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Dwudniowa pielgrzymka łącząca nawiedzenie miejsc związanych z życiem i działalnością bł. ks.
Jerzego Popiełuszki ze zwiedzaniem miejsc ważnych w historii Polski, rozpoczęła się w sobotę
19 czerwca o 4.00 nad ranem. Pierwszy przystanek na naszym pielgrzymim szlaku to Licheń,
gdzie wybudowano największą bazylikę w Polsce. Podeszliśmy do cudownego źródełka, a
także na golgotę. Następnie zwiedzaliśmy Toruń: Dwór Artusa, kościół Najświętszej Maryi
Panny, Krzywą Wieżę i dom Mikołaja Kopernika. W dalszą drogę wyjechaliśmy ze sporym
zapasem słynnych toruńskich pierników.

  

    

Droga z Torunia do Warszawy wiedzie przez Włocławek, gdzie przed ponad 25 laty z tamy na
Wiśle ks. Jerzy Popiełuszko został zrzucony w prąd rwącej rzeki. Zatrzymując się w tym
szczególnym miejscu na chwilę refleksji, złożyliśmy hołd milczenia w miejscu egzekucji
duszpasterza środowisk pracy, 6 czerwca uroczyście wyniesionego na ołtarze.

      

W Mszy św. uczestniczyliśmy w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim,
gdzie posługę duszpasterską pełni nasz parafianin – ks. Przemysław Krawiec SAC oraz ks.
Paweł, który przedstawił nam historię świątyni, a także opowiedział o przepięknej, podświetlanej
mozaice przedstawiającej Chrystusa, która jest największym tego typu dziełem w Europie.

  

Po pełnej wrażeń sobocie, niedzielę rozpoczęliśmy od śniadania i udziału wyborach
prezydenckich. Następnie nawiedziliśmy kościół św. Stanisława Kostki, gdzie uczestniczyliśmy
w uroczystej Eucharystii, podczas której jubileusz 50-lecia kapłaństwa obchodził ksiądz kanonik
Czesław Banaszkiewicz – przyjaciel bł. ks. Jerzego. To właśnie prośbę ks. Czesława ówczesny
proboszcz parafii św. Stanisława Kostki, ks. prałat Teofil Bogucki przyjął u siebie jeszcze
jednego rezydenta – obecnego błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszkę. Ksiądz Czesław od
czasu męczeńskiej śmierci ks. Jerzego dzieli się świadectwem o życiu i świętości swojego
przyjaciela, błogosławionego kapłana-męczennika. Wszyscy byliśmy wzruszeni, mogąc być
tego dnia właśnie na tej szczególnej uroczystości.

 Po modlitwie przy grobie bł. ks. Jerzego, pojechaliśmy do Muzeum Powstania Warszawskiego,
w którym wielu z nas było po raz pierwszy. Dalsze zwiedzanie stolicy z przewodnikiem
przyniosło nam wizytę na Starym Mieście, Zamku Królewskim, a także placu Piłsudskiego. W
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drodze powrotnej do Opola oglądaliśmy film Popiełuszko. Wolność jest w nas

Z serca dziękujemy organizatorom tej bogatej w wzruszające przeżycia pielgrzymki,
dziękujemy ks. Wojtkowi oraz siostrom zakonnym: s. Scholastyce i s. Faustynie, a także
firmie Tempo za pomoc w realizacji tak bogatego programu.
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