Wrześniowy Wieczernik Miłosierdzia Bożego

CZEKAM NA SZYBKĄ ODPOWIEDŹ. (...)

JEZU UFAM TOBIE!

Twój brat ks. Maciej

Po raz pierwszy czciciele Bożego Miłosierdzia przeżywali swoje doroczne rekolekcje
Wieczernika Miłosierdzia Bożego bez ks. Wendelina Macieja Rysia SAC, który stworzył tą
wspólnotę i był długoletnim opiekunem i przede wszystkim ojcem, bratem i powiernikiem tylu
serc ludzkich szukających w miłosierdziu Bożym ukojenia. Ta okoliczność niewątpliwie wpłynęła
na przebieg tych ćwiczeń duchowych – ofiarowana Eucharystia i modlitwa na Cmentarzu św.
Rocha przy mogile śp. ks. Macieja.
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„Czekam na szybką odpowiedź. Prosimy o modlitwę w intencji mającej się spotkać grupy
modlitewno-apostolskiej. Jezu, ufam Tobie. Twój brat ks. Maciej". Tymi oto słowy kończył ks.
Maciej zaproszenia na Wieczernik. Te słowa, pełne ciepła, delikatności i gościnności otwartego
serca, ujmowały wszystkich nawiedzających Dom Rekolekcyjny w Dolinie Miłosierdzia. Te
słowa umieszczane w zaproszeniach na Wieczernik nie były pustosłowiem ale promieniowały
miłosierdziem, a przebywanie z ks. Maciejem pozwalało odczuć dotknięcie Miłosierdzia Bożego.
Jakże współbrzmią z posługą ks. Macieja słowa Ojca św. Franciszka z Bulli ogłaszającej Rok
Miłosierdzia, mówiące o Miłosierdziu Bożym jako delikatne dotknięcie Boga: „Kościół ma misję
głoszenia miłosierdzia Boga, bijącego serca Ewangelii, aby w ten sposób dotknąć serce i umysł
każdego człowieka".

21 osobowa grupa uczestnicząca w spotkaniu formacyjnym podjęła temat powołania
chrześcijanina do apostolstwa, jakie kreśli Katechizm Kościoła Katolickiego w numerach
1267-1270, oraz zbliżający się Rok Jubileuszowy, który nakreślił Papież Franciszek w Bulli
Misericordie vultus.

Jak co roku już od 33 lat w Dolinie Miłosierdzia gości pielgrzymka z Poznania z zakładów Exide
Technologies – Centra Poznań, która bierze udział w dorocznej Pielgrzymce Ludzi Pracy na
Jasną Górę (18 – 20 września). Organizuje ją p. Stefan Langner Przewodniczący NSZZ
Solidarność w Exide - Centra Poznań. Poczet sztandarowy Solidarności z Poznania był obecny
na pogrzebie ks. Macieja i tegoroczny pobyt w Częstochowie był naznaczony modlitwą i
wdzięcznością Bogu za posługę ks. Macieja, który gościł pielgrzymów i posługiwał
duszpastersko. W sobotę pracownicy Centry uczestniczyli w Mszy św. w intencji śp. ks. Macieja
Rysia SAC, następnie nawiedziliśmy grób ks. Macieja a później udaliśmy się na drogę krzyżową
do Sanktuarium św. Ojca Pio do Przeprośnej Górki i w drodze powrotnej nawiedziliśmy klasztor
Kanoników Regularnych Laterańskich w Mstowie oraz Katedrę Świętej Rodziny w
Częstochowie.

Ks. Dariusz Przybyszewski SAC
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