Śladami Świętych Krakowa – 29.09.2018r.
29 września 2018r. wyruszyliśmy z naszym nowym wikarym ks. Grzegorzem na
pielgrzymi szlak. Wspaniała organizacja – wcześniej ustalone miejsca w autokarze,
dokładny program pielgrzymki, serdeczny uśmiech i troska o pielgrzymó w – to cechy,
któ re można było zauważyć od pierwszej chwili pielgrzymowania. Była to pierwsza
pielgrzymka z ks. Grzegorzem, a Jego w całej dotychczasowej posłudze kapłań skiej –
135-ta.
Naszą podró ż rozpoczęliśmy modlitwą do św. Anioła Stró ża, a w drodze śpiewaliśmy
pieśni Maryjne, Eucharystyczne oraz piosenki biesiadne. Nasz opiekun zwró cił
szczegó lną uwagę na punktualność, co w czasie pielgrzymek jest bardzo istotne. O
godzinie 9.00 w Sanktuarium Ecce Homo – św. brata Alberta w Krakowie kapłan
odprawił Mszę św. w intencji nas pielgrzymó w, w czasie któ rej podczas kazania
opowiadał o swoim życiu, studiach, pracy i swoim związku z Krakowem. Po Eucharystii
Siostra Albertynka oprowadziła nas po Sanktuarium (na terenie któ rego w czasie
emerytury zamieszkiwał ks. Kardynał Franciszek Macharski), a następnie zwiedziliśmy
wystawę o św. bracie Albercie, któ ry pomagał najbiedniejszym i żył tak jak oni. Myślą
przewodnią Jego życia było: „być dobrym jak chleb”. Następnym etapem naszej
pielgrzymki była Bazylika OO. Franciszkanó w p.w. św. Franciszka z Asyżu – piękny
kośció ł z XIII wieku. W kaplicy Męki Pań skiej przy grobie Bł. Salomei był czas na
indywidualną modlitwę. Należy wspomnieć, że kośció ł ten był ulubionym miejscem
modlitw Kardynała Wojtyły, naszego Papieża Jana Pawła II. Kolejno udaliśmy się do
Kościoła św. Tró jcy i Klasztoru Ojcó w Dominikanó w, gdzie szczegó lnym miejscem naszej
modlitwy był gró b św. Jacka, któ ry przybył do Krakowa w 1222 roku aby w tym mieście
założyć pierwszy klasztor. W czasie pielgrzymki był też czas wolny na Krakowskim
Rynku. Po godzinie 13.00 wyruszyliśmy autokarem do Sanktuarium św. Jana Pawła II w
Łagiewnikach, gdzie nawiedziliśmy kolejne kaplice dolnego kościoła. W każdej z kaplic
odmó wiliśmy kró tką modlitwę – westchnienie do Świętych. Szczegó lna wydawała się
nam być kaplica kapłań ska, w któ rej znajdują się relikwie św. Jana Pawła II oraz płyta
nagrobna z Jego grobu. W kaplicy NSPJ wspó lnie odmó wiliśmy koronkę do Bożego
Miłosierdzia. Ostatni punkt programu to Opactwo Ojcó w Benedyktynó w w Tyń cu.
Nawiedziliśmy kośció ł św. Piotra i Pawła, gdzie na szczegó lną uwagę zasługuje piękna
ambona w kształcie łodzi rybackiej wykonana z czarnego marmuru. W Tyń cu
podziwialiśmy piękną panoramę płynącej nieopodal Wisły, a w sklepiku można było się
zaopatrzyć się w benedyktyń skie produkty. W drodze powrotnej był znó w czas na
rozmowy, wspó lny śpiew i modlitwę. Po godzinie 18.00 w Przyszowicach zostaliśmy
serdecznie przyjęci w lokalu któ ry należy do rodzicó w księdza Grzegorza. Zjedliśmy tam
pyszną, pięknie podaną obiadokolację. Z naszą grupą jechały także parafianki z Suchej
Gó ry, z któ rymi umó wiliśmy się na następne wyjazdy.
Księdzu Grzegorzowi za ten piękny dzień , wspaniałą atmosferę, za troskę i dobre słowo
– Bó g zapłać.
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