655
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Tamże, s. 35.
Tamże, s. 253.
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Miłosierdzia Bożego i modlitwa przyniosły wszystkim ogromne owoce duchowe, a
nade wszystko ożywienie wiary, ufności i miłości do Pana Jezusa. W naszym domu,
w którym wychowujemy 70 dziewcząt mających poważne problemy zdrowotne i
rodzinne, to spotkanie z Bożym Miłosierdziem było bardzo potrzebne”657.
Wiecznotrwałą

pamiątką

czasu

peregrynacji

dla

częstochowskiego

Zgromadzenia Ojców Bernardynów stał się ufundowany przez parafian obraz Jezusa
Miłosiernego zakupiony z funduszy Róż Różańcowych, a poświęcony podczas
uroczystości nawiedzenia przez arcybiskupa Stanisława Nowaka658.
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A. Wyszyńska, Dziękujemy, Panie Jezu, „Niedziela Częstochowska” 2003, nr 5 (506), s. III.
K. Olszewski, Jezus Miłosierny u Ojców Bernardynów, „Niedziela Częstochowska” 2003, nr 3
(504), s. III.
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ZAKOŃCZENIE

Powyższa rozprawa naukowa stanowi próbę przeanalizowania i poddania
dogłębnej refleksji doniosłego wydarzenia religijnego, jakim była Peregrynacja
Obrazu Jezusa Miłosiernego w Archidiecezji Częstochowskiej w latach 2002-2003.
W podjętych rozważaniach akt nawiedzenia odczytany został w kategoriach
współczesnej katechezy o Miłosierdziu Bożym. Rekonstruując następujące po sobie
etapy peregrynacji, przedstawiono różnorakie formy i rozwiązania dotyczące procesu
przygotowawczego

uroczystości,

jak

również

przebiegu

samej

ceremonii

peregrynacyjnej, uwzględniając jednocześnie wpływ, jaki przeżycie nawiedzenia
wywarło na postawę religijną wiernych oraz owoce, jakie zrodziło w wymiarze
duchowym i materialnym. Nawiedzenie obrazu Jezu, ufam Tobie zapowiedziane
przez Metropolitę Częstochowskiego stało się wielkim wołaniem współczesnego
człowieka o łaskę miłosierdzia. Należy stwierdzić, że choć obraz Jezusa Miłosiernego
jest dobrze znany większości wiernych, to jednak peregrynacja stanowiła nowe
doświadczenie religijne dla wszystkich tych, którzy zapragnęli stanąć przed obliczem
Boga bogatego w miłosierdzie. Podkreślana niejednokrotnie w niniejszej pracy
wyjątkowość peregrynacji polegała na tym, że to nie człowiek przychodzi do Boga,
ale sam Bóg przybywa do człowieka gotów obdarzyć go swą miłością, ukoić jego
cierpienie, przebaczyć mu winy. Jest to Bóg – dobry, kochający, litościwy, a przede
wszystkim – Bóg Miłosierny.
O tym, jak ważne i cenne było to spotkanie z Chrystusem Zmartwychwstałym
uobecniającym się w znaku obrazu, mówi sam proces przygotowania diecezji oraz
związane z nim przygotowanie dalsze, bliższe i bezpośrednie poszczególnych parafii
i samych wiernych. Celem głoszonej w czasie peregrynacji katechezy było otwarcie
człowieka na doświadczenie Miłosierdzia Bożego oraz szerzenie jego kultu.
Duchowe

owoce

peregrynacji,

będące

najpiękniejszym

plonem

religijnego

wtajemniczenia, dotyczyły wszystkich sfer ludzkiego życia. Należy przy tym
podkreślić, że obrazują one jedynie pewien obszar i kierunki przemian duchowych, a
nie ich skalę czy zasięg. Trzeba nam jednakże wiedzieć, iż wielu ludzi pragnie
zachować w swojej duszy to, co się w niej podczas peregrynacji dokonało, bowiem w
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każdym spotkaniu z Bogiem dotykamy pewnego rodzaju tajemnicy i doświadczamy
działania Jego łaski, a ta najczęściej jest niewyrażalna werbalnie przez człowieka.
Autor niniejszej pracy świadom tych ograniczeń, zdawał sobie sprawę również
z pewnych niedostatków dokumentacji dotyczącej całości peregrynacji. Zgromadzony
26-tomowy materiał okazał się jednak wystarczający i na tyle obszerny, a potrzeba
głoszenia Miłosierdzia Bożego na tyle aktualna i pożądana, a nawet stanowiąca
swego rodzaju imperatyw religijny, iż zdecydował się na opracowanie omawianego
tematu.
Należy

zauważyć,

że

wyznaczone

przez

księdza

arcybiskupa

częstochowskiego wszystkie cele peregrynacji: 1) uwielbić Miłosierdzie Boże, 2)
korzystać z Miłosierdzia Bożego, 3) uwrażliwić na czyny miłosierdzia, 4)
przekształcić dawne Róże w nowe Koła Żywego Różańca – zostały w pełni
zrealizowane tak w wymiarze indywidualnym, jak i wspólnotowym.
Badawcze podejście do fenomenu peregrynacji wydaje się kwestią dość
złożoną, ponieważ do dyspozycji analizującego problem pozostaje wielość
różniących się charakterem i formą materiałów, ponieważ są to głównie ankiety
wiernych, sprawozdania duszpasterskie, kroniki, relacje prasowe oraz świadectwa
(prośby, zawierzenia i podziękowania) wpisane do Księgi Zawierzenia.
Na uwagę zasługuje przede wszystkim fakt, że fenomen peregrynacji polegał
na tym, iż w tak bardzo krótkim czasie orędzie o Bożym Miłosierdziu dotarło z całą
mocą do wielkiej rzeszy wiernych – do parafian Archidiecezji Częstochowskiej i do
wielu ludzi dobrej woli, a obraz Jezu, ufam Tobie! zagościł we wszystkich kościołach
oraz w licznych kaplicach i domach zakonnych. Przeżyty głęboko i refleksyjnie czas
peregrynacji przyczynił się niewątpliwie do rozwoju kultu Bożego Miłosierdzia oraz
stał się wielkim wołaniem o wyobraźnię miłosierdzia nie tylko dla ludzi wierzących,
ale również dla tych, którzy od wielu lat nie korzystali z tej łaski. W myśl przesłania
papieża Jana Pawła II, które skierował do wiernych w czasie ostatniej pielgrzymki do
Polski, „Kościół od początku swego istnienia, odwołując się do tajemnicy Krzyża i
zmartwychwstania, naucza o Bożym miłosierdziu, które jest rękojmią nadziei i źródłem zbawienia człowieka. Wydaje się jednak, że dzisiaj jest szczególnie wezwany,
by głosić światu to orędzie".
Wydanie i ogłoszenie encykliki Dives in misericordia w 1980 roku, kanonizacja
siostry Faustyny Kowalskiej w 2000 roku, a także konsekracja sanktuarium
stanowiącego światowe centrum kultu Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach k.
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Krakowa w 2002 roku – to trzy istotne etapy głoszenia i utrwalania orędzia o Bożym
Miłosierdziu w Kościele powszechnym. Pryncypialną i zasadniczą rolę we wszystkich
tych etapach krzewienia prawdy o Miłosierdziu Bożym w Kościele i na świecie
odegrał papież Jan Paweł II, przygotowując niejako fundament teologiczny nauki o
miłości miłosiernej, jaką Chrystus przekazał siostrze Faustynie. Misję szerzenia tego
orędzia i rozpowszechniania usankcjonowanych i zatwierdzonych przez Kościół form
kultu Bożego Miłosierdzia Ojciec Święty powierzył biskupom, kapłanom, katechetom
oraz świeckim podczas celebrowanej Eucharystii w sanktuarium w KrakowieŁagiewnikach wyraźnie i niezaprzeczalnie: „Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać.
Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie
pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry,
Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia,
którzy tu przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami
miłosierdzia!" (Homilia w Łagiewnikach, 17 sierpnia 2002 roku).
Analizując przebieg peregrynacji w Archidiecezji Częstochowskiej należy
podkreślić, że całe to katechetyczne nauczanie prowadzone w czasie nawiedzenia
odsłania istotę obecnego czasu miłosierdzia i aktualność potrzeby głoszenia
katechezy o Bożym Miłosierdziu, a także wskazuje na tak oczekiwane owoce
duchowe, które zrodziły się pod wpływem spotkania z peregrynującym Chrystusem.
Z przeprowadzonych badań dotyczących sfery duchowej peregrynacji można
wnioskować, że katecheza o Bożym miłosierdziu i wypełnianie ewangelicznego
prawa miłości wobec Boga i człowieka zaowocowały w sercach tych, którzy spotkali
na swojej drodze Jezusa Miłosiernego.
Tę wielką, ludzką potrzebę duchowego zanurzenia się w Bożej miłości i
nieskończonym miłosierdziu Pana oraz postawę niczym nieograniczonej ufności
wobec Boga wyrażają bodaj najpełniej wpisy do Księgi Zawierzenia. Spośród tych
wszystkich, którym dane było doświadczyć łaski Bożego Miłosierdzia, wielu daje
temu świadectwo. Im bardziej, bowiem, człowiek odczuwa ciężar swego grzechu, tym
usilniej poszukuje miłości miłosiernej. Nie wystarczy jednak sama wiedza o tym, że
Bóg jest miłosierny, koniecznym jest, aby z Jego miłosierdzia umieć skorzystać.
Pierwszą chrześcijanką, która wyznawała i głosiła Miłosierdzie Boże była
Matka Najświętsza – Maryja. Jej to zawdzięczamy specjalny hymn NT ku czci
Bożego Miłosierdzia. Jest nim Magnificat… (Wielbi dusza moja Pana…). Otóż w tym
hymnie dwukrotnie uwielbiony zostaje Bóg, jako Ojciec Miłosierny: „…swoje
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miłosierdzie na pokolenia i pokolenia zachowuje dla tych, co się Go boją […]. Ujął się
za sługą swoim, Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje” (Łk 1, 50.54). Maryja żyje
cała Bogiem, Nim się zachwyca i raduje, ofiarnie praktykując miłosierdzie dzięki
otwarciu się na potrzeby człowieka i Chrystusowego Kościoła.
Główne myśli niniejszej pracy wiodą ku sformułowaniu pewnych ważnych tez
dotyczących podejmowania i kontynuowania wielkiej misji szerzenia kultu Bożego
Miłosierdzia, której patronował Ojciec Święty Jan Paweł II:
1. Postuluje się, aby w Kościele odbywała się ciągle i nieustannie katecheza o
Bożym Miłosierdziu z wyeksponowaniem obrazu Jezusa Miłosiernego i jego
znaczenia dla człowieka poszukującego Boga.
2. Nadal trzeba iść tą drogą, by szukać nowych form głoszenia i korzystania z
Miłosierdzia Bożego we współczesnym świecie.
3. Ciągle należy pogłębiać i odkrywać katechetyczną rolę obrazu Jezu, ufam Tobie
przypominaną nam przez Sekretarkę Bożego Miłosierdzia – siostrę Faustynę.
4. Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego powinna wciąż być na nowo
podejmowana jako swoista Katecheza o Bożym Miłosierdziu, która będzie docierała
bezpośrednio do każdego człowieka.
5. Niech każda parafia przez obecny w niej obraz Jezu, ufam Tobie stanie się na
zawsze szczególnym miejscem katechezy o Bożym Miłosierdziu.
Wyjątkowym owocem przeżytej peregrynacji i świadectwem działania
Miłosierdzia Bożego w Archidiecezji Częstochowskiej stało się powołanie parafii św.
s. Faustyny, w której na stałe zagościł obraz Jezusa Miłosiernego nawiedzający
uprzednio wszystkie kościoły, zakony i kaplice. Równie znaczącym dziełem
Miłosierdzia Bożego w naszej archidiecezji okazała się Peregrynacja Obrazu Jezusa
Miłosiernego, który w każdej parafii przyjmowany był przez poszczególne rodziny w
ich domach, dzięki czemu dokonywało się wyjątkowe spotkanie z Bogiem bogatym w
miłosierdzie.
Praca nie wyczerpuje omawianego problemu, ale ujmując w sposób
syntetyczny zagadnienie peregrynacji może pobudzić do podjęcia dalszych
pogłębionych studiów nad rozpoczętym tematem i skłonić do następnych
szczegółowych badań analitycznych. Autor niniejszej pracy żywi nadzieję, że jego
studium nad fenomenem Bożego Miłosierdzia stanie się dla wielu zachętą do
duchowego spotkania z Jezusem bądź też zainspiruje inne diecezje czy parafie do
podjęcia dzieła Peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego, a nawet do naukowego
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opracowania tego zagadnienia. Słowa Chrystusa: „Teraz przedłużam im czas
miłosierdzia, ale biada, jeśli nie poznają czasu nawiedzenia mego” (Dz. 338),
zawarte w Objawieniach o Bożym Miłosierdziu i przypomniane całemu światu przez
s. Faustynę Kowalską, stały się wielkim wołaniem Boga o współczesną katechezę na
temat Bożego Miłosierdzia. Próbą odpowiedzi na Boże wezwanie oraz na ogromne
potrzeby duchowe współczesnego człowieka tak bardzo spragnionego łaski
miłosierdzia stała się niezaprzeczalnie Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego w
Archidiecezji Częstochowskiej.
.
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ANEKSY

ANEKS NR 1
PEREGRYNACJA OBRAZU JEZUSA MIŁOSIERNEGO
W ARCHIDIECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ
PRZESŁANIE OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II
DO ARCHIDIECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ
NA CZAS PEREGRYNACJI OBRAZU JEZUSA MIŁOSIERNEGO

Ekscelencjo,
Drogi Księże Arcybiskupie,
Z radością gościłem niedawno w Watykanie Księdza Arcybiskupa wraz z
delegacją duchowieństwa i wiernych Archidiecezji Częstochowskiej. Prosiliście,
abym pobłogosławił obraz Jezusa Miłosiernego, który w peregrynacji będzie
nawiedzał kolejne parafie, rodziny zakonne i inne wspólnoty. Uczyniłem to chętnie,
zawierzając w modlitwie Bożemu miłosierdziu całą
Waszą Archidiecezję.
I dziś pragnę zjednoczyć się z Wami w modlitwie i kontemplacji oblicza
Chrystusa, które najjaśniej odbija blask miłosierdzia Boga Ojca. "Tak bowiem Bóg
umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego
wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne" (J 3, 16). W Chrystusie zatem, w Jego
słowach i czynach, a w końcu w tajemnicy śmierci i zmartwychwstania dopełniło się
to odwieczne miłosierdzie Ojca, w którym wszystkie pokolenia mają udział dzięki
mocy Ducha Świętego. Oto źródło naszej nadziei i naszego
pokoju.
Wracam myślą do mej niedawnej pielgrzymki do Ojczyzny i do tego
niezwykłego doświadczenia łaski Jaka spływa na Kościół dzięki wierze w Boże
miłosierdzie. Niech ta wiara rośnie i umacnia się w sercach kapłanów, zakonników i
zakonnic, aby nią zapalali innych z gorliwością świętej Faustyny. Niech napełnia też
serca matek i ojców, młodzieży i dzieci, ludzi samotnych i chorych, doświadczanych
codziennymi trudami życia. Spotkanie z Jezusem miłosiernym niech obudzi we
wszystkich otuchę i będzie umocnieniem na każdy dzień.
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Proszę Jasnogórską Królową, aby towarzyszyła Warn i uczyła Was tej
kontemplacji oblicza Syna, z jaką sama przeżywała kolejne etapy Jego życia i
zbawczego dzielą. Niech uczy Was "miłować Chrystusa", Pozwólcie Jej otwierać
Wasze umysły i serca na dar Bożego miłosierdzia.
Całej Archidiecezji Częstochowskiej - Księdzu Arcybiskupowi, Biskupom
Pomocniczym, Duchowieństwu i Wiernym - z serca błogosławię: W imię Ojca i
Syna, i Ducha Świętego.
Watykan, Niedziela Chrystusa Króla, 2002 r.
Jan Paweł II, papież
-----------------------------------------Jego Ekscelencja
Ks. Arcybiskup Stanisław NOWAK
Metropolita Częstochowski
Al. Najśw. Maryi Panny 54
42-200 Częstochowa, Polonia
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ANEKS NR 2
LIST ARCYBISKUPA METROPOLITY CZĘSTOCHOWSKIEGO
NA TYDZIEŃ MIŁOSIERDZIA 2002 ROKU
(zapowiedź Peregrynacji w Archidiecezji Częstochowskiej Obrazu Jezusa Miłosiernego)
W dniu dzisiejszym rozpoczynamy 58. Tydzień Miłosierdzia. Będziemy go przeżywać
pod hasłem: "Wiara działa przez miłość" (Ga 5, 6). Nie trudno nam myśleć i mówić o
miłosierdziu Bożym w tych miesiącach. Nie zapomnieliśmy przecież wielkiego przesłania
o miłosierdziu Bożym, jakie nam zostawił Ojciec Święty Jan Paweł II w sierpniu tego roku.
Widzimy go wciąż w naszych wspomnieniach jak namaszcza ołtarz bazyliki Miłosierdzia
Bożego z obrazem Jezusa Miłosiernego, idącego w naszą stronę z rozgrzeszającą dłonią.
Słyszymy jak naucza, że Miłosierdzie Boże jest jedyną nadzieją i, posługując się słowami św.
Faustyny, uwielbia z największą czcią Boga bogatego w miłosierdzie:
"O niepojęte i niezgłębione Miłosierdzie Boże,
Kto Cię godnie uwielbić i wysławić może,
Największy przymiocie Boga Wszechmocnego,
Tyś słodka nadzieja dla człowieka grzesznego"
(Dzienniczek, 951).
"Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia! - mówi papież. Na
wszystkich kontynentach z głębin ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie
o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść i chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć
niewinnych, potrzeba łaski miłosierdzia, które koi umysły i serca, i rodzi pokój. Gdzie brak
szacunku dla życia i godności człowieka, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle
odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia. Potrzeba miłosierdzia,
aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawdy. Dlatego dziś, w
tym sanktuarium, chcę dokonać uroczystego aktu zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu".
I dalej wyraził Ojciec Święty życzenie: "Niech to przesłanie rozchodzi się z tego miejsca na
całą naszą umiłowaną Ojczyznę i na cały świat. Niech się spełnia zobowiązująca obietnica
Pana Jezusa, że stąd ma wyjść <<iskra, która przygotuje świat na ostateczne Jego
przyjście>> (por. Dzienniczek 1732)" (Przem. z 17 VIII 2002).
Ojciec Święty ustawił w tych słowach chrześcijańskie miłosierdzie i wszelką dobroć
ludzką jako mającą swoje zakorzenienie w Bogu, który jest miłością miłosierną. Najgłębsze
to zakorzenienie i największe zanurzenie wszelkiej działalności dobroczynnej, bo w źródłach
samej istoty Bożej: "Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim" (1
J 4, 16). Miłosierdzie - to nie słabość jak głosili marksiści, to nie jakieś tuszowanie z litości
problemów, jakie nurtują człowieka w życiu społecznym. To nie tani humanitaryzm czy
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czysto ludzka wrażliwość na biedę ludzką - to konsekwencja wiary w Boga wszechmogącego
i miłosiernego. Nie może być mowy o pełnej łączności z Chrystusem bez ducha miłosierdzia
wobec bliźnich. Bóg Ojciec najpełniej wypowiedział się w Synu swoim Jednorodzonym, który
stał się dla nas człowiekiem i umarł z miłości do nas. Nie można też mieć łączności z
Chrystusem bez uczestnictwa w Jego miłosierdziu. Nasza wiara chrześcijańska działa przez
miłość. To ona jest niejako duszą tego, kto chce być uczniem Chrystusa.
Ojciec Święty głosząc miłosierdzie Boże równocześnie ukazywał obecność tego
miłosierdzia w ludziach. Człowiek bowiem jest powołany do tego, by być świadkiem
miłosierdzia Bożego. "Trzeba spojrzenia miłości - wołał na Błoniach Krakowskich - aby
dostrzec obok siebie brata, który wraz z utratą pracy, dachu nad głową, możliwości godnego
utrzymania rodziny i wykształcenia dzieci, doznaje poczucia opuszczenia, zagubienia i
beznadziei. Potrzeba <<wyobraźni miłosierdzia>>, aby przyjść z pomocą dziecku
zaniedbanemu duchowo i materialnie; aby nie odwracać się od chłopca czy dziewczyny,
którzy zagubili się w świecie różnorakich uzależnień lub przestępstwa; aby nieść radę,
pocieszenie, duchowe i moralne wsparcie tym, którzy podejmują wewnętrzną walkę ze złem.
Potrzeba tej wyobraźni wszędzie tam, gdzie ludzie w potrzebie wołają do Ojca miłosierdzia:
<<Chleba naszego, daj nam dzisiaj>>. Oby dzięki bratniej miłości tego chleba nikomu nie
brakowało! <<Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią>>" (Mt 5, 7);
(Przem. z 18 VIII 2002).
Umiłowani Diecezjanie,
Potrzeba nam rzeczywiście bardzo pracy nad "wyobraźnią miłosierdzia". Czy nie
widzimy wokół siebie wzrastającego coraz bardziej ubóstwa materialnego i duchowego?
Ojciec Święty modlił się w Kalwarii Zebrzydowskiej do Matki Bożej Miłosierdzia za ubogich
i cierpiących, za bezrobotnych i wyrzuconych na bruk, ale równocześnie modlił się o otwarcie
serc ludzi zamożnych, za przedsiębiorców, aby dawali bezrobotnym pracę i za takich, którzy
by pomagali bezdomnym znaleźć dach nad głową. Wobec wzrastającego w naszych
miastach i wioskach bezrobocia, nie wolno nam pozostać obojętnym. Powołany niedawno
Arcybiskupi Komitet do Wsparcia Bezrobotnych rozwija powoli swą aktywność, ale potrzebne
jest tu jeszcze większe zaangażowanie wszystkich, świeckich i duchownych. Konieczna i
hojność na rzecz potrzebujących. Nasza archidiecezjalna "Caritas" i jej koła parafialne wraz z
Akcją Katolicką, w czasie ostatnich wakacji wiele uczyniły na rzecz dzieci z rodzin uboższych
i bezrobotnych - i wielkie dzięki im za to - ale z pewnością owocność ich pracy byłaby
zwielokrotniona, gdybyśmy mieli większe fundusze materialne i większą liczbę ludzi w pełni
oddanych tej sprawie. Zwracam się więc z gorącą prośbą do wszystkich: ubogich i
bogatszych o życzliwość w ofiarach. W czasie klęsk żywiołowych tyle serca umiemy sobie
okazywać, niech jednak miłosierna miłość objawia się na co dzień, w zwykłym, szarym życiu.
"W czynieniu dobrze nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w
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pracy nie ustaniemy. A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim" - prosi nas św.
Paweł (Ga 6, 9 - 10).
W tym miejscu zachęcam też bardzo wszystkich do przeżywania Dnia Papieskiego
12 i 13 października. Będzie to możliwe dzięki katolickim środkom masowego przekazu.
Bogaty program tego Dnia będzie miał swój centralny wyraz we Mszy świętej za Ojca
Świętego w niedzielę 13 października w naszej archikatedrze, o godz. 10-tej. Ofiary składane
z tej okazji przeznaczone są na pomoc dla uczącej się młodzieży z rodzin uboższych w skali
całej Polski.
Prawda o Miłosierdziu Bożym nieustannie przynagla nas do czynów miłości
chrześcijańskiej na co dzień. Tydzień Miłosierdzia jest jedynie przypomnieniem, okazją do
pogłębienia świadomości o pilnych potrzebach ludzi dotkniętych ubóstwem, nieszczęściem,
cierpieniem. Wyrażać się ono musi na terenie rodzin, szkół, parafii, środowisk pracy
i wszędzie, gdzie żyje i cierpi człowiek. "Kalkutę macie u siebie" - mawiała Matka Teresa z
Kalkuty. Człowiek w każdej chwili doznaje miłosierdzia Bożego, ale też nieustannie powinien
go świadczyć innym. Wnet rozpoczniemy nowy rok pracy duszpasterskiej pod hasłem:
"Pokochać Chrystusa". Po roku Biblii i czasie przypominania sobie, że powinniśmy wciąż
poznawać Chrystusa, wyakcentujemy w nowym roku tę prawdę naszej wiary, że powinniśmy
Chrystusa pokochać. My, chrześcijanie mamy tę wielką łaskę, że możemy kochać
Chrystusa. Sami jesteśmy kochani miłością Boga, miłością wieczną, potężną jak śmierć (por.
Pnp 8, 6), powinniśmy więc tę miłość przyjmować i również ze wszystkich sił kochać Boga,
wyrażając to miłosierną miłością do drugiego człowieka, zwłaszcza będącego w potrzebie.
Ułatwić nam to mogą pewne znaki.
Zapowiadam już dziś w naszej archidiecezji taki znak: rok nawiedzenia obrazu
Jezusa Miłosiernego. Obraz namalowany, omodlony, poświęcony na ten cel, odwiedzi
wszystkie nasze kościoły. Dzięki temu będziemy mogli niejako spotkać się z oczami
miłującego nas Chrystusa. Według słów świętej siostry Faustyny, oczy Jezusa na tym
obrazie są oczami z krzyża. Oczy te kochają nas miłością wieczną, ale i wymagającą od nas
rzetelnej, szczerej, nieudawanej miłości Boga, bliźniego i siebie samego. Domagają się z
naszej strony głębokiej religijności, rzetelnej troski o własne zbawienie i świętość moralną,
ale także miłosiernej miłości wobec drugich. Ufam, że nawiedzenie obrazu Jezusa
Miłosiernego, będące na przedłużeniu wizyty Ojca Świętego w Polsce, dokona przemiany
wewnętrznej w naszych sercach. Wiemy jak wiele łask otrzymują ludzie w czasie
nawiedzenia Matki Bożej z Dzieciątkiem w kopii obrazu jasnogórskiego. Takie nawiedzenie
w archidiecezji częstochowskiej będzie miało jednak miejsce dopiero za kilkanaście lat.
Niech w tym roku "pokochania Chrystusa" spłyną łaski Bożego nawiedzenia poprzez obraz
Jezusa Miłosiernego. W związku z tym, proszę już o modlitwy w czasie Mszy świętej i w
czasie nabożeństw różańcowych w intencji łask nawrócenia naszych serc i ducha
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miłosierdzia wobec drugich.
Już dzisiaj jednak, Umiłowani Bracia i Siostry, wzywam Was gorąco: przystąpmy do
obrazu Jezusa Miłosiernego. Przeżyjmy jego treść w szczególny sposób w Tygodniu
Miłosierdzia. Nasza wiara w Chrystusa nie może wyrażać się inaczej tylko przez miłość
bliźniego: "Wiara działa przez miłość". Otwórzmy nasze serca dla siebie nawzajem,
zwłaszcza w czynie konkretnej miłości. Otwórzmy je też na błogosławieństwo Jezusa
Miłosiernego. Tak, jak jest na tym obrazie, On sam, Chrystus, nas błogosławi.
W

zawierzeniu

się

Matce

Bożej

Miłosierdzia

udzielam

Wszystkim

błogosławieństwa, jako zapowiedź radości, które Bóg przygotował "ochotnym dawcom".
(-) + Stanisław Nowak
ARCYBISKUP METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
Częstochowa, 3 października 2002 roku.
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ANEKS NR 3
DEKRET
ZARZĄDZAJĄCY W ARCHIDIECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ
PEREGRYNACJĘ OBRAZU JEZUSA MIŁOSIERNEGO
Pragnąc wypełnić wielkie przesłanie Ojca świętego Jana Pawła II wypowiedziane
w homilii w świątyni Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach 17 sierpnia 2002 roku
wzywające

do

przekazania

światu

"ognia

Miłosierdzia"

zarządzam

w Archidiecezji

Częstochowskiej Peregrynację Obrazu Jezusa Miłosiernego, które objęłoby wszystkie
parafie wraz z kościołami filialnymi oraz w miarę możliwości, również domy zakonne.
Peregrynacja ta powinna się odbyć w roku duszpasterskim 2002/2003, przeżywanym
pod hasłem "Pokochać Chrystusa", a więc winna się rozpocząć w godzinach wieczornych
w sobotę przed Pierwszą Niedzielą Adwentu Roku 2002 w sanktuarium Miłosierdzia Bożego
w Częstochowie, a zakończyć w Pierwszą Niedzielę Adwentu 2003 roku w Bazylice
Archikatedralnej Świętej Rodziny w Częstochowie.
Wyrażam głęboką nadzieję, że Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego, niejako
spotkanie z oczami miłującego nas Chrystusa pogłębi naszą religijność, rzetelną troskę
o własne zbawienie i świętość moralną i nauczy nas miłosiernej miłości wobec drugich.
Wszystkim, którzy podejmą wielkie dzieło przygotowania i prowadzenia Peregrynacji
Obrazu Jezusa Miłosiernego i tym, którzy otworzą się na łaskę Nawiedzenia z serca
błogosławię.
(-) + Stanisław Nowak
ARCYBISKUP METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
Ks. Marian Mikołajczyk
KANCLERZ
Częstochowa, 3 października 2002 roku
L.dz. 736
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ANEKS NR 4
DEKRET USTANAWIAJĄCY DELEGATA
DO SPRAW PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA
W ARCHIDIECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ PEREGRYNACJI
OBRAZU JEZUSA MIŁOSIERNEGO

Przewielebny Ksiądz Prałat
Dr Stanisław Gębka
Proboszcz
parafii Antoniego Padewskiego
w Częstochowie
Olbrzymie doświadczenie Księdza Prałata w przygotowaniu i prowadzeniu
Nawiedzenia Matki Bożej w Kopii Jej Jasnogórskiego Wizerunku w latach 1979 - 1980 w
diecezji częstochowskiej oraz Jego wielka gorliwość duszpasterska skłaniają mnie do
mianowania

Go

moim

delegatem

do

spraw

przygotowania

i

przeprowadzenia

w Archidiecezji Częstochowskiej Peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego.
Składam na Księdza Prałata pełną odpowiedzialność za to dzieło, które pragnę
rozpocząć już od Pierwszej Niedzieli Adwentu 2002 roku. Proszę o przygotowanie koncepcji
programu i przedstawienie osób, które mogły by pomóc w przeprowadzeniu Peregrynacji.
Na tę pracę z serca błogosławię

(-) + Stanisław Nowak
ARCYBISKUP METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
Ks. Marian Mikołajczyk
KANCLERZ
Częstochowa, 3 października 2002 r.
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ANEKS NR 5
DEKRET
UDZIELAJĄCY SPECJALNYCH UPRAWNIEŃ Z OKAZJI REKOLEKCJI I
UROCZYSTOŚCI NAWIEDZENIA OBRAZU JEZUSA MIŁOSIERNEGO
Dążąc do tego, by zbliżające się Nawiedzenie archidiecezji przez Obraz Jezusa
Miłosiernego było czasem łaski, również przez posługę sakramentalną, niniejszym Dekretem
udzielam następujących uprawnień na okres i na dzień Nawiedzenia:
1. Zezwalam na wystawienie Najświętszego Sakramentu w monstrancji - poza Mszą św. ilekroć przemawia za tym słuszna przyczyna i jest odpowiednia liczba wiernych.
2. Zezwalam na Msze święte binowane w dni powszednie, ilekroć za tym będzie
przemawiała racja duszpasterska.
3. Zezwalam na Msze święte koncelebrowane w dobie Nawiedzenia. Koncelebrować mogą
także kapłani, którzy w danym dniu odprawiali już jedną Mszę św. a w niedziele i święta
obowiązkowe dwie Msze św. dla dobra wiernych.
4. Zezwalam na Msze święte poza kościołem, w obrębie cmentarza kościelnego oraz w
mieszkaniach dla chorych.
5. W ciągu doby Nawiedzenia zezwalam na Msze święte wotywne o Miłosierdziu Bożym (MR
s. 201") z wyjątkiem uroczystości, niedzieli Adwentu, Wielkiego Postu i Okresu
Wielkanocnego, Środy Popielcowej, Wielkiego Tygodnia i Oktawy Wielkanocnej, kiedy
należy odprawiać Mszę św. z dnia.
6. Wszystkim kapłanom, mającym aprobatę własnego Biskupa udzielam na czas misji,
rekolekcji i uroczystości Nawiedzenia:
a) misji kanonicznej do głoszenia słowa Bożego,
b) jurysdykcji do słuchania spowiedzi oraz władzy rozgrzeszania z cenzur zastrzeżonych
Biskupowi miejsca.
7. W parafii, w której uroczystość Nawiedzenia przypada w piątek, poza Wielkim Piątkiem i
Środą Popielcową, można korzystać z dyspensy od spożywania pokarmów mięsnych z
obowiązkiem wypełnienia innych aktów pokutnych (jałmużna, dobre uczynki).
Przy korzystaniu z wyżej wymienionych zezwoleń i uprawnień należy kierować się
słusznymi

względami

duszpasterskimi,

dobrem

duchowym

wiernych,

przestrzegając wszystkich kościelnych przepisów prawnych i liturgicznych.
(-) + Stanisław Nowak
ARCYBISKUP METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
Ks. Marian Mikołajczyk KANCLERZ
Częstochowa, 18.10.2002 r. L.dz. 789
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dokładnie

ANEKS NR 6
LIST ARCYBISKUPA METROPOLITY CZĘSTCHOWSKIEGO
DO KAPŁANÓW,OSÓB KONSEKROWANYCH I KATECHETÓW
PRZED ROZPOCZĘCIEM PEREGRYNACJI OBRAZU JEZUSA MIŁOSIERNEGO
W ARCHIDIECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ
Drodzy Bracia w kapłaństwie,
Siostry zakonne,
Katecheci i Świeccy,
Trzeci rok nowego tysiąclecia chrześcijaństwa, stawia przed nami nowe wezwania
i nowe wyzwania. Z pewnością nie zaczyna się on łatwo. Po czasach walki z religią i pogardy
dla człowieka w imię wybranej rasy czy jednej klasy społecznej, ateizm sroży się nadal.
Przybiera on formy liberalizmu religijnego i etycznego. Podpowiada on urządzenie sobie
życia w wymiarze państw, środowisk lokalnych, rodzin i jednostek, tak, jakby Bóg nie istniał
albo też by był jakimś wielkim Nieznanym czy Istotą bardzo oddaloną od człowieka. Państwa
o

tradycji

chrześcijańskiej

czy

nawet

katolickiej

wprowadzają

ustawy

sprzeczne

z dekalogiem, takie jak choćby aborcja, eutanazja, inżynieria genetyczna. Przy całym
nastawieniu na wartości doczesne, traci się zupełnie nadzieję na życie wieczne. Za
lekceważeniem wartości religijnych i nadprzyrodzonych, tanieje, mimo pozorów wielkiego
humanitaryzmu życie ludzkie. Szerzy się nienawiść, terroryzm, znieczulica na drugiego
człowieka. Zwiększa się znacznie rozpiętość w posiadaniu dóbr i bogactw tej ziemi. Obok
bogacącej się warstwy zamożnych, rosną rzesze ubogich, bezrobotnych i bezdomnych.
Długa byłaby lista bolączek i cierpień czasów, w których przypadło nam żyć i wziąć w nich
odpowiedzialność za zbawienie ludzkie.
Ale obok cieni, są też i blaski. Wśród nich trzeba wymienić pewną wrażliwość
człowieka na miłosierdzie Boże. W duchu tej wiary w miłosierdzie Boże mamy wszyscy wziąć
odpowiedzialność za nadzieję świata. Ta odpowiedzialność jest wprost niesamowita, gdy
chodzi o nas, kapłanów i osoby żyjące konsekracją, wezwane w najgłębszej intymności
przez Boga, będącego Miłością do najbliższej z Nim współpracy. "Miłość moja jest moim
ciężarem" - pisał św. Augustyn. Nie bójmy się jednak podjąć tego Bożego ciężaru. Z jego
dźwiganiem związana jest wielka łaska i ocalenie naszego najgłębszego sensu życia. Bóg
nam ogromnie zaufał, gdy w nasze dłonie dał swojego Syna, i z pewnością nas nagrodzi,
gdy będziemy się starać odpowiedzieć na Jego zaufanie.
Ojciec Święty Jan Paweł II w czasie ostatniej pielgrzymki do Ojczyzny bardzo
wyraźnie zaprosił nas do uczestnictwa w ekonomii miłosierdzia Bożego. Wolno nam bowiem
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powiedzieć, że rękami miłosiernego Boga jesteśmy my, zwłaszcza kapłani, seminarzyści,
siostry zakonne, katecheci i aktywni działacze świeccy. Do biskupów Jan Paweł II mówił:
"Drodzy bracia, niech arcybiskup Feliński patronuje waszym wysiłkom mającym na celu
tworzenie i realizację duszpasterskiego programu miłosierdzia". Do kapłanów zaś
i seminarzystów apelował: "Proszę was, nie zapominajcie, że na was, szafarzach Bożego
miłosierdzia spoczywa wielka odpowiedzialność, ale też pamiętajcie, że sam Chrystus
umacnia was obietnicą, którą przekazał przez św. Faustynę: "Powiedz moim kapłanom, że
zatwardziali

grzesznicy

kruszyć

się

będą

pod

ich

słowami,

kiedy będą

mówić

o niezgłębionym miłosierdziu Moim, o litości, jaką mam dla nich w sercu Swoim"
(Dzienniczek, 1521). Siostrom zakonnym, zostawił Papież program w radykalnym zawołaniu
bł. Sancji Szymkowiak: "Jak się oddać Bogu, to oddać się na przepadłe" (Przem. z 18 VIII
2002 r.). Podejmijmy z odwagą, z ogniem gorliwości i z przeogromną ufnością do Jezusa, że
nam w tym pomoże, orędzie Jana Pawła II skierowane do całego świata. Z pokorą, ale też i
na serio przyjmijmy słowa Ojca Świętego wypowiedziane na Błoniach, po dokonaniu
zawierzenia nas miłosierdziu Bożemu, by orędzie o miłosiernej miłości Boga dotarło do
wszystkich mieszkańców ziemi i napełniło ich serca nadzieją. "Niech się spełnia
zobowiązująca obietnica Pana Jezusa, że stąd ma wyjść <<iskra>>, która przygotuje świat
na ostateczne Jego przyjście" (por. Dzienniczek 1732). Iskrą była św. Faustyna, jest nią
opatrznościowy papież, Jan Paweł II - ale i my chciejmy też być iskrą.
W tym duchu przyjmijmy, jako archidiecezja częstochowska, która jedna z pierwszych
w Polsce zaczęła obchodzić świętowanie Miłosierdzia Bożego, łaskę nawiedzenia obrazu
Jezusa Miłosiernego wszystkich parafii. Będziemy ją podejmować i przeżywać od Adwentu
2002 roku do Adwentu 2003 roku. Rok ten będzie obchodzony pod hasłem: "Umiłować
Chrystusa"; doskonale więc nadaje się do tego, aby ten program podejmować wobec obrazu
Jezusa Miłosiernego. W liście "Novo millennio ineunte" papież każe nam patrzeć na Oblicze
Chrystusa, Boga i Człowieka, Umęczonego za nas i Zmartwychwstałego. Każe nam przy tym
zajechać na głębię naszych serc i sumień. Obraz nawiedzający nasze parafie poświęci nam
Jan Paweł II, 13 listopada tego roku. Zacznie się błogosławiony czas serdeczniejszego
i mocniejszego wpatrywania się w Chrystusa.
Czego możemy się spodziewać po tej peregrynacji? Niczego więcej, tylko owoców
tego, co doskonale określa wspaniała encyklika Jana Pawła II o Bogu bogatym
w miłosierdzie. Tam kult Miłosierdzia Bożego sprowadzony jest do trzech form: wyznawanie
miłosierdzia Bożego, doświadczanie miłosierdzia Bożego i czynienie miłosierdzia drugim.
1. Bóg, Ojciec Miłosierny objawił nam swoją miłość w swoim Synu, Jezusie
Chrystusie i wylał ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tę najdroższą nam prawdę
trzeba wciąż wyznawać i głosić. Wiara w Boga w Trójcy Świętej Jedynego, osobowego,
udzielającego się nam w swoim nieskończonym miłosierdziu jest konieczna człowiekowi,
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który, poddany różnym prądom i zawirowaniom historii, ulega zwątpieniu a nawet rozpaczy.
Wyznanie wiary, nadziei i miłości, wyraża się w liturgicznym kulcie i w zwykłej codziennej
pobożności w życiu parafii, rodziny, jednostki. Gdy nie ma przejawów wiary w Boga
w postaci praktyk religijnych, ona po prostu zamiera. Wiele czynników społecznych,
politycznych i kulturowych w dalszej i nowszej historii naszej archidiecezji złożyło się na to,
że nieraz skarżymy się na niezadawalający stan praktykowania życia sakramentalnego, na
małą frekwencję na Mszy świętej niedzielnej, a tym bardziej codziennej, która odprawiana
wieczorami winna przecież gromadzić znaczną grupę elit parafialnych. Użalamy się na
zaniedbywanie praktyk religijnych w rodzinach i na oziębłość religijną w życiu osobistym ich
członków. Ubolewamy też słusznie nad płycizną moralną i duchową naszych wiernych.
Uskarżamy się wręcz na wtórne pogaństwo. W czasie nawiedzenia winno nastąpić
pogłębione spotkanie się z Chrystusem. Obraz święty z oczami Jezusa, które są, według św.
Faustyny, oczami z krzyża, z napisem "Jezu ufam Tobie", powinien dotrzeć do serc wielu.
Oczywiście wraz z obrazem wystawiony też będzie Najświętszy Sakrament i przenikanie
miłości Boga miłosiernego będzie miało skuteczność w rzeczywistości sakramentalnej.
Patrzenie jednak na Jezusa w Hostii, połączone równocześnie z wejrzeniem na obraz, może
wiernym ułatwić jeszcze pełniejszy kontakt z miłosierną miłością naszego Boga.
Spodziewamy się bardzo, że nastąpi dzięki temu ożywienie pobożności eucharystycznej.
Chciałbym, by to przybrało też i pewne zewnętrzne wyrazy. Zauważmy najpierw, że
nasza adoracja w ciągu doby eucharystycznej wygląda nieraz bardzo skromnie. Odbywa się
ona przy małej ilości czuwających w ciągu dnia i w nocy. Jest nieprzygotowana, najczęściej
bez udziału mężczyzn i młodzieży, bez obsadzenia konfesjonałów z naszej strony. I tak
wielka modlitwa Kościoła częstochowskiego nie wypełnia doskonale swojego celu.
Konieczny jest tu zryw ku lepszemu, autentyczne ożywienie. Dotyczy to też innych adoracji
parafialnych: miesięcznych, a w niektórych kościołach zwłaszcza miasta Częstochowy
adoracji całodziennych. Trzeba też, żeby w naszym kościele był czczony obraz Jezusa
Miłosiernego lub obraz Serca Pana Jezusa, by odprawiane były w III-ci piątek miesiąca
nabożeństwa ku czci Miłosiernego Jezusa, urządzana czasem Godzina Miłosierdzia,
odmawiana koronka do Miłosierdzia Bożego. W ogóle odnowić się powinny wszystkie
praktyki pobożności eucharystycznej i maryjnej. Kościoły nasze niech będą w ciągu dnia
otwarte, przynajmniej w części przedsionkowej, by wierni, młodzież i dzieci, idąc do szkół
i wracając do domu, mogli do nich wstępować na modlitwę. Nawiedzenie Chrystusa
w obrazie mogłoby też ożywić pobożność rodzinną, i sprawić, że część wieczoru rodzina
spędza na odmawianiu choćby dziesiątka różańca, koronki do miłosierdzia Bożego (choćby
kilkanaście jej westchnień), na słuchaniu katolickich rozgłośni i czytaniu pewnych tekstów
"Niedzieli". "Będą patrzeć na Tego, którego przebili" (J 19, 37) - ta bardzo ważna
podpowiedź św. Jana powinna się urzeczywistniać w naszych domach przez zawieszenie
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krzyża lub obrazu Pana Jezusa, oczywiście także i Matki Bożej, w mieszkaniach, przez
nasze kolędy, żłóbki i Gorzkie Żale, nasze nabożeństwa pasyjne nie tylko w Wielkim Poście,
zwracanie uwagi na krzyże przydrożne, noszenie medalika czy obrazka Jezusa przy sobie,
praktykę aktów strzelistych. Niech nastąpi ożywienie pobożności przez nasze litanie i własne
modlitwy i cały świat osobistych bardzo kontaktów z Bogiem, a także niech się objawi
w życzliwości wobec kapłanów i osób konsekrowanych. Jednym zdaniem: powrót do prostej,
serdecznej pobożności, która w ciągu historii naszej ziemi wydaje się, że gdzieś jakby
osłabła. Hasło "Umiłować Chrystusa" trzeba nam podjąć dosłownie.
2. Miłosierdzie Boże wobec nas jest nieskończone, ale człowiek, istota wolna, musi
się świadomie i dobrowolnie ku niemu zwrócić. "Nieskończona jest gotowość i moc
przebaczenia, mająca swe stałe pokrycie w niewysłowionej wartości ofiary Syna. Żaden
grzech ludzki nie przewyższa tej mocy ani jej nie ogranicza. Ograniczyć ją może tylko od
strony człowieka brak dobrej woli, brak gotowości nawrócenia, czyli pokuty, trwanie w oporze
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i zmartwychwstania Chrystusowego" (DiM 13). Do Miłosierdzia Bożego należy iść wręcz
z wyciągniętymi rękami. Praktycznie wyrażać się to będzie w korzystaniu ze słowa Bożego
i sakramentów, zwłaszcza z Eucharystii i sakramentu pokuty. "Eucharystia przybliża nas
zawsze do tej miłości, która jest potężniejsza niż śmierć: ilekroć bowiem spożywamy ten
chleb albo pijemy kielich, nie tylko głosimy śmierć Odkupiciela, ale także wspominamy Jego
zmartwychwstanie i oczekujemy Jego przyjścia w chwale" (DiM 13). "Drogę zaś do tego
spotkania i zjednoczenia z Chrystusem toruje każdemu - nawet wówczas, gdy ciążą na nim
wielkie winy - sakrament pokuty i pojednania" (DiM 13). W Eucharystii i sakramencie pokuty
stale, na co dzień, doświadczamy miłosierdzia Bożego. Znakiem udzielającej się nam
nieskończonej Bożej miłości jest obraz Jezusa Miłosiernego. Z niego idzie niejako do nas od
Wieczernika, podnosząc równocześnie dłoń do rozgrzeszania, Jezus Zmartwychwstały,
Zbawiciel.
Co zrobić zatem, aby nasi wierni liczniej i częściej przystępowali do sakramentu
pokuty, przeżywali ćwiczenia rekolekcyjne, a w ciągu roku regularnie uczestniczyli
w niedziele i święta we Mszy świętej, przystępując możliwie jak najczęściej do Komunii
świętej? Spodziewamy się po nawiedzeniu obrazu miłosierdzia nawróceń do życia
sakramentalnego. Rok 2002/2003 przeżywany pod hasłem "Umiłować Chrystusa" każe nam
w szczególny sposób położyć akcent na miłości Chrystusa pozostającej pod wpływem tej,
którą otrzymujemy od Chrystusa. Wyrazem naszej miłości jest przyjmowanie daru miłości
pochodzącej od Boga. Wtedy prawdziwie Boga kochamy, gdy aktem woli przylegamy do tej
miłości, która od Niego pochodzi i uczestniczymy w tej miłości. Gdy też usiłujemy kochać tak,
jak nas Bóg umiłował. Stąd bierzemy w duszpasterstwie pod uwagę drugą część Katechizmu
Kościoła Katolickiego: "Celebracja misterum chrześcijańskiego" i korzystamy z materiałów
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Komisji Duszpasterstwa Ogólnego Konferencji Episkopatu Polski pt. "Umiłować Chrystusa".
A więc mamy wielki program: przybliżyć Eucharystię do ludzi, nie tylko na niedziele, ale i na
dni powszednie. W tym zamiarze rozpoczynamy w tym roku praktykę rozdzielania Komunii
świętej przez świeckich szafarzy Eucharystii. Spodziewamy się też, że będą oni przynosić
Komunię świętą nawet codziennie ludziom chorym i niezdolnym pójść na Mszę świętą do
kościoła. Liczę bardzo na odnowienie praktyki spowiedzi i Komunii świętej z okazji
pierwszych piątków i pierwszych sobót miesiąca. Wydaje się, że w niektórych parafiach ta
czcigodna praktyka związana z obietnicą zbawienia, przygasa. Koniecznie ją odnawiajmy i
pogłębiajmy.
3. Obraz Jezusa Miłosiernego winien też uwrażliwić nas na czyn miłosierdzia. Do
istoty kultu Miłosierdzia Bożego należy bowiem czyn miłości wobec bliźnich, tak jak najścislej
związana jest z miłością Boga miłość bliźniego jak siebie samego. Nie ma też umiłowania
Chrystusa bez miłości miłosiernej człowieka, zwłaszcza pozostającego w konkretnej
potrzebie. "Kościół stara się czynić miłosierdzie" tytułuje jeden z rozdziałów swojej encykliki
"Dives in misericordia" Jan Paweł II (nr 14). "Jezus Chrystus ukazał, że człowiek nie tylko
doświadcza i <<dostępuje>> miłosierdzia Boga samego, ale także powołany jest do tego,
żeby sam <<czynił>> miłosierdzie drugim. <<Błogosławieni miłosierni, albowiem oni
miłosierdzia dostąpią>>" (DiM 14). Czynienie miłosierdzia zostało też bardzo mocno
przypomniane w czasie ostatniej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, zarówno na Błoniach
krakowskich, gdzie Ojciec Święty sławił ludzi miłosierdzia i nawoływał do pracy nad
"wyobraźnią miłosierdzia", jak i w Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie modlił się za ludzi w
potrzebie i zalecał nam konkretną partycypację w zbawczej ekonomii miłosierdzia. Dotyczy
to zarówno porządku duchowego jak i materialnego.
Chciałbym więc bardzo, by nawiedzenie obrazu Miłosierdzia Bożego pobudziło w nas
wyobraźnię miłosierdzia i poszerzyło jeszcze bardziej nas samych i naszych wiernych do
wspomagania konkretnych dzieł społecznych i dobroczynności chrześcijańskiej. Wydaje się
bowiem, że my sami jako duszpasterze, wciąż nie mamy dostatecznego rozeznania
obszarów nędzy materialnej i duchowej w naszych parafiach. Trzeba by więc koniecznie przy
okazji tego nawiedzenia, w każdej wspólnocie parafialnej, w kręgu swoich współpracowników
przeprowadzić rozeznanie różnorakich bied i potrzeb naszych wiernych. Spróbujmy zatem
bardzo konkretnie i nawet z piórem w ręku zbadać: Jak wygląda sprawa głodu
i niedożywienia na terenie parafii? Zwłaszcza jak to wygląda wśród dzieci i młodzieży. Ile jest
rodzin wielodzietnych, zdesperowanych, nie radzących sobie, rozbitych, dotkniętych
alkoholizmem jednej lub nawet dwu stron, ledwo egzystujących? Ile mamy osób
niepełnosprawnych, kalekich, przykutych chorobą lub starością do łoża boleści? Czy nie ma
takich, którzy wobec zimy zostają bez odpowiedniego odzienia, opału? Jak wygląda problem
bezdomności, możliwości opłacania czynszu za mieszkanie, opłaty za prąd? Ile jest u nas
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bezrobotnych, starszych, młodych sfrustrowanych brakiem odpowiedniej dla siebie pracy?
Pilnie należy zbadać problem narkomanii u młodzieży i różnego rodzaju uzależnień. Ilu
parafian przebywa w więzieniu i gdzie?
Przejście obrazu Jezusa Miłosiernego nie może pozostawić psychologicznej pustki:
"przeszedł Pan Jezus i poszedł do innej parafii". W gruncie rzeczy Jezus Miłosierny
pozostaje w parafii w biednych, głodnych, bezrobotnych i potrzebujących i trzeba Go
rozpoznać w takich, i przychodzić Mu z pomocą. Z tego sądzić nas będzie Bóg (por. Mt 25,
31 - 46). Uważam, że w wielu parafiach, zwłaszcza większych, winna po wizytacji zaistnieć
kuchnia dla ubogich, świetlica środowiskowa, punkt rozdawnictwa chleba, odzieży, lekarstw.
Arcybiskupi Komitet Wsparcia Bezrobotnych musi się zaktywizować i przybrać konkretne
formy w każdej parafii. Konieczna jest tu działalność Akcji Katolickiej, którą trzeba powołać
do istnienia tam, gdzie jej jeszcze nie ma. W każdej parafii powinna powstać lub
zaktywizować się komórka "Caritas" złożona z ludzi gotowych podjąć współpracę z księdzem
w sprawach dobroczynności. Pod kierunkiem diecezjalnej "Caritas" trzeba nawiązać kontakty
z miejskimi i gminnymi ośrodkami pomocy społecznej. Wspólnoty już zorganizowane, ruchy
katolickie, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży i zwłaszcza Akcja Katolicka powinny też
podjąć pod kierunkiem księdza proboszcza i parafialnej "Caritas" działalność dobroczynną.
Nie wolno nam pozostawać obojętnymi wobec młodzieży. Katecheci niech organizują
szkolne koła "Caritas". Jan Paweł II tak serdecznie apelował o "wyobraźnię miłosierdzia"
i partycypację w działalności miłosiernej, że byłoby wielkim zaniedbaniem nie podjąć jego
głosu. Pamiętamy oczywiście o koronce do miłosierdzia, obchodzeniu święta Miłosierdzia,
czci obrazu Jezusa Miłosiernego i przeżywaniu Godziny miłosierdzia, ale bez czynu
miłosierdzia i to każdego dnia w jakiejś formie, też nie możemy uważać się za takich, którzy
przyjęli akt zawierzenia Ojca Świętego Miłosierdziu Bożemu i podjęli orędzie św. Faustyny.
Wraz z obrazem Miłosierdzia Bożego będzie też przechodzić przez parafie archidiecezji
wielka "Księga zawierzenia", w którą poszczególne rodziny i osoby będą mogły się
wpisywać. Oby w nich znalazły się nazwiska ludzi, którzy naprawdę zaufali miłosierdziu
Bożemu i podjęli wołanie naszych czasów skierowane do Kościoła.
4. W końcowej części tego listu chciałbym zwrócić uwagę na to, że Ojciec Święty Jan
Paweł II listem apostolskim "Rosarium Virginis Mariae" ogłosił czas od października 2002
roku do października 2003 roku - Rokiem Różańca. Zaznaczył też przy tym, że nie powinno
to być przeszkodą dla planów duszpasterskich Kościołów partykularnych, ale ich
dopełnieniem i ugruntowaniem. Rzeczywiście Maryja prowadzi do Chrystusa, a w Chrystusie
najlepiej rozpoznajemy rolę Maryi. Idziemy "przez Maryję do Jezusa" i "przez Jezusa do
Maryi". Ojciec Święty, który zawierzył świat Miłosierdziu Bożemu w Krakowie-Łagiewnikach,
zawierzył go jeszcze potem w Kalwarii Zebrzydowskiej Maryi, Matce Miłosierdzia. Z
różańcem

pogłębionym,

przeżywanym

kontemplacyjnie
290

i

z

pełnym

osobistym

zaangażowaniem, łatwiej nam będzie zrozumieć prawdę o miłosierdziu Bożym, bo różaniec
głębiej wprowadza nas w tajemnice Wcielenia, objawienia i odkupienia, w których ono
najbardziej się wypowiedziało. Zarówno rekolekcje przed nawiedzeniem jak i samo
nawiedzenie świętego obrazu dadzą nam doskonałą okazję, żeby odmówić wszystkie cztery
części różańca świętego i zachęcić wszystkich do kontemplacji różańcowej. Bardzo
chciałbym, żeby zostały przekształcone dawne Róże, złożone z 15-tu osób na "Żywe Róże"
złożone z 20-tu osób. Bardzo proszę o zakładanie nowych "dwudziestek różańcowych" nie
tylko wśród kobiet, ale też wśród innych stanów, przede wszystkim mężczyzn, młodzieży
i dzieci. Jasnogórska Rodzina Różańcowa stawia nam wszystkim, zwłaszcza w archidiecezji
maryjnej, wymagania, żebyśmy naprawdę żyli różańcem i posiadali w parafii aktywne
struktury różańcowe. Niech też z okazji nawiedzenia obrazu Jezusa, na który mamy
z miłością patrzeć, wzbogaci się nasze duchowe patrzenie na Chrystusa poprzez tajemnice
różańcowe. Nauczmy naszych wiernych nowych tajemnic różańcowych: "tajemnic światła".
Niech się cieszą, że będą w tak łatwy sposób przeżywać Chrystusa we wszystkich Jego
okresach życia, również w czasie trzyletniej publicznej działalności. Reforma różańca Jana
Pawła II idzie po tej linii, żeby w dzisiejszych czasach więcej a nie mniej się modlić, bardziej
patrzeć na Jezusa oczami serca i wiary w tajemnicach różańcowych niż oglądać godzinami
puste nieraz w treści, a nawet szkodliwe moralnie, niektóre programy telewizyjne.
Umiłowani Bracia w kapłaństwie i siostry w konsekracji Jezusowi,
Pisząc te słowa na wyraźne zapotrzebowanie z Waszej strony, bardzo kładę Wam na serce
duszpasterski rok "Umiłowania Chrystusa" z obrazem Jezusa Miłosiernego nawiedzającego
nasze parafie. "Timeo Jesum transeuntem" - boję się Jezusa przechodzącego obok mówimy nieraz za św. Augustynem. Niech to nawiedzenie obrazu Jezusa Miłosiernego, które
jest wielką łaską, zostanie naprawdę wielkim sercem przez nas podjęte. Skorzystajmy z tej
wyjątkowej łaski. Nie zaprzepaśćmy jej. Niech przyniesie obfite owoce w tych niewątpliwie
trudnych dla wiary i moralności czasach. Weźmijmy Jezusa do siebie. Dajmy Go innym.
Zapatrzmy się w Niego. Umiłujmy Go jeszcze bardziej.
Kończę swój list błaganiem o skuteczność naszego nawiedzenia modlitwą
zawierzenia Miłosierdziu Bożemu Ojca Świętego z Łagiewnik:
"Boże Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia,
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aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Amen".

Z pasterskim błogosławieństwem
(-) + Stanisław Nowak
ARCYBISKUP METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
Częstochowa, dnia 30 października 2002 roku
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ANEKS NR 7
LIST KOLĘDOWY NA ROK 2002/2003
Miłosierdzie Wam i pokój, i miłość, niech będą udzielone obficie,
Niech te słowa św. Judy Tadeusza o nieskończonym miłosierdziu Bożym staną się
życzeniami, jakie Wam składam z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Niech
przenikną ściany Waszego domu i niech dotrą do Wszystkich w Waszej rodzinie: rodziców i
dzieci, dziadków i innych, którzy mieszkają pod dachem Waszego domostwa. Niech one
będą dla Was błogosławionym pokojem, bezpieczeństwem i źródłem ufności w życiu. Niech
Wam pomagają przezwyciężać codzienne trudności, których tak wiele w dzisiejszym świecie.
Za życzeniami tymi idzie moja modlitwa i szczególne błogosławieństwo apostolskie.
Rok obecny przeżywać będziemy pod oczami Miłosiernego Boga, który w tym roku w kopii
Obrazu pobłogosławionego przez Ojca Świętego Jana Pawła II nawiedza nasze kościoły.
Całym sercem niech Wasza rodzina przeżywa miłosierną obecność Pana Jezusa w parafii.
W trzecim roku nowego tysiąclecia, który obchodzimy pod hasłem "Umiłować Chrystusa",
słyszymy wszyscy serdeczne pytanie naszego Zbawiciela: Czy ty Mnie miłujesz? Czy ty,
moja chrześcijańska Rodzino, kochasz Mnie? Spróbujmy wciąż dawać odpowiedź na to
pytanie.
1. Boga miłosiernego miłujemy, gdy Go wyznajemy, wielbimy i składamy Mu dzięki. Niech
więc w Waszym domu będzie krzyż lub obraz Chrystusa na honorowym miejscu. Niech
rodzina się modli wspólnie w wieczory, rezygnując z niektórych programów telewizyjnych. A
może stać Was będzie na odmówienie codziennie krótkiej koronki do Miłosierdzia Bożego
lub choćby kilka jej westchnień?
2. Miłość Boga w rodzinie objawia się przyjmowaniem miłosierdzia Bożego, które najbardziej
udziela się nam w słowie Bożym i sakramentach świętych. Udział całej rodziny razem lub
poszczególnych jej członków o różnej porze we Mszy świętej jest najdoskonalszym wyrazem
serdecznych kontaktów z Bogiem żywym. Wraz z rodzinami całej archidiecezji podejmijmy
wysiłek, żeby wszyscy przynależący do Chrystusa przez chrzest i bierzmowanie odnawiali
ten żywy z Nim kontakt przez uczestnictwo w każdą niedzielę i nakazane święta we Mszy
świętej. Przystępujmy często do Komunii świętej i z okazji pierwszych piątków miesiąca do
spowiedzi. Czytanie tygodnika katolickiego "Niedziela" i słuchanie radia "Fiat" i "Jasna Góra"
dopomogą nam w godnym przeżywaniu słowa Bożego i sakramentów.
3. "Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią" (Mt 5, 7). Niech w rodzinie
Waszej będzie wielki szacunek dla każdego człowieka. Niech rozwija się i pogłębia kultura
miłości miłosiernej. Z wyobraźnią miłosierdzia i z otwartym sercem wychodźmy naprzeciw
świata ludzi cierpiących, bezdomnych, samotnych, dotkniętych różnymi uzależnieniami i
bezrobotnych. Niech, tak jak prosił o to Pan Jezus św. Faustynę, każdy nasz dzień będzie
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naznaczony jakimś dobrym czynem, dobrym słowem lub modlitwą. W imię miłości do Jezusa
przebaczajmy sobie też wzajemnie urazy w rodzinie i w sąsiedztwie i dążmy do jedności
międzyludzkiej.
4. Głośmy też miłosierdzie Boże innym rodzinom, znajomym i ludziom w środowisku pracy.
Na naszych oczach dokonuje się w szybkim tempie smutny proces laicyzacji, zobojętnienia
religijnego i odchodzenia od zasad moralności chrześcijańskiej. Bądźmy więc apostołami
Bożego Miłosierdzia w najbliższym otoczeniu. Módlmy się do Boga Miłosiernego za żywych i
zmarłych.
5. Rok obecny z woli umiłowanego Ojca Świętego przeżywamy jako "Rok Różańca". Do
dotychczasowych tajemnic różańca: radosnych, bolesnych i chwalebnych dodane zostały
tajemnice światła. Wśród nich tajemnica przypominająca objawienie się Jezusa jako Syna
Bożego przez cud w Kanie Galilejskiej, przemiany wody w wino, który się dokonał dla dobra i
szczęścia rodziny. Odmawiajmy i my rodzinny różaniec, choćby jeden jego dziesiątek i
przyjmujmy tą drogą światło i radość od Boga.
Matce Bożej Miłosierdzia zawierzam Waszą rodzinę. Wraz z Nią klęcząc obok Was,
powtarzam: na chwile łatwe i trudne, na wszystko, co nas spotkać może: Jezu, ufam Tobie!
Wasz arcypasterz (-)
+ Stanisław Nowak
ARCYBISKUP METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
Częstochowa, 7 listopada 2002 r.
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ANEKS NR 8
LIST ARCYBISKUPA METROPOLITY CZĘSTOCHOWSKIEGO
NA ADWENT 2002 ROKU
Umiłowani Diecezjanie,
W Pierwszą Niedzielę Adwentu, rozpoczynając nowy rok liturgiczny, z nową
gorliwością otwieramy serca na głos Chrystusa, który nas nawołuje do czujności: "Co wam
mówię, mówię wszystkim: <<Czuwajcie>>". Jest to wezwanie do świętości i pracy nad sobą
przez budzenie nas ze stanu oziębłości duchowej, bierności i braku zaangażowania w
sprawy zbawienia. Jest to wołanie do nawrócenia. Nawracać zaś musimy się wszyscy i
ciągle. Radosne oczekiwanie na przyjście Chrystusa w pamiątce Bożego Narodzenia
łączymy z praktykami adwentowymi: spowiedzią świętą, rekolekcjami, uczęszczaniem na
Msze święte roratnie, czytaniem Biblii w rodzinach, przygotowywaniem darów w rodzinie,
zwłaszcza dla samotnych i dzieci. Nabywanie świątecznych świec "Caritasu" będzie jednym
z wyrazów tej troski o biedne dzieci. Z czujnością łączmy też trzeźwość i spędzajmy czas
Adwentu w dyscyplinie, powstrzymując się od picia alkoholu.
Tegoroczny Adwent rozpoczyna czas wzmożonego wysiłku pod hasłem:
"Umiłować Chrystusa". W minionym roku kładliśmy akcent na lepsze poznanie Chrystusa
przez uwrażliwienie się na słuchanie słowa Bożego i zwrócenie uwagi na środki przekazu:
czytelnictwo prasy katolickiej i słuchanie katolickiego radia. Był to rok Biblii. Z Biblią się nie
rozstajemy i wciąż będziemy ją czytać i rozważać, ale w tym roku, idąc za myślą Ojca
Świętego Jana Pawła II, mobilizować się będziemy do jeszcze większego umiłowania
Chrystusa. Będziemy zatem stawać w obliczu Boga, który jest Miłością i odpowiadać na
Jego pytanie o miłość: "Czy ty Mnie miłujesz?" Nie jest to pytanie wymyślone przez ludzi.
Sam Jezus po swoim zmartwychwstaniu nad brzegiem jeziora Galilejskiego aż trzykrotnie
pytał św. Piotra czy Go kocha, a nawet czy Go bardzo kocha, więcej niż inni (por. J 21, 15 19). Miejmy i my odwagę dawać bardzo osobiste odpowiedzi na takie pytania.
Co to jednak znaczy dla nas, miłować Chrystusa?
1.

Miłować Chrystusa najpierw, to stawiać Go ponad wszystko inne, na pierwszym

miejscu, czcić Go i uwielbiać. Znaczy to, prowadzić z Nim na modlitwie bardzo osobiste i
serdeczne dialogi, dziękować Mu, przepraszać i prosić ufnie o łaski. Praktycznie chodzić tu
będzie o nasze życie religijne, zdrową, szczerą pobożność i ciągłe pogłębianie najbardziej
intymnych odniesień do Boga. Nie bądźmy więc obojętni, oziębli, obcy na sprawy związane z
wiarą. Zbudowaliśmy kościoły, kochamy je, ale niech one będą w ciągu całego dnia otwarte.
Wstępujmy do nich w drodze do szkoły, do pracy, idąc po zakupy. Czasem poświęćmy
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refleksji nad sobą przed Chrystusem więcej czasu. Mamy w naszej archidiecezji nieustającą
modlitwę poszczególnych parafii i wspólnot przed Chrystusem wystawionym w Najświętszym
Sakramencie. W Częstochowie w siedmiu kościołach a także w innych miastach mamy
wieczystą adorację. Trzeba nam ożywić i pogłębić tę zbawienną praktykę. Przy
współczesnym zaśpieszeniu, komunia z Jezusem przez kontemplację świętej Hostii bardzo
jest nam potrzebna.
Ojciec Święty ofiarował nam w ostatnich miesiącach list o różańcu i wzbogacił go o
nowe tajemnice światła. Podejmijmy ten Jego głos i powiększajmy istniejące w parafiach
Żywe Róże z 15-tu do 20-tu osób. Zakładajmy też nowe Róże, także wśród mężczyzn i
dzieci. Różaniec to modlitwa prosta i głęboka, która daje możność w zjednoczeniu z Maryją
mówić do Chrystusa "kocham" i uczyć się z Jej sercem iść do bliźnich.
2. Miłować Chrystusa to nade wszystko przyjmować Jego miłość zwróconą ku nam.
Bóg tak nas bowiem stworzył, że dał nam zdolność uczestnictwa w Jego miłości. Nie my
bowiem miłujemy Boga jako pierwsi, ale jesteśmy kochani przez Niego. On też pragnie się
nam wciąż udzielać. Miłość z naszej strony będzie więc oznaczać przyzwolenie na
przeogromną miłość Bożą i ciągłe czerpanie ze źródeł tej miłości. Staje się to dla nas
aktualne, gdy korzystamy z sakramentów świętych, zwłaszcza ze spowiedzi i ze Mszy
świętej. W tym roku "umiłowania Chrystusa" trzeba nam zatem podjąć większe starania o to,
by zawsze w niedziele i święta uczestniczyć we Mszy świętej. Nie ma mowy o prawdziwie
chrześcijańskiej miłości, gdy lekceważymy sobie obowiązek Eucharystii niedzielnej i
świątecznej. Niedziela jest Boża i nasza, trzeba byśmy ją przeżywali jako wielkie
odradzające nas świętowanie. Miłość nasza nie może się jednak ograniczać do wypełniania
tych obowiązków, które są pod sankcją grzechu ciężkiego. Apeluję gorąco o uczestnictwo we
Mszy świętej także w tygodniu. Tylu ludzi pozostających na emeryturze mogłoby w dni
powszednie uczestniczyć we Mszy świętej. Bardzo gorąco też zachęcam do częstej Komunii
świętej. Nigdy tak bardzo nie jednoczymy się z Bogiem, jak to ma miejsce, gdy
przystępujemy do Komunii świętej. Każda Komunia święta daje człowiekowi niezwykłą łaskę
przyjaźnienia się z Bogiem, pomnaża naszą świętość, chroni od grzechów, utwierdza w
dobrem. Kościół w trosce o nasze zbawienie i wzrost w świętości w ostatnich latach dał
możność nawet dwa razy w ciągu dnia przystępować do Komunii świętej pod warunkiem, że
za drugim razem uczestniczy się w całej Mszy świętej. Kapłani będą też mogli obecnie
częściej niż dotąd udzielać Komunii świętej pod dwiema postaciami.
Ogłaszam, że podobnie jak to już jest praktykowane w większości diecezji sąsiedzkich,
również i w naszej archidiecezji przygotowują się do rozdzielania Komunii świętej
nadzwyczajni szafarze ze stanu świeckiego. Są to mężczyźni spełniający odpowiednie
warunki moralne i duchowe i odbyli w tym celu odpowiednią formację. Będą oni pomagać
kapłanom w rozdzielaniu Komunii świętej i nosić Ją do chorych. Będzie to z wielką korzyścią
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dla wiernych, zwłaszcza w okresie, gdy wielu ludzi przystępuje do Stołu Pańskiego w
kościołach nie dosyć ogrzanych, a zwłaszcza dla obłożnie chorych i starszych, nie mogących
pójść do kościoła. Korzystajcie, umiłowani bracia i siostry, z tych wielkich dobrodziejstw
naszych czasów, gdy Kościół w trosce o naszą świętość i rozwój życia wiary przybliża nam
ucztowanie z Panem Jezusem. Oczywiście, łaski od Boga otrzymujemy, gdy staramy się
przyjmować Komunię świętą z wiarą i wprost z głodem spożywania Ciała i Krwi Pańskiej.
Zawsze też przyjmujmy Chrystusa w Hostii świętej w stanie wolnym od grzechu ciężkiego.
Miejmy przy tym pokorną odwagę w częstym przyjmowaniu Komunii. Grzechy powszednie
nie są przeszkodą do przyjmowania Eucharystii i są przez Nią gładzone.
Zachęcam też bardzo do praktykowania spowiedzi świętej z okazji pierwszych piątków
i pierwszych sobót miesiąca, z którą to praktyką łączą się wielkie obietnice Najświętszego
Serca Jezusa i Matki Najświętszej. Nawołuję bardzo mocno, by do ciężko chorych wzywać
kapłana,

aby udzielił

im Wiatyku

i

sakramentu

Namaszczenia

Olejem

świętym,

poprzedzonych spowiedzią. Jest wielkim grzechem zaniedbania, gdy rodzina nie wzywa
kapłana do chorego i ten umiera bez świętych sakramentów. Kto ośmieli się brać
odpowiedzialność przed Bogiem za takie zaniedbanie?
3.

Miłować Chrystusa, po trzecie, znaczy również odznaczać się duchem

miłosierdzia chrześcijańskiego. Nie można miłować Boga nie kochając swojego brata.
Nawołuję zatem do wielkiej pracy nad wyobraźnią miłosierdzia. Ojciec Święty w czasie
ostatniej pielgrzymki do Ojczyzny tak serdecznie nawoływał nas do czynnej miłości drugich.
Modlił się też za ubogich, bezrobotnych i bezdomnych i prosił o podjęcie czynu miłości
miłosiernej wobec ludzi w potrzebie. Miłować Chrystusa to oddać Mu do dyspozycji swoje
serce, ręce i nogi, aby mógł poprzez nas czynić dobro drugim. Będzie nas też sądził z
czynów miłości miłosiernej.
Z uporem powtarzam, że mamy wiele do zrobienia w parafiach i rodzinach dla
udoskonalenia się pod kątem działania dobroczynnego na rzecz człowieka w potrzebie.
Człowiek staje się w pełni człowiekiem, gdy się staje darem dla drugich. W czasach, kiedy
coraz bardziej daje się zauważyć podział na bogatych i biednych, potrzeba dzielenia się
chlebem i groszem jest wprost nagląca. Niech więc powstają stołówki dla potrzebujących,
punkty rozdawania chleba, żywności i odzieży. Proszę bogatych o wspieranie dzieł "Caritas"
a uboższych o dzielenie się tym, co mają, z jeszcze bardziej potrzebującymi. Apeluję o
dożywianie dzieci w szkołach. Miłość bliźniego jest w imię miłości Boga najlepszym środkiem
osiągania zbawienia.
Umiłowani Diecezjanie,
Po tych słowach różnego rodzaju przypomnień i próśb związanych z rokiem
przeżywanym pod hasłem "Umiłować Chrystusa", ogłaszam radosną wiadomość: Pan Jezus
Miłosierny będzie przechodził przez wszystkie kościoły, większe kaplice i sanktuaria.
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Radujcie się, Chrystus w znaku obrazu Miłosierdzia będzie nawiedzał wszystkie wspólnoty
parafialne, a w nich każdą rodzinę i każdego z nas. Obraz ten został pobłogosławiony przez
samego Ojca Świętego w Rzymie 13 listopada tego roku. Najpierw przy grobie św. Piotra
został przez delegację naszej archidiecezji omodlony a potem przez jego następcę, Ojca
Świętego

uczczony

pocałunkiem

i

poświęcony.

Pan

Jezus

namalowany

przez

częstochowskiego artystę ma według objawień św. Faustyny oczy z krzyża. Idzie w stronę
każdego z nas ze swoją męką, śmiercią i zmartwychwstaniem. Podnosi rękę do
rozgrzeszenia. Wszyscy wybiegnijmy Mu naprzeciw. Przyjmijmy Jego miłość, zawierzmy Mu
całkowicie. "Jezu, ufam Tobie" - to nasza najczęstsza modlitwa. Wszyscy wypowiadajmy ją
serdecznie i szczerze w czasie dni nawiedzenia. Niech nikt kto jest ochrzczony nie odmawia
tej łaski Jezusowi, który naprawdę tego chce, abyśmy Mu zaufali i nawracali się do Jego
miłości. Zapraszam dzieci, młodzież i rodziny na adorację w ciągu dnia i nocy. Przy świętej
Ikonie Jezusa Miłosiernego wystawiony będzie Najświętszy Sakrament w monstrancji. Tak
więc cała miłość i moc zbawcza Chrystusa umęczonego i zmartwychwstałego przybliży się
do nas. Niech nasze serca i nasze oczy spotkają się z sercem i oczami Jezusa. Powiedzmy
Mu tak, jak mówił św. Piotr: "Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham" (J 21, 17).
Adwent przypomina nam przyjście Chrystusa na sąd ostateczny. Nie lekceważmy
wielkich łask, abyśmy nie rozminęli się z Chrystusem. On przychodzi teraz w ukryciu, w
Eucharystii, w łasce spowiedzi, w obrazie miłosierdzia, kto Go teraz rozpozna, teraz Mu się
zawierzy, dozna miłosierdzia ostatecznego. Najdoskonalej przyjęła Jezusa Maryja. Nikt tak,
jak Ona. Uzdolniona do tego łaską Niepokalanego Poczęcia, w Zwiastowaniu powiedziała
Bogu swoje miłosne "tak". Jej zawierzam peregrynację Jezusa Miłosiernego w archidiecezji i
Ją proszę o wielkie łaski na Adwent i na cały rok "Umiłowania Chrystusa".
Z głębi serca Wszystkim błogosławię
(-) + Stanisław Nowak
ARCYBISKUP METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
Częstochowa, 28 listopada 2002 r.
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ANEKS NR 9

DEKRET
ustanawiający terminarz Nawiedzenia
Obrazu Jezusa Miłosiernego
w Archidiecezji Częstochowskiej
Niniejszym ustalam następujący terminarz Nawiedzenia Obrazu Jezusa Miłosiernego w
Archidiecezji Częstochowskiej w dniach 30 listopada 2002 - 30 listopada 2003 roku.

Terminarz Peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego w Archidiecezji
Częstochowskiej w dniach 30 listopada 2002 - 30 listopada 2003 roku
uwzględniający wszystkie parafię, filię, instytucję, zakony i
zgromadzenia zakonne męskie i żeńskie
LISTOPAD 2002
30

Sobota

Częstochowa, Miłosierdzia Bożego
GRUDZIEŃ 2002

1

1. Niedziela Adwentu

Wyższe Seminarium Duchowne

2

Poniedziałek

Częstochowa, św. Floriana

3

Wtorek

Częstochowa, św. Barbary

4

Środa

Częstochowa, Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

5

Czwartek

Częstochowa, Niepokalanego Serca NMP – Mirów

6

Piątek

Częstochowa, Najświętszego Serca Pana Jezusa

7

Sobota

Częstochowa,Niepokalanego Poczęcia NMP

8

2. Niedziela Adwentu

Częstochowa, Zesłania. Ducha Świętego

9

P. Niep. Pocz. NMP

Częstochowa, św. Jana z Dukli

10

Wtorek

Częstochowa, NMP Wsp. Wiernych

11

Środa

Częstochowa, św. Jana Chrzciciela

12

Czwartek

Częstochowa, św. Antoniego

13

Piątek

Częstochowa, Pierwszych Męczenników Polski

14

Sobota

Częstochowa, św. Teresy od Dzieciątka Jezus

15

3. Niedziela Adwentu

Częstochowa, Przemienienia Pańskiego
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16

Poniedziałek

Częstochowa, św. Franciszka

17

Wtorek

Częstochowa, św. Jadwigi Królowej

18

Środa

Częstochowa, św. Judy Tadeusza

19

Czwartek

Częstochowa, Nawiedzenia NMP

20

Piątek

Częstochowa, Podwyższenia Krzyża Świętego

21

Sobota

Częstochowa, św. Józefa

22

4. Niedziela Adwentu

Częstochowa, Świętych Apostołów Piotra i Pawła

23

Poniedziałek

Częstochowa, św. Jana Sarkandra

24

Wtorek

Siostry Nazaretanki

25

Ś. Boże Narodzenie

Częstochowa, Narodzenia Pańskiego

26

C. Św. Szczepana

Siostry Misjonarki Krwi Chrystusa

27

Piątek

Siostry Antoninki SOS

28.

Sobota

Siostry Honoratki

29

Niedz. Św. Rodziny

Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi

30

Poniedziałek

Siostry Westiarki

31

Wtorek

Rektorat Najświętszego Imienia Maryi
STYCZEŃ 2003

1

Ś. Świętej Bożej Rodz.

Siostry Szarytki

2

Czwartek

Księża Emeryci i Siostry Duchaczki

3

Piątek

Siostry Urszulanki Unii Rzymskiej

4

Sobota

Siostry Imienia Jezus

5

2.N.po Bożym Narodz.

Siostry Urszulanki Szare

6

Poniedziałek

Siostry Salezjanki

7

Wtorek

Siostry Matki Bożej Miłosierdzia

8

Środa

Bracia Szkolni

9

Czwartek

Siostry Obliczanki

10

Piątek

Siostry Józefitki

11

Sobota

Rektorat św. Rocha

12

N. Chrztu Pańskiego

Siostry Oblatki

13

Poniedziałek

Siostry Niepokalanki CMN

14

Wtorek

Siostry Betanki

15

Środa

Siostry Pallotynki

16

Czwartek

Bracia Szkolni

17

Piątek

Siostry Sercanki SNSJ

18.

Sobota

Siostry Służebniczki Dębickie

19

2. Niedziela Zwykła

Siostry Służebniczki Śląskie
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20

Poniedziałek

Siostry Uczennice Boskiego Mistrza

21

Wtorek

Siostry Pasterki

22

Środa

Siostry od Aniołów

23

Czwartek

Siostry Dominikanki św. Dominika

24

Piątek

Siostry Franciszkanki Orlik

25

Sobota

Blachownia, św. Michała Archanioła

26

3. Niedziela Zwykła

Blachownia, św. Franciszka z Asyżu

27

Poniedziałek

Blachownia, Najświętszego Zbawiciela

28.

Wtorek

Aleksandria

29

Środa

Starcza

30

Czwartek

Nierada

31

Piątek

Wanaty
LUTY 2003

1

Sobota

Poraj

2

4. Niedziela Zwykła

Osiny

3

Poniedziałek

Rększowice

4

Wtorek

Konopiska

5

Środa

Konopiska, filie

6

Czwartek

Bór Zapilski

7

Piątek

Wręczyca

8

Sobota

Truskolasy

9

5. Niedziela Zwykła

Kuleje

10

Poniedziałek

Ługi

11

Wtorek

Złochowice

12

Środa

Waleńczów

13

Czwartek

Wilkowiecko

14

Piątek

Rębielice Królewskie

15

Sobota

Kłobuck, św. Marcina

16

6. Niedziela Zwykła

Kalej

17

Poniedziałek

Panki

18

Wtorek

Podłęże Królewskie i Szlacheckie

19

Środa

Przystajń

20

Czwartek

Grodzisko

21

Piątek

Kłobuck, Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

22

Sobota

Kłobuck, NMP Fatimskiej

23.

7. Niedziela Zwykła

Libidza
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24

Poniedziałek

Wrzosowa

25

Wtorek

Poczesna

26

Środa

Kamienica Polska

27

Czwartek

Choroń

28

Piątek

Jastrząb

MARZEC 2003
1

Sobota

Częstochowa, św. Elżbiety Węgierskiej

2

8. Niedziela Zwykła

Częstochowa, św. Melchiora

3

Poniedziałek

Częstochowa, św. Andrzeja i Benedykta

4

Wtorek

Częstochowa, św. Jadwigi Śląskiej

5

Środa Popielcowa

Niższe Seminarium Duchowne

6

Czwartek

Częstochowa, św. Brata Alberta Chmielowskiego

7

Piątek

Częstochowa, św. Kazimierza

8

Sobota

Częstochowa, św. Andrzeja Boboli

9

1. Niedziela W. Postu

Częstochowa, św. Jana Kantego

10

Poniedziałek

Częstochowa, św. Jacka

11

Wtorek

Częstochowa, NMP z Góry Karmel

12

Środa

Częstochowa, św. Zygmunta

13

Czwartek

Częstochowa, św. Stanisława Kostki

14

Piątek

Częstochowa, św. Rafała Kalinowskiego

15

Sobota

Częstochowa, św. Urszuli Ledóchowskiej

16

2. Niedziela W. Postu

Częstochowa, NMP Królowej Polski

17

Poniedziałek

Częstochowa, Nawrócenia św. Pawła

18

Wtorek

Częstochowa, św. Kaspra del Bufalo

19

Środa

Wierzchowisko Jezusa Chr. Dobr. Pasterza

20

Czwartek

Częstochowa, Opatrzności Bożej

21

Piątek

Częstochowa, NMP Zwycięskiej

22

Sobota

Częstochowa, św. Stanisława BM

23

3. Niedziela W. Postu

Częstochowa, Wniebowstąpienia Pańskiego

24

Poniedziałek

Częstochowa, św. Maksymiliana

25

Wtorek

Częstochowa, NMP Częstochowskiej

26

Środa

Częstochowa, św. Wojciecha

27

Czwartek

Radomsko, Miłosierdzia Bożego

28

Piątek

Radomsko, św. Marii Magdaleny

29

Sobota

Radomsko, św. Lamberta

30

4. Niedziela W. Postu

Radomsko, NMP Matki Kościoła
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31

Poniedziałek

Radomsko, św. Jana Chrzciciela
KWIECIEŃ 2003

1

Wtorek

Radomsko, św. Jadwigi Królowej

2

Środa

Radomsko, NMP Królowej Polski

3

Czwartek

Radomsko, NMP Ciała i Krwi Chrystusa

4

Piątek

Radomsko, św. Maksymiliana Kolbego

5

Sobota

Zawiercie, Świętych Apostołów Piotra i Pawła

6

5. Niedziela W. Postu

Włodowice

7

Poniedziałek

Zawiercie, NMP Królowej Polski

8

Wtorek

Zawiercie, św. Mikołaja

9

Środa

Zawiercie, filie

10

Czwartek

Zawiercie, św. Stanisława Kostki

11

Piątek

Poręba, św. Jerzego

12

Sobota

Poręba, św. Józefa Oblubieńca NMP

13

Niedziela Palmowa

Poręba, NMP Anielskiej

14

Wielki Poniedziałek

Zawiercie,Trójcy Przenajświętszej

15

Wielki Wtorek

Zawiercie, św. Wojciecha

16

Wielka Środa

Siostry Michalitki

17

Wielki Czwartek

Siostry Adoratki

18

Wielki Piątek

Siostry Apostołki Jezusa Ukrzyżowanego

19

Wielka Sobota

Siostry Zmartwychwstanki

20

Niedziela Wielkan.

Czatachowa

21

Poniedziałek Wielkan.

Zawiercie, Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

22

Wtorek

Zawiercie, św. Brata Alberta Chmielowskiego

23

Środa

Zawiercie, św. Andrzeja Boboli

24

Czwartek

Zawiercie, św. Maksymiliana Marii Kolbego

25

Piątek

Rudniki k. Zawiercia

26

Sobota

Zawiercie, Miłosierdzia Bożego

27

N. Miłosierdz. Bożego

Góra Włodowska

28

Poniedziałek

Zdów – kaplica

29

Wtorek

Myszków, NMP Różańcowej

30

Środa

Myszków, św. Stanisława BM

MAJ 2003
1

Czwartek

Myszków, Trójcy Przenajświętszej

2

Piątek

Jaworznik
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3

S. NMP Królowej P.

Żarki Miasto

4

3. Niedziela Wielkan.

Żarki Letnisko

5

Poniedziałek

Lgota Mokrzesz

6

Wtorek

Koziegłówki

7

Środa

Pińczyce

8

Czwartek

Myszków, św. Anny

9

Piątek

Myszków, Męczeństwa św. Jana Chrzciciela

10

Sobota

Myszków, Narodzenia NMP

11

4. Niedziela Wielkan.

Niegowa

12

Poniedziałek

Niegowa, filie

13

Wtorek

Kotowice

14

Środa

Przybynów

15

Czwartek

Siedlec Duży

16

Piątek

Gniazdów

17

Sobota

Koziegłowy

18

5. Niedziela Wielkan.

Myszków, Świętych Apostołów Piotra i Pawła

19

Poniedziałek

Myszków, św. Andrzeja Boboli

20.

Wtorek

Złoty Potok

2

Środa

Żarki Leśniów

22

Czwartek

Janów

23

Piątek

Winowno

24

Sobota

Cynków

25

6. Niedziela Wielkan.

Olsztyn

26

Poniedziałek

Sygontka

27

Wtorek

Zrębice

28

Środa

Częstochowa, św. Jakuba

29

C. Wniebowst. Pańskie

Lubojna

30

Piątek

Rybna

31

Sobota

Mykanów
CZERWIEC 2003

1

7. Niedziela Wielkan.

Cykarzew

2

Poniedziałek

Prusicko

3

Wtorek

Nowa Brzeźnica

4

Środa

Nowa Brzeźnica, filie

5

Czwartek

Jedlno

6

Piątek

Radziechowice
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7

Sobota

Radomsko, św. Rocha

8

N. Zes. Ducha Świętego

Radomsko, Najświętszego Serca Pana Jezusa

9

P. NMP M. Kościoła

Szczepocice

10

Wtorek

Radomsko, bł. Michała Kozala

11

Środa

Dmenin

12

Czwartek

Dziepółć

13

Piątek

Strzałków

14

Sobota

Wielgomłyny

15

N. Trójcy Przenajśw.

Krzętów

16

Poniedziałek

Niedośpielin

17

Wtorek

Kobiele Wielkie

18

Środa

Radomsko, Ojcowie Franciszkanie

19

C. N. Ciała i Krwi Chr.

Płoszów

20

Piątek

Kietlin

21

Sobota

Kodrąb

22

12. Niedziela Zwykła

Chełmo

23

Poniedziałek

Rzejowice

24

Wtorek

Bęczkowice

25

Środa

Bęczkowice, Pocieszna Górka

26

Czwartek

Łęki Szlacheckie

27

Piątek

Ręczno

28

Sobota

Bąkowa Góra

29

13. Niedziela Zwykła

Strzelce Małe

30

Poniedziałek

Przerąb

LIPIEC 2003
1

Wtorek

Krzemieniewice

2

Środa

Chrzanowice

3

Czwartek

Gorzędów

4

Piątek

Lubień

5

Sobota

Rozprza

6

14. Niedziela Zwykła

Rozprza, filie

7

Poniedziałek

Niechcice

8

Wtorek

Kamieńsk

9

Środa

Gomunice

10

Czwartek

Mierzyn

11

Piątek

Mierzyn, filie
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12

Sobota

Gorzkowice

13

15. Niedziela Zwykła

Bogdanów

14

Poniedziałek

Bogdanów, filie

15

Wtorek

Wola Krzysztoporska

16

Środa

Parzniewice

17

Czwartek

Łękińsko

18

Piątek

Kleszczów

19

Sobota

Sulmierzyce

20

16. Niedziela Zwykła

Sulmierzyce, filie

21

Poniedziałek

Strzelce Wielkie

22

Wtorek

Wiewiec

23

Środa

Dworszowice Kościelne

24

Czwartek

Krępa

25

Piątek

Blok Dobryszyce

26

Sobota

Dobryszyce

27

17. Niedziela Zwykła

Lgota Wielka

28

Poniedziałek

Brudzice

29

Wtorek

Dworszowice Pakoszowe

30

Środa

Makowiska

31

Czwartek

Wąsosz
SIERPIEŃ 2003

1

Piątek

Popów

2

Sobota

Działoszyn, św. Marii Magdaleny

3

18. Niedziela Zwykła

Działoszyn, bł. Michała Kozala

4

Poniedziałek

Trębaczew

5

Wtorek

Biała Szlachecka

6

Środa

Rząśnia

7

Czwartek

Kiełczygłów

8

Piątek

Lipnik

9

Sobota

Pajęczno, Wniebowzięcia NMP

10

19. Niedziela Zwykła

Pajęczno, Narodzenia Pańskiego

11

Poniedziałek

Raciszyn

12

Wtorek

Kolonia Lisowice

13

Środa

Szczyty

14

Czwartek

Krzeczów

15

P. Wnieb. NMP

Drobnice
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16

Sobota

Osjaków

17

20. Niedziela Zwykła

Radoszewice

18

Poniedziałek

Siemkowice

19

Wtorek

Kraszkowice

20

Środa

Wierzchlas

21

Czwartek

Sieniec

22

Piątek

Chorzyna-Dąbrówki

23

Sobota

Konopnica

24.

21. Niedziela Zwykła

Szynkielów

25

Poniedziałek

Masłowice

26

Wtorek

Czernice

27

Środa

Ostrówek k. Wielunia

28

Czwartek

Ostrówek k. Wielunia, filie

29

Piątek

Chojny — Huta

30

Sobota

Czarnożyły

31

22. Niedziela Zwykła

Raczyn
WRZESIEŃ

1

Poniedziałek

Naramice

2

Wtorek

Ruda

3

Środa

Mierzyce

4

Czwartek

Toporów

5

Piątek

Łaszew

6

Sobota

Dzietrzniki

7

23. Niedziela Zwykła

Dzietrzniki, filie

8

Poniedziałek

Dalachów

9

Wtorek

Kowale-Gana

10

Środa

Wierzbie

11

Czwartek

Ożarów

12

Piątek

Komorniki

13

Sobota

Mokrsko

14

24. Niedziela Zwykła

Wieluń, św. Stanisława BM

15

Poniedziałek

Pątnów

16

Wtorek

Kadłub

17

Środa

Gaszyn

18

Czwartek

Wieluń, św. Barbary

19

Piątek

Wieluń, Siostry Bernardynki
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20

Sobota

Biała k. Wielunia

21

25. Niedziela Zwykła

Kurów

22

Poniedziałek

Chotów

23

Wtorek

Wieluń, Nawiedzenia NMP

24

Środa

Dąbrowa k. Wielunia

25

Czwartek

Łyskornia

26

Piątek

Wieluń, Ojcowie Franciszkanie

27

Sobota

Wieluń, św. Józefa

28

26. Niedziela Zwykła

Młynisko

29

Poniedziałek

Krzyworzeka

30

Wtorek

Skomlin
PAŹDZIERNIK 2003

1

Środa

Przedmość

2

Czwartek

Praszka, Świętej Rodziny

3

Piątek

Strojec

4

Sobota

Praszka, Wniebowzięcia NMP

5

27. Niedziela Zwykła

Jaworzno

6

Poniedziałek

Zajączki

7

Wtorek

Parzymiechy

8

Środa

Rudniki k. Wielunia

9

Czwartek

Cieciułów

10

Piątek

Żytniów

11

Sobota

Krzepice

12

28. Niedziela Zwykła

Danków

13

Poniedziałek

Danków, filie

14

Wtorek

Iwanowice Duże

15

Środa

Mokra

16

Czwartek

Łobodno

17

Piątek

Ostrowy nad Okszą

18

Sobota

Miedźno

19

29. Niedziela Zwykła

Miedźno, filie

20

Poniedziałek

Lindów

21

Wtorek

Opatów

22

Środa

Janiki

23

Czwartek

Starokrzepice

24

Piątek

Biała k. Częstochowy
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25

Sobota

Kamyk

26

30. Niedziela Zwykła

Czarny Las

27

Poniedziałek

Kościelec

28

Wtorek

Rudniki k. Częstochowy

29

Środa

Witkowice-Nieznanice

30

Czwartek

Rzerzęczyce

31

Piątek

Kopiec, Księża Salezjanie
LISTOPAD 2003

1

S. Wsz. Świętych

Święta Anna, Siostry Dominikanki

2

31. Niedziela Zwykła

Gidle, Ojcowie Dominikanie

3

Poniedziałek

Zawada

4

Wtorek

Widzów

5

Środa

Pławno

6

Czwartek

Maluszyn

7

Piątek

Borzykowa

8

Sobota

Gidle

9

32. Niedziela Zwykła

Garnek

10

Poniedziałek

Kłomnice

11

W. Święto Niepodl.

Kruszyna

12

Środa

Borowno

13

Czwartek

Skrzydlów

14

Piątek

Ciężkowice

15

Sobota

Żytno

16

33. Niedziela Zwykła

Cielętniki

17

Poniedziałek

Dąbrowa Zielona

18

Wtorek

Przyrów

19

Środa

Łysiny

20

Czwartek

Soborzyce

21

Piątek

Żuraw

22

Sobota

Mokrzesz

23

Niedziela Chr. Króla

Mstów

24

Poniedziałek

Konin

25

Wtorek

Krasice

26

Środa

Małusy Wielkie

27

Czwartek

Rędziny

28

Piątek

Częstochowa, Świętej Rodziny
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29

Sobota

Częstochowa, Świętej Rodziny

30

1. Niedziela Adw.

Zakończenie Peregrynacji w bazylice archikatedralnej

(-) + Stanisław Nowak
ARCYBISKUP METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
Częstochowa, 17.10.2002 r.
L.dz. 788
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ANEKS NR 10
NAWIEDZENIE OBRAZU JEZUSA MIŁOSIERNEGO
W ARCHIDIECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ

Ankieta dla wiernych
Uwaga wstępna
Na pytania posiadające podpunkty dajemy odpowiedź przez podkreślenie odpowiedniego
słowa. Na pytania opisowe dajemy jak najszerszą odpowiedź.
I. Dane ogólne
1. Płeć: mężczyzna, kobieta
2. Rok urodzenia …………………
3.Zawód wyuczony..............................
zawód wykonywany ......................................
4. Wykształcenie: podstawowe; nieukończone, ukończone, średnie: nieukończone,
ukończone, wyższe: nieukończone, ukończone dyplomem
5. Miejsce urodzenia:

wieś

miasto do 10 000 mieszkańców;

miasto od 11 000 do 20 000 mieszkańców; miasto od 21 000 do 50 000 mieszkańców
miasto powyżej 50 000 mieszkańców
6. Pochodzenie społeczne rodziców: inteligencja, robotnicze, chłopskie
7. Liczba rodzeństwa: ..............................................
8. Miejsce aktualnego zamieszkania: duże miasto, małe miasto, niby miasto, wieś
teren przemysłowy, teren podmiejski
9. Odległość od miejsca zamieszkania do kościoła........................................................
10. Inne dane charakteryzujące własną osobę:

II. Przygotowanie Nawiedzenia
1. Sposób otrzymania informacji o Nawiedzeniu
a) kiedy dowiedziałeś się o sprawie Nawiedzenia:
pół roku, kilka miesięcy, miesiąc przed uroczystością
b) od kogo dowiedziałeś się:
od księdza z ambony, prywatnie, od rodziny, sąsiadów, kolegów, innych osób
(wymienić)……………………………………………………………………………………
c) jak przyjąłeś tę wiadomość:
z radością z dystansem, bez zainteresowania, z niechęcią
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d) czy wyjaśniono ci dokładnie o co chodzi w Nawiedzeniu: tak, nie
e) czy zrozumiałeś wtedy znaczenie i cel Nawiedzenia: tak, nie
2. Czy brałeś udział w przygotowaniu Nawiedzenia: tak, nie,
a) w jakiej formie? Przez:
modlitwę
pokutę
słuchanie nauk: ile ................ … jakich ..........................................................................
czyn społeczny: remonty, dekorowanie trasy, kościoła, ofiary pieniężne
dekorację własnego domu: tak, nie
b) czy w okresie przygotowania rozmawiałeś na temat Nawiedzenia z innymi
osobami: tak, nie
c) czy przyjąłeś sakramenty św.: tak, nie, które
d) która z nauk najbardziej utkwiła ci w pamięci?.....................................................................
e) który moment rekolekcji przeżyłeś najbardziej? ……………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
f) czy rekolekcje wywarły wpływ na twoją postawę religijną i życiową tak, nie,
Jaki ............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

III. Przeżycie Nawiedzenia
1. Czy brałeś udział w uroczystości Nawiedzenia: tak, nie
a) czy uczestniczyłeś w centralnym nabożeństwie: tak, nie
b) czy byłeś na nabożeństwie stanowym: tak, nie
c) czy byłeś na nabożeństwie w nocy: tak, nie, na jakim
d) czy byłeś na nabożeństwie pożegnalnym: tak, nie
2. Jakie przyjąłeś sakramenty św. podczas Nawiedzenia?
3. Ile razy podczas doby Nawiedzenia uczestniczyłeś we Mszy św.?
4. Który punkt programu Nawiedzenia przeżyłeś najgłębiej?
IV. Owoce Nawiedzenia w twojej duszy
1. Czy uważasz, że pod wpływem Nawiedzenia zmieniło się coś w twoim życiu?
pojednanie z Bogiem po długich latach, pojednanie w rodzinie, sąsiedztwie, w pracy
zerwanie z nałogiem nienawiści, państwa, nieczystości, nikotynizmu, inne zmiany:
2. Jak wpłynęło Nawiedzenie na twoją wiarę? poznałem lepiej wiarę,
bardziej zaangażowałem się,

spłyciło moją wiarę.

3. Czy masz pragnienie życia w łasce uświęcającej na co dzień: tak, nie .
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4. Czy teraz częściej się modlisz (w jakiej formie?)…………………………………………….
5. Czy Nawiedzenie było okazją do podjęcia konkretnych postanowień na dalsze życie.
Jakie zrobiłeś to postanowienie?.......................................................................................
6. Czy uważasz, że Nawiedzenie wywarło jakiś wpływ na środowisko, w którym żyjesz?
pozytywny, jaki ? ………………………………………………………………………..
negatywny, jaki ? ……………………………………………………………………….
7. Czy wpisałeś się do księgi zawierzenia? Jak przeżyłeś ten zapis?
V. Jak oceniają tę uroczystość osoby z twojego otoczenia?
Rodzina ………………….……………………………………………………………...
Sąsiedzi …………………………………………………………………………………
Koledzy………………………………………………………………………………….

VI. Czy chciałbyś na ten temat jeszcze dodać coś od siebie, czego
nie umieszczono w ankiecie?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….

Pieczęć parafii

data
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ANEKS NR 11
HARMONOGRAM PRZYGOTOWANIA PEREGRYNACJI OBRAZU JEZUSA
MIŁOSIERNEGO W ARCHIDIECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ

DATA

WYDARZENIA

01.10.2002 Ksiądz Arcybiskup Stanisław Nowak publicznie – wobec kapłanów ogłosił
plan

Peregrynacji

częstochowskiej,

Obrazu

Jezusa

wskazując

na

Miłosiernego
Ks.

w

Stanisława

Archidiecezji
Gębkę

jako

odpowiedzialnego za to dzieło.
02.10.2002 Ks. Stanisław Gębka przygotowuje propozycję programu przygotowania i
przeprowadzenia Peregrynacji
03.10.2002 Pierwsza konferencja w Domu Biskupim poświęcona Peregrynacji. Ks.
Stanisław

Gębka

na

powyższym

spotkaniu

z

Pracownikami

Kurii

Metropolitalnej przedstawił przygotowane propozycje. Padały pierwsze
ustalenia
Ksiądz Arcybiskup podpisał dokument, w którym powołał ks. Stanisława
Gebkę jako swego delegata do przeprowadzenia Peregrynacji.
04.10.2002 Namalowanie obrazu Pana Jezusa Miłosiernego powierza się p. Witoldowi
Bulikowi – artyście malarzowi.
Nawiązanie kontaktu z Diecezją Toruńską, która przeżywa aktualnie
Peregrynację Obrazu Jezusa Miłosiernego w swojej Diecezji
05.10.2002 Spotkanie delegata Księdza Arcybiskupa z księżmi proboszczami parafii
częstochowskich.
Ustalono terminarz Peregrynacji w adwencie 2002r.
Ks. Arcybiskup podpisał dekret powołujący Komitet ds. Peregrynacji.
08.10.2002 Odbyła się Konferencja Zespołu Koordynacyjnego.
09.10.2002 Sekcja Terminarzowa opracowała Teminarz Peregrynacji od 24.01 do
24.04.2003 r.
10.10.2002. Ustalono rozmiary obrazu i podjęto decyzję kupna odpowiedniego
samochodu do jego przewozu.
11.10.2002 Sekcja Terminarzowa dokończyła terminarz Peregrynacji w parafii od
Wielkanocy do I Niedzieli Adwentu 2003r.
Siostry zakonne ( przełożone domów) na odpowiedniej liście wyraziły
gotowość przyjęcia Obrazu w domach zakonnych ( nie we wszystkich)
będących na terenie Częstochowy.
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13.10.2002 Dokończono terminarz Peregrynacji uwzględniając domy zakonne.
14.10.2002 Ks.

Arcybiskup

zatwierdził

terminarz

Peregrynacji

Obrazu

Jezusa

Miłosiernego w Archidiecezji Częstochowskiej.
Wizyta u artysty malarza (ks. M. Mikołajczyk, ks. St. Gębka, ks. J. Wojtyla)
15.10.2002 I konferencja Sekcji Pomocy Duszpasterskiej.
16.10.2002 Ksiądz Arcybiskup złożył wizytę państwu Elżbiecie i Witoldowi Bulikom.
Zobaczył namalowany Obraz, dał swoje uwagi, pobłogosławił dzieło i ręce
artysty oraz kilka razy nałożył pędzlem białą farbę na lewym ramieniu.
Podczas wizyty na Olsztyńskiej 76 Ksiądz Arcybiskup zaproponował treść
słów na odwrocie obrazu. Nie „ Jezu Ufam Tobie” ( byłyby powtórzeniem
słów na obrazie), ale „ Miej miłosierdzie dla nas i całego świata”.
Wieczorem na plebanii parafii św. Antoniego odbyło się spotkanie Sekcji
Liturgicznej. Protokółował ks. Janusz Wojtyla.
17.10.2002 Siostrom Westiarkom przedstawiono treść haftu na tylną stonę obrazu.
Zdecydowano kolor i jakość materiału.
Podjęto decyzję wydania dodatkowego Okólnika poświęconego peregrynacji
Ks.

Arcybiskup

podpisał

terminarz

Peregrynacji

Obrazu

Jezusa

Miłosiernego w parafiach wg dekanatów i Peregrynację w zakonach i
zgromadzeniach męskich i żeńskich
18.10.2002 I Konferencja Sekcji Kronikarskiej odbyła się w Kurii Metropolitalnej w
pokoju komitetu ds. Peregrynacji
Biskup Diecezjalny podpisał dekret udzielający specjalnych łask
19.10.2002. Odbyło się pierwsze spotkanie robocze Sekcji Artystycznej.
20.10. 2002 Opracowywanie Ankiety dla wiernych, konsultacje z Profesorami
26.10 2002 Pielgrzymka kapłanów z Archidiecezji Częstochowskiej na Jasną Górę w
intencji Peregrynacji.
28.10.2002 Odbyła się konferencja Sekcji Rekolekcyjnej.
Przesłanie ankiety do wszystkich Parafii dotyczącej terminu Rekolekcji i
podania rekolekcjonisty
30.10.2002 List Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego do kapłanów, osób
konsekrowanych i katechetów przed rozpoczęciem Peregrynacji obrazu
Jezusa miłosiernego w Archidiecezji Częstochowskiej.
Obraz

Jezusa

Miłosiernego

przywieziono

do

rezydencji

Księdza

Arcybiskupa.
Listopad

Radia „ Fiat” – Zapowiedzi Peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego w

2003

Archidiecezji Częstochowskiej
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03.11.2002 Wydanie

Numeru

Specjalnego

„Okólnik

Kurii

Metropolitalnej

w

Częstochowie” dotyczącego Peregrynacji.
04.11.2002 Wydział Katechetyczny dzieci i młodzieży Kurii Metropolitalnej wydaje
pomoce katechetyczne do wszystkich poziomów szkół.
05.11.2002 Spotkanie W Redakcji Niedzieli w sprawie wydania pomocy duszpasterskich
do Peregrynacji.
06.11.2002 Dostarczono do Redakcji Niedzieli katechezy na temat Peregrynacji i
omówiono problematykę homilii.
07.11.2002 List kolędowy ks. Arcybiskupa na rok 2002/2003 przygotowujący rodziny do
Peregrynacji.
09.11.2002 Pielgrzymka

diecezjalna

do

Stolicy

Piotrowej

z

obrazem

Jezusa

miłosiernego.
10.112002

Tygodnik Katolicki Niedziela w Edycji Częstochowskiej podaję do publicznej
wiadomości Dekret ustanawiający Peregrynację Obrazu w Parafiach
częstochowskich i podaję Terminarz Peregrynacji na najbliższe dwa
miesiące.

12.11.2002 Wydanie przez Redakcje Niedzieli pomocy duszpasterskich na czas
Peregrynacji.
13.11.2002 Delegacja Archidiecezji Częstochowskiej pod przewodnictwem Arcybiskupa
Stanisława Nowaka i bisu[a Jana Wątroby, przybyła do Rzymu do Ojca
Świętego Jana Pawła II, aby pobłogosławił namalowany przez pana Witolda
Bulika obraz Jezusa Miłosiernego, który będzie peregrynował po Parafiach
Archidiecezji Częstochowskiej.
15.11.2002 Wydawnictwo Niedzieli wydaje Księgę „Celebracje Liturgiczne” na czas
Peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego. Każda Parafia otrzymuje jej
egzemplarz.
16.11.2002 Preludium Peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego. Obraz omadlany
przez 3 dni u Sióstr Karmelitanek w Częstochowie
17.11.2002 KAI – podaje informację dla Kościoła w Polsceo roku Peregrynacji Obrazu
Jezusa Miłosiernego w Archidiecezji Częstochowskiej.
18.11.2002 Jesienne Dni duszpasterskie dla duchowieństwa w Regionie wieluńskim –
kolegiata.
20.11.2002 Jesienne Dni duszpasterskie dla duchowieństwa w Regionie radomszańsim
– św. Lambert.
22.11.2002 Jesienne Dni duszpasterskie dla duchowieństwa w Regionie zawierciańskim
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– kolegiata.
23.11.2002 Jesienne Dni duszpasterskie dla duchowieństwa w Regionie częstochowkim
– WSD w Częstochowie.
24.11.2002 Przesłanie Ojca Świętego Jana Pawła II do Archidiecezji Częstochowskiej
na czas Peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego.
28.11.2002 List Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego na Adwent 2002 r.
29.11.2002 Ks. Arcybiskup poświęcił Samochód – Kaplice w Redakcji „ Niedziela” w
godzinę miłosierdzia
30.11.2002 Uroczyste rozpoczęcie Peregrynacji o godz 17.w Dolinie Miłosierdzia w
Częstochowie.
22.12.2002 List Pasterski Metropolity częstochowskiego na Boże Narodzenie 2002r.
27.12.2002 Materiały Komisji Peregrynacji do Okólnika na styczeń 2003.
20 01.2003 Materiały do Okólnika Duszpasterstwa ds. misji na temat powstawania i
reformowania Kół Żywego Różańca w Parafiach w Roku Różańca. Owocem
duchowym nawiedzenia parafii przez obraz Jezusa Miłosiernego powinny
być ożywienie Kół Żywego Różańca jako daru modlitwy z Jana Pawła II i
misji.
22.012003

Materiały do Okólnika na luty 2003 r Komitetu ds. Peregrynacji

23.01.2003 Sprawozdanie Przewodniczącego Komitetu ds. Peregrynacji z Nawiedzenia
Jezusa Miłosiernego z znaku Obrazu w Archidiecezji częstochowskiej w
czasie konferencji księży dziekanów.
List Arcybiskupa Metropolity częstochowskiego do księży w sprawie
udostępnienia świątyń w ciągu dnia do adoracji Najświętszego Sakramentu
24.01.2003 Konferencja z księżmi proboszczami i rekolekcjonistami przed Peregrynacją
w miesiącu II i III 2003 r.
25.01.2003 Głos ks. Jana Kochanowskiego dotyczący peregrynacji Obrazu
14.02.2003 Sprawozdanie

delegata

ds.

Peregrynacji

na

konferencji

Księdza

Arcybiskupa z Pracownikami Kurii Metropolitalnej.
15.02.2003 Promemoria

na

Wielki

Post

Wydziału

Duszpasterstwa

ogólnego

Duszpasterstwa ds. misji jako przypomnienie o reformie Kół żywego
Różańca w czasie Peregrynacji w Roku Różańcowym.
Marzec

Wydział Katechizacji Kurii Metropolitalnej wydaje dla katechetów i księży

2003

szkice katechez o Miłosierdziu Bożym dla wszystkich poziomów szkolnego i
przedszkolnego nauczania

04.03.2003 Wielkopostne Dni skupienia dla kapłanów w regionie wieluńskim
06.03.2003 Wielkopostne Dni skupienia dla kapłanów w regionie radomszczańskim
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08.03.2003 Wielkopostne Dni skupienia dla kapłanów w regionie częstochowskim
13.03.2003 Wielkopostne Dni skupienia dla kapłanów w regionie zawierciańskim
20.03.2003 Konferencja z księżmi proboszczami i misjonarzami w sprawie Peregrynacji
w miesiącu IV i v 2003 r.
Ustalono, że w każdej Parafii winien wisieć w gablocie ogłoszeń
szczegółowy Plan miesięczny Peregrynacji.
Środa

List Pasterski Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego na Wielki Post

popielcowa 2003 r.
2003
Wielka

List wielkanocny Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego w roku 2003

Środa 2003
22.05.2003 Konferencja z księżmi proboszczami i rekolekcjonistami przed Peregrynacją
w miesiącu VI i VII 2003 r.
18.06.2003 Zebranie Arcybiskupa z księżmi Dziekanami
25.06.2003 Konferencja z księżmi proboszczami i rekolekcjonistami przed Peregrynacją
w miesiącu VIII i IX 2003 r.
6.08.2003

List Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego na sierpień 2003 roku
List Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego do księży Proboszczów w
sprawie dzieł miłosierdzia

11.09.2003 Spotkanie Księży Proboszczów i rekolekcjonistów dotyczące dalszej
Peregrynacji
2.10.2003

Słowo Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego. Dodatek do listu
biskupów polskich z okazji 25-lecia pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II

18.11.2003 List Arcybiskupa Metropolity częstochowskiego na zakończenie Roku
Peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego w Parafiach i Rozpoczęcie
nawiedzenia tego obrazu w rodzinach
20 11.2003 Wiadomości do okólnika Duszpasterstwa ds. misji dotyczące duchowego
daru Peregrynacji jakim jest modlitwa Różańcowa.
30.11.2003 Zakończenie Peregrynacji w Katedrze św. Rodziny w I niedzielę adwentu.
Obraz Jezusa Miłosiernego pozostaje w kaplicy adoracji w katedrze do
czasu powstania na nowej Parafii pod wezwaniem św. Siostry Faustyny
Kowalskiej w Częstochowie na Parkitce.
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ANEKS NR 12
ANKIETA DLA PROBOSZCZÓW PARAFII

...................................................................................................................................
parafia

....................................................................................................................................
dekanat
Kto przeprowadzi rekolekcje przed Peregrynacją Obrazu Jezusa Miłosiernego w parafii?
Czy Ks. Proboszcz potrzebuje pośrednictwa Komitetu ds. Peregrynacji w tej sprawie ?

Tak

Nie

...................................................................................................................................
Jeśli „nie” to proszę podać termin rekolekcji i kto będzie rekolekcjonistą:

...............................................................................................................................
podpis ks. Proboszcza

Wypełnioną ankietę proszę przesłać do Kurii Metropolitalnej do 30.10.2002 r.
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ANEKS NR 13
SPRAWOZDANIE
Z PEREGRYNACJI OBRAZU JEZUSA MIŁOSIERNEGO W PARAFII
I. Dane ogólne
1. Parafia pw .................................................................... w …………………………………..
2. Dekanat ........................... ……………województwo …………………………..……………
powiat …………………………………. gmina ………………………………………
3. Liczba mieszkańców w parafii:
a) ogółem........................................

b)

innowierców

..........................................

c) wierzących .................................d) niewierzących …………………..
4. Kapłani pracujący lub pomagający w parafii na stałe
(podać nazwisko i imię, datą urodzenia, stanowisko, tytuł naukowy i godność)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
5. Inni pracownicy (duchowni i świeccy) (podać dane jak w punkcie 4)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
6. Kapłani diecezjalni i zakonni żyjący (podać nazwę zakonu) pochodzący z parafii. (podać
dane personalne jak w punkcie 4)
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
7. Bracia i siostry zakonne żyjące (podać nazwę zakonu) pochodzący z parafii. (podać
dane personalne jak w punkcie 4)
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
8. Czy na terenie parafii jest klasztor lub dom zakonny?
(podać nazwę zakonu, miejscowość, liczbę zakonników i charakter pracy apostolskiej w
parafii).
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
II. Przygotowanie dalsze do Peregrynacji
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1.

Odkąd

rozpoczęto

w

parafii

przygotowanie

duchowe

do

Peregrynacji?

...................................................................................................................................................
2. Jakie i kiedy podjęto działania duszpasterskie?
(modlitwy, nabożeństwa, pokuta, informacja, konferencje, rekolekcje, dni skupienia,
pielgrzymki)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
3. Jakie i kiedy podjęto inwestycje materialne w związku z Peregrynacją?
(budowle,

remonty,

paramenty

i

naczynia

liturgiczne,

inne...)

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..…………………………………………
4. Jak parafianie uczestniczyli w proponowanych pracach przygotowawczych i w jakiej
formie świadczyli pomoc duchową i materialną
a) dorośli
....................................................................................................................................................
b) młodzież (od 15 do 31 lat)
....................................................................................................................................................
c) dzieci
....................................................................................................................................................
d) chorzy, starsi wiekiem
.......................................................................................................................................................
5. Inicjatywy ze strony parafian (poszczególnych osób lub zespołów) zmierzające do „odnowy
parafii".
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
6. Na jakie trudności natrafiono w okresie przygotowania Peregrynacji (czego dotyczyły, skąd
pochodziły, jak się ujawniały, czy i jak je przezwyciężono?)
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

III. Przygotowanie bezpośrednie do Peregrynacji
1. Daty i godziny rozpoczęcia rekolekcji……………………………………………………
2. Napisać lub załączyć dokładny program rekolekcji.
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3. Kto prowadził rekolekcje? (nazwisko i imię rekolekcjonisty, zakon lub diecezja).
....................................................................................................................................................
4. Jaka część parafian uczestniczyła w rekolekcjach? (liczba i procent całości)
dorośli ................................................... : młodzież (od 15 do 21 lat)………………………
dzieci .................................................... chorzy …………………………………………………

7. Jaka była frekwencja podczas rekolekcji w porównaniu z poprzednimi rekolekcjami
czy misjami?
………………………………………………………………………………………………………...

8. Ilu i jaki procent parafian przystąpiło do sakramentu pokuty
…………………………………………

9. Liczba udzielonych Komunii św. podczas rekolekcji
…………………………………………...…
8. Czy stwierdzono jakieś nawrócenia w wyniku rekolekcji. (Podać krótką charakterystykę).
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
9. Czy w czasie rekolekcji uregulowano zaniedbania w dziedzinie chrztów, I Komunii św.,
ślubów? Opisać szczegółowo.
………..………………………………………………………………………………………………
....................................................................................................................................................
10. Jak przygotowano do Peregrynacji chorych i starszych wiekiem?
………………………………….....................................................................................................
....................................................................................................................................................
...........................................................................................................

IV. Przebieg Peregrynacji
1. Dokładna data i godzina rozpoczęcia i zakończenia Peregrynacji w parafii, kaplicy filialnej,
zakonnej.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
2. Program szczegółowy Peregrynacji (napisać lub dołączyć)
3. Jakie punkty programu były w tej parafii nowe, oryginalne? (nabożeństwa, powitania,
misteria)
...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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4. Ksiądz biskup lub jego delegat uczestniczący w Peregrynacji parafii (podać nazwisko i
imię)
...................................................................................................................................................
5. Liczba parafian biorąca udział w Peregrynacji podczas:
a) powitania Obrazu...............................................
poszczególnych nabożeństw w czasie doby Peregrynacji
.........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
..................................................................
c) nabożeństwa pożegnalnego: starszych ..................... młodzieży od 15-21 lat……………
dzieci ...........................................
6. Liczba osób zakonnych biorących w Peregrynacji
a) kapłanów diecezjalnych ...................... zakonnych ............................
w tym rodaków ............................
b) braci............................ sióstr zakonnych ............................................
w tym pochodzących z tej parafii ............................
c) alumnów.......................................... …
9. Ile osób (jaki procent) parafian uczestniczyło w Peregrynacji?..............................................
10. Ile Komunii św. rozdano podczas Peregrynacji?...............................................................
11. Jak zorganizowano przyjazd i odjazd Obrazu?
...................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
12. Charakterystyczne momenty uroczystości Peregrynacji (w formie opisu)
a) udział wiernych
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................
b) ich zaangażowanie
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
................................................................................................................................
13. Zewnętrzne elementy uroczystości
(opisać dekoracje: wnętrza kościoła, kaplic, krzyży, figur przydrożnych, trasy, domów
mieszkalnych. Dołączyć do ankiety)
14. Czy i gdzie natrafiono na trudności w związku z samą Peregrynacją (podać ich
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rodzaj, jakie było ich źródło i jak je rozwiązano?)
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
V. Owoce duszpasterskie Peregrynacji
1. Czy i jakie fakty nadzwyczajne zaistniały w czasie Peregrynacji lub po nim?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
2. Ile osób poprosiło o chrzest dla siebie lub dziecka?
3. Ile małżeństw rozbitych wróciło do jedności? ....................................................................................
4. Ile małżeństw cywilnych zawarło związek sakramentalny? ...............................................................
5. Czy ujawniły się powołania kapłańskie lub zakonne? .........................................................................
6. Ile osób powróciło do Kościoła katolickiego ………………………………………………………….
7. Czy miały miejsce specyficzne znaki działania łaski Bożej -jakie? (uzdrowienia,
nawrócenia) Podać dokładny opis okoliczności, zdarzeń, relacje osób znających te
fakty.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
8. Jaki wpływ miała Peregrynacja na relacje w rodzinie i w parafii? (opisać dokładnie).
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
....................................................................
9. Jakie konkretne ślady duchowe i materialne pozostały w parafii jako trwały owoc Peregrynacji?
........... :…………………………………………………………………………………………………
.....................................................:……………………………………………………………………
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Sprawozdanie należy odesłać do Kurii Metropolitalnej w terminie - 2 tygodnie - po
Peregrynacji w parafii.
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ANEKS 14
DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA659

Pielgrzymka do Rzymu 13 listopada 2002 r, poświęcenie Obrazu Jezusa Miłosiernego.
659

Zob. Archiwum Kurii Metropolitalnej w Częstochowie. Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego w
Archidiecezji Częstochowskiej 2002 -2003, tom XV: Zdjęcia z Peregrynacji w parafiach, Kilka zdjęć
pochodzi z archiwum Tygodnika Niedziela, natomiast dwa pierwsze zdjęcia wykonał fotograf G.
Gałązka.
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Obraz Jezusa Miłosiernego w kaplicy sióstr Karmelitanek w Częstochowie 20.11.2002.

Msza św. w czasie peregrynacji w Kościele Seminaryjnym w Częstochowie 01.12.2002.
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Jezus Miłosierny w parafii św. Apostołów Piotra i Pawła 22.12.2002.

Jezus Miłosierny w parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny 19.12.2002.
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Jezus Miłosierny w Domu Sióstr Józefitek w Częstochowie 13.01.2003.

Dom Zgromadzenia Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza w Częstochowie 9.01.2003.
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Jezus Miłosierny w Parafii św. Michała Archanioła w Blachowni 25.01.2003.

Kłobuck, parafia św. Marcina 15.02.2003.

Panki, parafia. św. Rodziny 17.02.2003.

329

Niższe Seminarium Duchowne w Częstochowie 4.03.2003.

Częstochowa, parafia św. Wojciecha 21.03.2003.
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Blanowice, par. Miłosierdzia Bożego, 26.04.2003.

Krzeczów, par. św. Zofii 14.08.2003.

Strzelce Małe, par .Chrystusa Króla, 29.06.2003.

Radomsko, par. bł. Michała Kozala, 11.06.2003.

Brudzice, parafia św. M. M. Kolbe, 28.07.2003.
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Działoszyn, par. św. Marii Magdaleny, 2.08.2003.

Praszka, par. Świętej Rodziny, 2.10.2003.

Toporów, par. św. Franciszka, 4. 08. 2003.
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Gorzędów, par. św. Józefa, 3. 07. 2003.

Wieluń, par.św. Barbary, 18. 09. 2003.

Częstochowa parafia św. Jakuba 28.05.2003.

Dekoracja trasy w czasie nawiedzenia w parafii Kadłub 16. 09. 2003.
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Samochód kaplica udostępniony przez Redakcję „Niedzieli” i kierowcy zaangażowani w peregrynację.

Nawiedzenie Parafii w Sygontce 26. 05. 2003.
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Kłobuck, parafia Ciała i Krwi Chrystusa
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Zakończenie peregrynacji w Katedrze, Częstochowa 28-29.11.2003.
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