Z Pielgrzymiego Szlaku… Sanktuarium MB Łaskawej Księżnej Wieliczki w Wieliczce,
Niegowić
29 lutego 2020 roku o g. 7.00 wyruszyliśmy na 29-tą pielgrzymkę. Niegowić –
Wieliczka – Pasja w wykonaniu klerykó w WSD OO. Salezjanó w. Do Niegowici przybyliśmy
około g. 9.30. Znajduje się tam jedna z najstarszych parafii w Archidiecezji Krakowskiej
datowana na XIII wiek. Pierwotny kośció ł był drewniany, a obecny murowany powstał w 1959
roku, a uroczystej konsekracji dokonał w 1966 roku były wikary z Niegowici ks. abp Karol
Wojtyła. Parafia w Niegowici to pierwsza placó wka wikariuszowska ks. neoprezbitera Karola
Wojtyły (posługiwał tam w latach 1948-1949). Przy kościele znajduje się jedyny na świecie
pomnik przedstawiający Karola Wojtyłę jako wikarego, zaś w świątyni w prawej nawie
znajduje się naturalnej wielkości replika watykań skiego grobu Ojca Świętego. W kościele w
Niegowici uczestniczyliśmy we Mszy św. z nauką rekolekcyjną. W pamięci utkwiły nam słowa
rekolekcjonisty, któ ry przytoczył słowa św. Augustyna: „czyń tak jakby wszystko zależało od
ciebie, ale mó dl się i ufaj, jakby wszystko zależało od Boga”.
W południe dotarliśmy do Wieliczki do par. p. w. św. Franciszka z Asyżu do
Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Księżnej Wieliczki. Ojciec Franciszkanin opowiedział nam
historię cudownego obrazu. Prawdopodobnie powstał on ok. XVI wieku – przedstawia on
Maryję z Synkiem na ręku w złotej ramie z przetopionych ofiarowanych wotó w. Cudowny
obraz przetrwał mimo pożaró w, wojen, najazdó w. W kronikach klasztornych opisano wiele
cudownych wydarzeń , któ re dokonały się za pośrednictwem Matki Bożej Księżnej Wielickiej.
W auli klasztoru zjedliśmy obiad, w dalszą drogę udaliśmy się do Wyższego Seminarium OO.
Salezjanó w w Krakowie. Już po raz 91 na deskach sceny salezjań skiej odbyła się premiera
Misterium Męki Pań skiej z udziałem klerykó w i osó b z zespołu „Ziemia Boga”. Scenariusz i
reżyseria Marcin Kobierski. W atmosferze skupienia i zadumy, u progu Wielkiego Postu
mieliśmy okazję odbyć duchową podró ż od czasó w Jezusa po czasy wspó łczesne. Jezus
cierpiał zdradę, zaparcie się Piotra, poniewierkę, bicie, urąganie i śmierć na drzewie krzyża.
Ró wnocześnie w spektaklu ukazana była historia Siostry od Aniołó w Wandy Boniszewskiej,
mistyczki, stygmatyczki, całkowicie oddanej Bogu. Wyjątkowa osoba, skazana na dziesięć lat
łagró w, prześladowana, bita, poniżana przez funkcjonariuszy sowieckiego aparatu
bezpieczeń stwa – nie traci wiary, nie traci nadziei, ale świadectwem swojego życia pobudza
innych do zwró cenia się ku Bogu. Tak jak Chrystus modli się za swoich prześladowcó w.
Ukrywa krwawiące rany, swó j cały bó l ofiaruje Bogu. Zmarła w 2003 roku pozostawiając
przesłanie by być więcej dla Boga, niż dla siebie. Misterium Męki Pań skiej to takie rekolekcje
w pigułce, przypominające nam do czego zmierza Wielki Post. Oby to misterium pozwoliło
nam choć o krok zbliżyć się do Jezusa, któ ry za nas z miłości oddał swoje życie. Dziękujemy
księdzu Grzegorzowi za ten wyjazd. Do naszych domó w wró ciliśmy ubogaceni duchowo po
godzinie 19.00.
W imieniu pielgrzymów z Helenki i Suchej Góry Maria Deka.

