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PEREGRYNACJA TEŻ 
TU SIĘ ZACZĘŁA

33. rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża 
zbiegła się z peregrynacją obrazu Jezusa Miłosierne-
go w Wadowicach. Miasto papieskie zainaugurowało 
nawiedzenie obrazu w archidiecezji krakowskiej. W 
bazylice pw. Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny 
wierni mogli modlić się przed cudownym obrazem 
Jezusa Miłosiernego i uczcić relikwie św. Faustyny i 
bł. Jana Pawła II, które trafiły do miasta nad Skawą z 
sanktuarium w Łagiewnikach.

W ramach uroczystości peregrynacyjnych wieczorem 
odbyła się Droga Krzyżowa dla młodzieży, a następnie 
adoracja Najświętszego Sakramentu. Uroczysta Msza o 
północy i nocna adoracja łagiewnickiego obrazu roz-
poczęły kolejny dzień peregrynacji. Po nabożeństwie 
w Godzinie Miłosierdza wierni pożegnali obraz, który 
trafił do pobliskiej parafii w Wysokiej. Pobłogosła-
wiony przez Benedykta XVI obraz wraz z relikwiami 
św. Faustyny i bł. Jana Pawła II do kolejnych parafii 
jest przewożony w specjalnym samochodzie-kaplicy, 
ozdobionym papieskimi herbami. Hasłem peregrynacji 
są słowa: „Miłosierdzie źródłem nadziei”.

Przywitanie Obrazu Bożego Miłosierdzia 
w parafii Ofiarowania Najświętszej Maryi 
Panny w Wadowicach przez ks. Proboszcza 
Stanisława Jaśkowca

Najdroższy Nasz Zbawicielu, Jezu Chryste
Społeczność parafii Ofiarowania Najświętszej Ma-

ryi Panny w Wadowicach i my duszpasterze tej wspól-
noty Kościoła, stajemy przed Tobą Panie, aby w duchu 
wielkiej radości powitać Cię i oddać cześć Twojemu 
świętemu majestatowi. Cieszymy się z obecności ks. 

Biskupa Jana – kustosza Sanktuarium, z którego do nas przyby-
wasz, Panie. Cieszymy się z obecności kapłanów i sióstr zakon-
nych. Na spotkanie z Tobą przyszli dzisiaj ludzie starsi i młodzi 
wiekiem, kobiety i mężczyźni, uczniowie i nauczyciele, pracow-
nicy urzędów i zakładów pracy, rodzice zatroskani o los i religijne 
wychowanie swoich dzieci, ludzie borykający się z wielorakimi 
trudnościami. Są również wśród nas pielgrzymi, którzy przybyli 
z różnych stron Ojczyzny i świata. Stoją przed Tobą, prosząc o 
Twoje wielkie Miłosierdzie, ludzie zdrowi i chorzy, mocni i słabi 
duchem. Jesteśmy przejęci i wzruszeni, wpatrując się w blask 
Twojego Miłosiernego Oblicza. Czujemy się bardzo zaszczyceni i 
wyróżnieni, że od Wadowic zaczyna się Twoje pielgrzymowanie. 
To wielki i zobowiązujący nas dar, jaki otrzymaliśmy od Ciebie 
przez pośrednictwo wielkiego orędownika Twojego miłosierdzia 
błogosławionego papieża Jana Pawła II. Stajemy świadomi naszej 
ludzkiej słabości, ułomności i grzeszności, a także naszych nie-
powodzeń, obojętności i błędów. Stajemy z nadzieją i ufnością, 
że przebaczysz nam grzechy i upadki, zaniedbanie dobra. Wielką 
nadzieją, iż tej miłosiernej łaski dostąpimy, napełniają nas słowa, 
które wypowiedziałeś do Świętej Siostry Faustyny, iż Serce Twoje 
jest przepełnione wielkim miłosierdziem dla dusz, a szczególnie 

dla biednych grzeszników…, a jako Król 
Miłosierdzia pragniesz obdarzać dusze 
ludzkie swoimi łaskami. 

Doświadczył Twego Wielkiego Mi-
łosierdzia Nasz Papież i Rodak błogosła-
wiony Jan Paweł II. O tym miejscu, na 
którym witamy Ciebie Jezu, Twój Wielki 
Orędownik powiedział: Tu się wszystko 
zaczęło. Tu zaczęło się Jego życie i spo-
tkanie z Tobą w Sakramencie Chrztu 
św., Eucharystii. Tu zaczęło się Jego ka-
płańskie życie. I dzisiaj również na tym 
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miejscu zaczęło się nasze spotkanie z 
Tobą, Jezu Miłosierny i wielkie Twoje 
pielgrzymowanie po parafiach naszej 
Archidiecezji. Przygarnij i przytul 
wszystkich naszych Parafian i ludzi 
dobrej woli do Twego wielkiego, 
miłosiernego Serca. Tak bardzo 
tego potrzebujemy i pragniemy dla 
naszych utrudzonych i poranionych 
serc, dla naszych rodzin, parafii i 
Ojczyzny. Jezu Miłosierny, obecny 
w wizerunku tego obrazu, przyjmij 
nasz hołd i nasze uwielbienie, na-
szą skruchę i posłuszeństwo. Tylko 
Ty jesteś naszym Bogiem. Tylko Ty 
jesteś naszym Zbawicielem. Tylko 
w promieniach Twego miłosierdzia 
życie, praca, nauka i poświęcenie, choroba i cierpienie mają sens, 
zaś życie bez Ciebie jest jak wypalony step, jak dzwon, któremu 
skradziono serce.

W imieniu moich księży Współpracowników, Parafian i 
wszystkich zgromadzonych w tej Świątyni, wołam u początku 

tej peregrynacji słowami modlitwy za Błogosławionym Janem 
Pawłem II i św. Siostrą Faustyną: Jezu, ufamy Tobie! Jezu, ko-
chamy Ciebie! Jezu, uwielbiamy Ciebie! Niech tak będzie, teraz 
i na zawsze. Amen. 
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Na początku uroczystej Mszy świętej Ksiądz Infułat 
Jakub Gil odczytał specjalny list Ojca Świętego Bene-
dykta XVI, który duchowo jednoczył się z momentem 
rozpoczęcia w Archidiecezji krakowskiej peregrynacji 
obrazu Miłosierdzia Bożego.

Jego Eminencja
Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski

P

Myślą i sercem pielgrzymuję do Sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego w Krakowie Łagiewnikach, aby uczestniczyć w roz-
poczęciu peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego do parafii 
Archidiecezji Krakowskiej, Wśród wielu zmagań i niepoko-
jów współczesnego Świata coraz bardziej doświadczamy, że 
Miłosierdzie jest prawdziwym źródłem nadziei dla każdego, 
kto z wiarą i ufnością otwiera swoje serce na przyjęcie Bożej 
prawdy oraz Jego przebaczającej miłości.

Na przełomie tysiącleci mój umiłowany Poprzednik przy-
pomniał światu, że „nic tak nie jest potrzebne człowiekowi, 
jak miłosierdzie Boże -owa miłość łaskawa, współczująca, 
wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym 
wyżynom świętości Boga” (Kraków Łagiewniki, 7 VI 1997), 
Dlatego w tym duchu zawierzył On cały świat Bożemu Miło-
sierdziu wyrażając głębokie przekonanie, że „w miłosierdziu 
Boga świat znajdzie pokój a człowiek szczęście”- 

Chrystus ze swoim orędziem wciąż wychodzi ku człowie-
kowi, aby w spotkaniu z Nim mógł odnaleźć najgłębszy sens 
swojego życia oraz skorzystać z Jego zbawczej Ofiary, która 
uobecnia misterium Wieczernika i Kalwarii. Ufam, że na tym 
pielgrzymim szlaku wyznaczanym przez św. Siostrę Faustynę 
i bł Jana Pawła II będą obecne również wszystkie sprawy Ko-

ścioła i świata, który tak bardzo potrzebuje przebaczenia, pokoju, 
miłości, a nade wszystko światła nadziei, płynącego z tajemnicy 
Bożego Miłosierdzia.

Parafiom Archidiecezji Krakowskiej, przeżywającym czas 
nawiedzenia Obrazu Jezusa Miłosiernego, kapłanom, osobom 
konsekrowanym i wiernym świeckim pragnę życzyć takiej wiary, 
która promieniuje na co dzień postawą miłosierdzia względem 
bliźnich. Na owocne przeżywanie tego czasu laski z serca udzie-
lam wszystkim Apostolskiego Błogosławieństwa.

Watykan, dnia 1 października 2011 roku.
Cdn.


