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Nasze pielgrzymowanie…
„Pielgrzymka – podróż podjęta z pobudek religijnych do miejsc

świętych. Motywem podjęcia trudu pielgrzymowania może być chęć
zadośćuczynienia za popełnione występki lub też chęć wyrażenia prośby,
np. o zdrowie, o pomyślność. Pątnicy pielgrzymują również, ażeby wyrazić
wdzięczność, np. za urodzenie dziecka, odzyskanie sprawności fizycznej.
Pielgrzymowanie wiąże się też ze składaniem wotum
w sanktuarium, do którego się wędrowało, jak to ma np. miejsce
w katolicyzmie. Pielgrzymki mogą być zbiorowe lub indywidualne.
Pielgrzymki zbiorowe organizowane są przez instytucje religijne.
Indywidualni pątnicy mogą też przyłączać się do większych grup
pielgrzymich.”

Taką definicję pielgrzymki można znaleźć w Internecie na stronie Wikipedii. Ona oczywiście nie oddaje całkowicie prawdy,
bo jest suchą informacją. Wiemy przecież, że za określeniem „pielgrzymka” kryją się przede wszystkim konkretni ludzie,
ich motywacje i intencje, z którymi wyruszają w tę niezwykłą podróż, ku konkretnemu celowi. Chcę w tym artykule podzielić
się kilkoma refleksjami związanymi z moją obecnościąw czasie 24 Pielgrzymki Zduńskowolskiej.
W Polsce jest takie powiedzenie „niezbadane sąwyroki Boże” i ono doskonale pasuje do sytuacji w jakiej się znalazłem…

Kiedy po odejściu do innej parafii poprzedniego Kierownika Pielgrzymki ks. Krzysztofa Kowala potrzeba było wyznaczyć
kolejnego, nie przypuszczałem (nawet jeszcze wtedy), że to zadanie spadnie na mnie. A jednak! W styczniu 201 4r. stało się
to rzeczywistością. Podjąłem się tego zadania, mimo wielu obaw i niepokoju, lecz posłuszny woli Bożej.
Rozpoczęły się wstępne przygotowania. Udało się z pomocą wielu życzliwych ludzi ogarnąć wszystkie te sprawy. I rozpoczęło się,
nadszedł 22 sierpnia i wyruszyliśmy…

Dopiero w czasie drogi można tak naprawdę doświadczyć tego, czym jest pielgrzymka. Jedno z ciekawszych i ważnych
doświadczeń mojego życia. Najpierw spotkanie z Bogiem. Doświadczenie Jego obecności w różnych sytuacjach. Usłyszeć Boga
w Jego słowie, zobaczyć w Eucharystii, doświadczyć Jego mocy w swoich słabościach. Trudno to tak naprawdę zrozumieć,
że to doświadczenie Boga jest w tak dziwnych i niespotykanych okolicznościach.
Bogu niech będą dzięki za czas pielgrzymki, za nowe spojrzenie na swoje życie, za nowe łaski, za Jego moc, za Jego Obecność.
Potem spotkanie z człowiekiem. Jedność w różnorodności, choć każdy z nas inny, niepowtarzalny, to zawsze razem w jedności,
ponieważ jeden wspólny cel potrafi zjednoczyć. Rozmowy, uśmiechy, spotkania, sakrament pokuty, wspólna modlitwa, a przede
wszystkim uczestnictwo w Eucharystii.

Chcę podziękować wszystkim pielgrzymom za ich świadectwo wiary i miłości wobec Jezusa i Jego Matki.
Trudno jest wyrazić wszystko w słowach, pewnych rzeczy po prostu trzeba doświadczyć. To doświadczenie pielgrzyma stało
się moim udziałem. Teraz już wiem, co to znaczy być pielgrzymem, wiem jakie niesamowite rzeczy mogą się dzięki temu
wydarzyć. Bóg jest wielki i najlepiej wie, czego nam potrzeba, wystarczy tylko powiedzieć „tak”.
Dlatego, zapraszam wszystkich niezdecydowanych, którzy mają jakieś pytania i wątpliwości do pielgrzymowania! W przyszłym
roku - 25 jubileuszowa pielgrzymka, tym bardziej pozwólmy sobie na to doświadczenie, które może stać się jednym
z najważniejszych wydarzeń życia.

Ks. Mariusz Danielewski
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Godz. 1 6:00 Spotkanie Rycerstwa Niepokalanej w Ośrodku Pamięci
Przyjmowanie na nocleg w domach naszych parafian Pielgrzymów z Elbląga
Pielgrzymi Z Konina, Turku i Dzierżaw na Mszy św. i obiedzie przygotowanym przez wspólnoty parafialne
Godz. 1 5:30 Spotkanie Koła Przyjaciół TV Trwam i Radia Maryja
Jubileusz 25- lecia parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego oraz Odpust w tamtejszej parafii,
w którym uczestniczyło wielu naszych parafian
Odpust parafialny
Wymarsz XXIV Pieszej Pielgrzymki na JasnąGórę
Przyjęcie na nocleg w Domu Pielgrzyma pielgrzymów II diecezjalnej Pielgrzymki Rowerowej na Jasna Górę
i uczestnictwo wApelu Jasnogórskim w Bazylice
Wyjazd Pielgrzymki autokarowej z parafii na JasnąGórę by przywitać pieszych pielgrzymów
Nocleg w Domu Pielgrzyma wracającej z Jasnej Góry II diecezjalnej Pielgrzymki Rowerowej
Zwiedzanie Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Maksymiliana Marii Kolbego przez siostry z Harmęż
pod Oświęcimiem wraz z grupą włoskich pielgrzymów
Powrót XXIV Pieszej Pielgrzymki z Jasnej Góry
Rejonowa Konferencja Katechetyczna poprzedzona Mszą św. pod przewodnictwem
Biskupa Stanisława Gębickiego
Dożynki diecezjalno –wojewódzkie
W każdą sobotę w godz. 11 :00-1 2:30 odbywały się wakacyjne spotkania Rycerzyków Niepokalanej.

Dożynki parafialne w Kaplicy w Czechach
Godz. 1 6:00 Spotkanie Rycerstwa Niepokalanej
Zwiedzanie Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Maksymiliana Marii Kolbego przez grupę 50 osób
z „Caritas” Wrocław
Godz.: 1 2:00 Poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych klas I-szych Szkoły Podstawowej
Święto Podwyższenia Krzyża - odpust w Kaplicy na cmentarzu parafialnym

Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia z Quebec z inicjatywy Rycerzy Kolumba
Eucharystia Młodych na rozpoczęcie przygotowań do Światowych Dni Młodzieży , które odbędą
się w Krakowie w 201 6 roku
Spotkanie II I ZFŚ
Zwiedzanie Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Maksymiliana Marii Kolbego przez 50 osobową grupę
z Bydgoszczy i 50 osobowa grupę z Żyrzyn
Bieg Maksymilianowy , odwiedziny w Muzeum przedstawicieli Gmin Kolbiańskich, wśród których gościliśmy
Gwardiana Niepokalanowa o. Bartosa
Msza św. i zwiedzanie Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Maksymiliana Marii Kolbego 28 osobowej grupy
z Inowrocławia
Msza św. i zwiedzanie Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Maksymiliana Marii Kolbego przez 50 osobową grupę
pielgrzymów z Bydgoszczy
Msza św. i zwiedzanie Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Maksymiliana Marii Kolbego przez 43 osobowa grupę
pielgrzymów ze Szczecina
Iskra Bożego Miłosierdzia na ulicach miast. Nasi parafianie zgromadzili się u zbiegu ulic Łaskiej
i Alei Kościuszki na Placu św. Jana Pawła II- go. Spotkanie Koła Żywego Różańca o godz. 1 6:30
Zwiedzanie Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Maksymiliana Marii Kolbego przez dwie klasy
ze szkoły podstawowej
W każdą sobotę w godz. 1 0:00- 11 :30 odbywały się spotkania Rycerzyków Niepokalanej!
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Żywy różaniec misyjny ma swoje początki
w roku 1 826. Założycielką dzieła różańca misyjnego,
obejmującego modlitwą apostolską misję Kościoła była
Paulina Jaricot. Już we wczesnej młodości ta Francuzka
poświęcała się dziełom misyjnym, skupiając wokół siebie
osoby zainteresowane ewangelizacją narodów.
Organizowała je w piętnastoosobowe grupy, z których
każda osoba zobowiązywała się do rozważania
i odmawiania codziennie jednej - otrzymanej tajemnicy.
Tak oto codziennie rozważany był cały różaniec misyjny.

Paulina Jaricot pragnęła otoczyć modlitwą
różańcową cały świat. Kiedy Róże Żywego Różańca
obejmowały coraz szersze rzesze wiernych na całym
świecie, Paulina napisała do członków Żywego
Różańca: «Stopniowo stajemy się zjednoczeni
w modlitwie ze wszystkimi ludami świata».

"Piętnaście węgli: jeden płonie, trzy lub cztery tlą
się zaledwie, pozostałe są zimne - ale zbierzcie
je razem, a wybuchną ogniem! Oto właściwy charakter
Żywego Różańca".

Papież Leon XIII w breve z 1 3 czerwca 1 881
roku napisał m.in.

"Paulinie Jaricot .. . zawdzięczamy szczęśliwy
pomysł rozdzielenia wśród piętnastu osób piętnastu
dziesiątków Różańca. W ten sposób ... cudownie
rozpowszechniła i uczyniła nieustanną modlitwę
do Matki Bożej".

Aprobaty dla dzieła Żywego Różańca udzielił
papież Grzegorz XVI. 3 maja 1 922 r.

Gdy kilkadziesiąt lat później powstały Papieskie
Dzieła Misyjne, Żywy Różaniec w naturalny sposób stał
się ich wiernym współpracownikiem.

Rozpoczynając 25. rok swojego pontyfikatu, Jan
Paweł II w liście apostolskim zatytułowanym «Różaniec
Dziewicy Maryi» ogłosił Rok Różańca (okres
od października 2002 do października 2003 roku).
Ojciec Święty wprowadził nową część różańca,
tajemnice światła, uwzględniające lata publicznej
działalności Pana Jezusa, «aby różaniec w pełniejszy
sposób można było nazwać streszczeniem Ewangelii».
Odtąd cały różaniec liczy 20 tajemnic, czyli żywe róże
składają się z 20 osób.

Obecnie Żywy Różaniec istnieje prawie
w każdej parafii. Parafialna wspólnota Żywego Różańca

jest jednostką autonomiczną, tzn. wspólnoty parafialne
nie łączą się w struktury ogólnokrajowe, czy światowe.

Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić
odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy
w roku, mianowicie:
• w dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
• Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),
• Ofiarowania Pańskiego (2 II),
• Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 II I),
• Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem
liturgicznym),

• Wniebowzięcia Matki Bożej (1 5 VIII),
• w święto Królowej Różańca świętego (w naszej Parafii
w pierwszą niedzielę października)

• oraz Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII).
A jak to wygląda w naszej parafii?

W Bazylice modli się pięć Róż, każda liczy
20 członków, którymi opiekuje się zelator.

Spotkania odbywają w każdą ostatnią niedzielę
miesiąca o godz. 1 6:30 w Ośrodku Pamięci
św. Maksymiliana Marii Kolbego.

Ogłoszenia :
1 . Zapraszamy wszystkie chętne dzieci na spotkania
Rycerzyków Niepokalanej w każdą sobotę w godzinach
od 1 2:00 do 1 3:30 w Ośrodku Pamięci św. Maksymiliana
Marii Kolbego ul. Kościelna 20.

2. Zapraszamy chętne dziewczynki, które chciałyby
oddawać cześć Bogu i Maryi w pięknych ludowych
strojach w każdą pierwszą sobotę miesiąca na spotkania
Asysty Niepokalanej o godz. 1 5:00 w Ośrodku Pamięci
św. Maksymiliana Marii Kolbego .



Ojciec Maksymilian przechadzał
się zamyślony… Niedługo zatrzymają się w Port
Saidzie. Kto wie, czy nie uda się w Egipcie założyć
placówki misyjnej i wydawniczej. Stamtąd pisemko
zacznie się rozchodzić w Arabii, Palestynie, Syrii,
Iraku i w Persji. Można opanować dla Niepokalanej
cały Bliski Wschód. –Prawda, panie – zwrócił się
do kupca syryjskiego, który siedział obok niego
na leżaku – że Egipt ma tu największe znaczenie.
Egipt jest sercem Wschodu. – Ależ tak! Skąd ksiądz
to wszystko wie? – rzekł zdziwiony kupiec. – To jest
świetny plan. Ja księdzu pomogę. Proszę, mój
adres. Ksiądz mnie kiedyś odwiedzi w Syrii.
– Bardzo chętnie. Jak przybijemy do Port Saidu,
zobaczę się z miejscowym biskupem. Może się uda
założyć tu naszą placówkę. Zaczęlibyśmy wydawać
„Rycerza” w języku arabskim.

Niestety, postój okrętu był zbyt krótki. Biskup
okazał wiele życzliwości, ale wkrótce trzeba się było
pożegnać. – Niech Ojciec do nas przyjedzie – mówił
biskup w Port Saidzie: „Benedicat vos omnipotens
Deus” – pośpiesznie udzielił błogosławieństwa
i ojciec Maksymilian wrócił na statek. Jechali teraz
wąskim Kanałem Sueskim. O świcie minęli,
nie zatrzymując się Suez. Z pustyni Tebaidy
nawiewał wiatr drobnego piasku. Szary pył pokrywał
powierzchnię Morza Czerwonego, powietrze stało
się duszne i gorące. W kajucie nie można było
wytrzymać. Ojciec Maksymilian wyszedł na pokład,
ale i tu męka okropna. Kurz wbijał się w oczy,
w uszy, w usta. Ojciec Maksymilian chwytał
powietrze jak ryba wyjęta z wody, ale się nie skarżył.
Czasem tylko zapytał braci, jak się czują. Musieli
go prowadzić pod ręce, więc przepraszał, że swoim
niedołęstwem sprawił im kłopot. Jechali z północy
na południe. Z lewej strony widać było półwysep,
wyniosły szczyt góry Synaj, na którym Pan
przemówił do Mojżesza, z prawej pustynię. Dopiero
gdy wjechali na Ocean Indyjski, powiał łagodny wiatr
i wszyscy odetchnęli. W Dżibuti czekali na naszych

misjonarzy miejscowi kapucyni. Zawieźli ojca
Maksymiliana i braci do swego klasztoru i przyjęli
serdecznie, opowiadając o warunkach pracy misyjnej
w Abisynii. Nie były łatwe. Kraj prawie dziki, bez
środków komunikacji, a mieszkańcy w znacznej
części analfabeci. – Teraz do Indii! – powiedział
ojciec Maksymilian, wchodząc na statek. – Następny
postój na Cejlonie. – Mamy szczęście – rzekł kapitan
okrętu. – Ocean spokojny jak ta lala. Ani jednej
chmurki.

Siedzieli przeważnie na pokładzie, ucząc się
języka chińskiego i japońskiego. Ojciec Maksymilian
zdążył już przygotować pierwszy numer „Rycerza”
i wdał się w rozmowę z inżynierem Chińczykiem,
który powracał z Francji. Może zechce przetłumaczyć
wstępny artykuł do „Rycerza” chińskiego. – Nie,
nie – kręcił głową, ale w końcu troszkę dopomógł.

1 9 marca statek zawinął do portu Kolombo.
Był ogromny upał. Od Bożego Narodzenia nie spadła
ani kropla deszczu. Przewodnicy Hindusi leniwie
porozkładali się w cieniu palm na chodnikach
prowadzących do miasta. Kilka dni spędził ojciec
Maksymilian z braćmi u miejscowego arcybiskupa,
Francuza, który należał do Zgromadzenia Oblatów
Maryi Niepokalanej. Arcybiskup gościł ich
serdecznie, zapoznał z administracją diecezji
i miejscowymi trudnościami, z których chyba
największa – to wielka ilość narzeczy wśród ludności
Cejlonu i niemożność porozumienia się z ludźmi.
Ojciec Maksymilian zwiedził miejscowe szkoły,
kościoły i placówki katolickie na terenie miasta.
Oburzał się na upokarzające przesądy kastowe
w Indiach, na nieludzkie traktowanie pariasów
i zaczął marzyć o pracy misyjnej i wydawniczej w tym
pięknym kraju. Gdy Cejlon zniknął za horyzontem,
zabrał braci do kajuty i razem się modlili
o nawrócenia Indii. – Indie, Indie! Ja tu kiedyś wrócę
– mówił wsparty o burtę, patrząc na białą smugę,
którą okręt zostawił za sobą. (cdn)

Maria Kączkowska




