Nawiedzenie obrazu Jezusa Miłosiernego w Pisarzowicach
Św. Siostra Faustyna w swoim dzienniczku zapisała słowa Jezusa – podaję ludziom naczynie, z którym mogą
przychodzić po łaski do źródła miłosierdzia. Tym naczyniem jest ten Obraz z podpisem Jezu ufam Tobie.
I ten właśnie obraz dotarł do naszej parafii Pisarzowice 31 stycznia 2016r o godzinie 17.00 z sąsiedniej
Starej Wsi. To wydarzenie zmobilizowało większą część naszej prawie 6–cio tysięcznej społeczności do
godnego przywitania obrazu. Razem z Obrazem dotarły też Relikwie św. Jana Pawła II i św. Siostry Faustyny.
Wśród oczekujących na obraz, oprócz wiernych, służby liturgicznej, pocztów sztandarowych, delegacji
wszystkich działających w Pisarzowicach organizacji społecznych, księży z naszej Parafii, a także księży z
Dekanatu Wilamowickiego był także nasz ksiądz biskup Piotr Greger.
Po przyjeździe „samochodu kaplicy” w asyście samochodów strażackich wizerunek Pana Jezusa wniosło do
świątyni 6 mężczyzn reprezentujących straż pożarną i górników.
Uroczyste powitanie Obrazu, a potem msza św. rozpoczęły modlitewne czuwanie, podczas którego każdy
mógł sobie przypomnieć słowa naszego wielkiego rodaka św. Jana Pawła II, który zawierzając świat Bożemu
Miłosierdziu pragnął , aby orędzie o miłosiernej miłości Boga, które zostało ogłoszone za pośrednictwem
Siostry Faustyny dotarło do wszystkich mieszkańców ziemi i napełniło ich serca nadzieją. „Trzeba
przekazywać światu ogień miłosierdzia. W Miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście”.
Słuchając słów biskupa Piotra, naszych kapłanów a wcześniej prowadzącego rekolekcje księdza Sebastiana
Ruckiego wszyscy starali się , aby ten czas nawiedzenia był okazją do osobistych refleksji oraz zachęty do
rachunku sumienia rodzin, parafii i całej lokalnej społeczności. Niechaj promienie wychodzące z
Miłosiernego Serca oświecą drogę każdego człowieka. To proste wezwanie Jezu ufam Tobie wielu
przyniosło otuchę. Ten krótki akt zawierzenia stał się dla wielu osobistą modlitwą, dzięki której rozproszone
są ciemności grzechu, zaś światło miłosierdzia przenika życie każdego człowieka.
Okres przygotowania do przywitania Jezusa Miłosiernego, okres jego powitania i pobytu w Pisarzowicach a
także czas pożegnania to czas mobilizacji wszystkich i czas pięknej współpracy za którą jako sołtys
Pisarzowic serdecznie wszystkim dziękuję.
Dziękujemy Ci Panie Jezu za Twą obecność wśród nas – dzisiaj, wczoraj, w przeszłości i jutro – na przyszłość.
Ufni w Twą miłość i dobroć zawierzamy Tobie całą naszą miejscowość Pisarzowice. Prosimy cię Dobry Boże
wspomagaj w Swoim Miłosierdziu wszystkich naszych mieszkańców.
W poniedziałek 1 lutego napełnieni z jednej strony radością, a z drugiej strony żalem pożegnaliśmy Obraz ,
który pojechał w asyście naszych strażaków do Kęt.
Obraz wynosili z kościoła przedstawiciele straży pożarnej i górników, zaś Relikwie nieśli:
- św. Jana Pawła II sołtys Pisarzowic Stanisław Peszel
- św. Siostry Faustyny przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich pani Cecylia Puzoń.
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