Pielgrzymka na Litwę
Wpisany przez Piotr

21 lipca br. o godz. 23.00 rozpoczyna się nasze wspólne pielgrzymowanie do Litwy. Nasza
parafialna grupa liczyła 50 osób. Rankiem następnego dnia nawiedziliśmy sanktuarium w
Gietrzwałdzie oraz w Świętej Lipce. Tam uczestniczyliśmy we wspólnej Eucharystii, gdzie
dołączyła do nas grupa z Kędzierzyna-Koźla. Do Wilna dojechaliśmy w godzinach wieczornych.
Zakwaterowani byliśmy w hotelu Sarunas w Wilnie - warunki były mało pielgrzymkowe, gdyż
hotel był bardzo, ekskluzywny. W środę nasza pani przewodniczka Pani Ania odkrywała nam
tajemnicę i wyjątkowość tej pięknej stolicy Litwy. Niepowtarzalnym wydarzeniem było spotkanie,
tak bardzo bliskie spotkanie z Matką Bożą w Ostrej Bramie. Miejsca związane z Mickiewiczem,
Słowackim, rynek, wąskie uliczki z pięknymi kamienicami, kościół św. Apostołów Piotra i Pawła,
cmentarz na Antakolu, cerkwie Trójcy Świętej, kościół dominikański Świętego Ducha, cudowny
obraz Jezu ufam Tobie, uniwersytet, pałac prezydencki - to tylko niektóre miejsca, które
znalazły się na szlaku naszej pielgrzymki.

W czwartek zwiedzaliśmy między innymi cmentarz na Rossie. Centralne miejsce tego
żołnierskiego cmentarza zajmuje mogiła z płytą z czarnego granitu, na której wyryty jest krzyż i
napis: "MATKA I SERCE SYNA". 12 maja 1936 roku w srebrnej urnie uroczyście złożone
zostało tu serce Marszałka, obok trumny zmarłej prawie przed pięćdziesięciu laty marki - Józefa
Piłsudskiego. Na płycie znalazły się słowa wielbione przez Marszałka poety - Juliusza
Słowackiego: Ty wiesz, że dumni nieszczęściem nie mogą za innych śladem iść tą samą drogą.
Kto mogąc wybrać, wybrał zamiast domu Gniazdo na skałach orła, niechaj umie. Spać, gdy
źrenice czerwone od gromu i słychać jęk szatanów w sosen szumie. Tak żyłem. Następnie
udaliśmy się do katedry, do kaplicy gdzie znajduje się trumna ze szczątkami św. Kazimierza.
Popołudniu pojechaliśmy do miejscowości Troki, gdzie znajduje się prześliczny zamek na
wyspie. Wieczorem udaliśmy się do parafii pw. Przemienienia Pańskiego do Pardomina, gdzie
gospodarzem jest Ks. Mirek. Oczywiście późnym wieczorem indywidualnie podziwialiśmy Wilno
nocą...

W piątek udaliśmy się w długą drogę na Górę Krzyży. Wzruszające miejsce... na ołtarzu
papieskim sprawowaliśmy Najświętszą Ofiarę, a następnie odprawiliśmy Drogę Krzyżową. Na
Górze Krzyży zostawiliśmy również nasz krzyż. To było niesamowite przeżycie...
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W sobotę po Eucharystii w kościele polskim u dominikanów pw. Ducha Świętego udaliśmy się
raz jeszcze przed obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej by prosić o szczęśliwą drogę oraz by
podziękować za dar naszego wspólnego pielgrzymowania. Do Polski wróciliśmy w Niedzielę
około godz. 3.00.

Bogu jesteśmy wdzięczni za owoce tej pielgrzymki. Wielkie dzięki składamy również naszym
opiekunom i organizatorom: ks. Andrzejowi za wszelki trud i troskę, jak również ks. Adrianowi.
Wielkie Bóg zapłać również ks. Wojciechowi za przygotowanie tej pielgrzymki. Składamy
serdeczne podziękowania naszym wspaniałym mistrzom kierownicy: p. Jarkowi, p. Andrzejowi,
p. Krzysztofowi, p. Michałowi. Za odkrycie Wilna wdzięczni jesteśmy p. Ani i p. Łucji. Za wszelką
pomoc składamy dzięki p. Zenonowi oraz ks. Mirkowi. Dziękujemy wszystkim Polakom za ich
troskę i wspaniałe przyjęcie nas.

Nade wszystko podziękowania należą się całej naszej grupie, byliście wspaniali!!!
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