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W dniach 25-26 lipca 2014 r. w naszej parafii przeżywaliśmy doniosłą uroczystość 
Nawiedzenia obrazu Jezusa Miłosiernego oraz relikwii Świętej Siostry Faustyny i Świętego Jana
Pawła II.

  

      

  

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 16:30. Bardzo licznie zgromadzeni w świątyni parafianie
w oczekiwaniu na przyjazd samochodu-kaplicy modlili się, odmawiając Koronkę do Miłosierdzia
Bożego, by później w procesji wyjść na zewnątrz kościoła na powitanie cudownego obrazu i
relikwii, przybyłych do Jadownik z sąsiedniej parafii św. Jakuba i Maryi Matki Kościoła w
Brzesku. Następnie miało miejsce uroczyste wprowadzenie do świątyni oraz msza święta
sprawowana pod przewodnictwem ks. biskupa Stanisława Salaterskiego z udziałem kapłanów
rodaków, kapłanów z dekanatu, a także kapłanów dotychczas pracujących w parafii w
Jadownikach. Słowo Boże w czasie mszy świętej wygłosił ks. bp Stanisław. Na zakończenie
poświęcił on, ufundowane specjalnie na tę okazję, obrazy Świętego Jana Pawła II i Św. Siostry
Faustyny.

  

Obrazy te, będące widoczną pamiątką Peregrynacji, umieszczone zostały w transepcie Bożego
Miłosierdzia tuż obok ołtarza św. Józefa. Biskup Stanisław dokonał również poświęcenia
obrazów przyniesionych przez parafian – wiernych kopii obrazu „Jezu Ufam Tobie” z wypisaną

 1 / 3



Peregrynacja w Jadownikach
środa, 30 lipca 2014 10:56

datą peregrynacji. Z pewnością ikony te będą dla nas szczególną pamiątką lipcowych
uroczystości.

  

  

Po mszy świętej rozpoczęły się czuwania modlitewne. Szczegółowy program tych czuwań
odpowiednio wcześniej trafił do parafian, tak by każda z rodzin miała możliwość adoracji i
uczczenia obrazu oraz relikwii przez ucałowanie. O godz. 21.00 została odprawiona msza
święta w intencji powołań kapłańskich i zakonnych z naszej parafii celebrowana przez dwunastu
Księży Rodaków. Aż do północy wierni tłumnie gromadzili się w świątyni, by przed Jezusem
Miłosiernym, w modlitwie wypowiedzieć swoje prośby i podziękowania. Wszystkie intencje
można było również wpisać do specjalnie na tę okazję przygotowanej księgi.

  

  

26 lipca – drugi dzień Peregrynacji, wspomnienie św. Anny. 26 lipca był nie tylko drugim dniem
wizyty cudownego obrazu Jezusa Miłosiernego w naszej parafii, ale również dniem
wspomnienia św. Anny, czczonej w sposób szczególny w kościele pod jej wezwaniem na
Bocheńcu. Już od wczesnych godzin porannych trwały adoracje i nabożeństwa prowadzone
przez poszczególne grupy. O godzinie 10:00 swoją mszę świętą, połączoną z udzieleniem
Sakramentu Chorych przeżywali starsi i chorzy. Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił
były wikariusz naszej parafii ks. Piotr Jaworski.

  

  

O godzinie 13:00 w kościele parafialnym w Jadownikach nasz kolega Druh Łukasz wraz z
wybranką swojego życia Jolantą stanęli na ślubnym kobiercu. Jak to bywa w naszej tradycji
strażacy OSP Jadowniki pojawili się na ceremonii z drobnym upominkiem i życzeniami. 

  

 Przygotowania do pożegnania obrazu Jezusa Miłosiernego rozpoczęły się o godzinie 15:15
poprowadzoną przez ks. Andrzej Liszkę Koronką do Miłosierdzia Bożego. Następnie proboszcz
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naszej parafii ks. prałat Tadeusza Górka odprawił uroczystą mszę świętą, podczas której
zawierzył wszystkich parafian Bożemu Miłosierdziu. Homilię w czasie mszy wygłosił ks. Tomasz
Starzec. Na zakończenie obraz i relikwie odprowadzono do samochodu-kaplicy, który udał się w
dalszą podróż do parafii św. Floriana w Uszwi.
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