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W dniach 30 kwietnia  i 1 maja 2011 roku z okazji beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II
odbyła się parafialna pielgrzymka do Wadowic i do Kalwarii Zebrzydowskiej, której
przewodniczył ksiądz Zygmunt. A jak to u księdza Zygmunta często bywa – w zanadrzu ma
zawsze jakąś niespodziankę. I tym razem nie mogło być inaczej. (Zdjęcia z pielgrzymki - zobac
z )

    

Z Opola w kierunku Kalwarii Zebrzydowskiej wyjechaliśmy o 10.00. Całą drogę świeciło nam
piękne słońce. Na trasie ksiądz Zygmunt ogłosił, że przed Kalwarią zwiedzimy Park Miniatur w
Inwałdzie. Była to bardzo miła niespodzianka, gdyż w krótkim czasie mogliśmy zwiedzić
najpiękniejsze miejsca świata: z Giewontu mgnieniem oka byliśmy już w Poznaniu, Malborku,
potem był Paryż, Nowy Jork, Londyn, Wyspy Wielkanocne, Chiny, Egipt czy Japonia. Nie
sposób wymienić wszystkich miejsc świata. Jednak dla pielgrzyma najważniejsze, by być choć
raz w Rzymie, stanąć na Placu Św. Piotra i to stało się możliwe. Można było usiąść na środku
placu zamknąć oczy i poczuć bliskość świętości tego miejsca. Przeżyć duchowo to, czego może
nie jeden w życiu nigdy nie dozna, a marzenia pozostaną tylko marzeniami życia.

      

    

Potem udaliśmy się do Kalwarii Zebrzydowskiej. Msza św., której przewodniczył nasz ksiądz i
Droga Krzyżowa. I znowu niespodzianka, okazuje się że nie nocujemy, jak wcześniej
planowano na Kalwarii, lecz w bardzo malowniczej miejscowości Zawoja. Miejscowość
położona 40 km od Kalwarii, w górach, znana z tego, że jej długość to aż 18 km, a jak szeroka –
nie wiadomo, gdyż wciąż się rozrasta . My dopatrzyliśmy się numeru 2127, a to nie koniec.

    

Dzionek przywitał nas bardzo słonecznie. Indywidualna modlitwa, śniadanie i kierunek
Wadowice – cel naszej pielgrzymki. Zawoja żegna nas deszczem, Wadowice witają słonecznie.
Udaliśmy się na rynek, gdzie odbywała się transmisja na telebimach z Rzymu, z Placu Św.
Piotra Mszy św. beatyfikacyjnej. Nastrój świąteczny: skupienie i modlitwa. Każdy przyniósł
swoje intencje. Nagle zaczął padać deszcz. Wprawdzie rozłożone parasole utrudniały oglądanie
transmisji, jednak tak naprawdę ten deszcz pomagał w koncentracji, w słuchaniu i w modlitwie.
Nie ma słów, które wyraziłyby uczucia rodzące się w sercach wielu. Duchowa przemiana i
nadzieja. Po Mszy św. biało-żółte balony powędrowały do nieba. W radosnej ciszy wróciliśmy
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do autokaru i znowu czekała nas niespodzianka.

    

Pojechaliśmy do krakowskich Łagiewnik. Szybko, bo chcemy zdążyć na Koronkę do
Miłosierdzia Bożego. Wokół sanktuarium pielgrzymów nie zliczone rzesze, do świątyni nie było
szans, abyśmy weszli, więc stanęliśmy w tłumie na zewnątrz. Modlitwa, adoracja Najświętszego
Sakramentu, indywidualne zwiedzanie w ciszy, aby nic nie utracić ze świętości czasu i miejsca.

    

I w takim nastroju z pieśniami dziękczynienia na ustach umocnieni Duchem Świętym
powróciliśmy do domów.

    

Bogna
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