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Na terenie naszej parafii Msze św. odprawiane są na kilku ołtarzach. Oprócz kościoła
parafialnego i kaplicy Świętej Rodziny, w której trwa całodzienna adoracja Najświętszego
Sakramentu, od lat Eucharystie są sprawowane w Domu Złotej Jesieni – w kaplicy poświęconej
św. Wojciechowi. W swoim domu zakonnym kaplicę mają także Siostry Maryi Niepokalanej,
obecne w naszej parafii od blisko pięciu lat. Jest jeszcze jedna kaplica – w Wojewódzkim
Specjalistycznym Zespole Neuropsychiatrycznym im. św. Jadwigi, który mieści się przy ul.
Wodociągowej. Te miejsce modlitwy, niegdyś skromnych rozmiarów, staraniem władz szpitala
zostało rozbudowane, a w środę 30 maja na nowo poświęcone przez bp. Andrzeja Czaję
podczas krótkiego nabożeństwa, które rozpoczęło się o godz. 14.00.

  

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele szpitalnego personelu, pacjenci, a także ks.
proboszcz Adam Leszczyński, ks. Alojzy Nowak – proboszcz parafii Świętej Rodziny w
Branicach, a w latach 90. wikariusz w naszej parafii, oraz ks. Marcin Kulisz, który od ubiegłego
roku jest kapelanem szpitalnym.

  

Bp Andrzej poświęcił zarówno kaplicę, która otrzymała wezwanie Miłosierdzia Bożego, jak i
ołtarz, na którym będą sprawowane Msze św. – Jezus tu będzie. Trzeba tylko przyjść –
zachęcał biskup. – W imieniu Jezusa zapraszam was, byście jak najczęściej tu przychodzili,
korzystali z Jego domu, a miłosierdzie Boże nie tylko będzie się wam objawiało, gdy będziecie
wchodzić i spojrzycie na ołtarz Jezusa Miłosiernego, ale jeszcze bardziej, gdy wejdziecie do
środka i popatrzycie na krzyż, bo miłosierdzie objawiło się na Kalwarii. Co więcej nowo
poświęcony ołtarz jest miejscem, gdzie miłosierdzie objawione na Kalwarii, stale się uobecnia,
na nowo stając się naszym udziałem. Tutaj chciejcie trwać na modlitwie – mówił biskup, który
podarował do nowej kaplicy wizerunek bł. Jana Pawła II. – Ten obraz jest mi bardzo drogi.
Otrzymałem go w zakładzie karnym w Przyworach, gdzie udzielałem sakramentu bierzmowania
i chrztu. Namalował go jeden z więźniów – opowiadał bp Andrzej.

  

Po nabożeństwie, podczas którego zaśpiewał chór Exultate Deo prowadzony przez Tomasza
Krzemińskiego, ks. Marcin – jak co dzień – odwiedzał pacjentów szpitala i zanosił im Komunię
Świętą. Msze św. w kaplicy Miłosierdzia Bożego są odprawiane w niedziele o godz. 10.00, a
także w środy i piątki o godz. 15.30.
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Kilka zdjęć z uroczystości – zobacz
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