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Parafialną pielgrzymkę, której organizatorem i przewodnikiem duchowym był ks. Zygmunt
Nagel, rozpoczęliśmy o 7 rano w sobotę 22 października we wspomnienie liturgiczne
błogosławionego Jana Pawła II. Zobacz kilka zdjęć - kliknij .

  

Pierwszym miejscem, do którego pojechaliśmy był Leśniów. Mieści się tam klasztor i nowicjat
zakonu paulinów, którzy opiekują się Leśniowskim Sanktuarium - znanym również jako
Sanktuarium Rodzinnych Błogosławieństw. Wykaz błogosławieństw udzielanych w tym
sanktuarium jest imponujący. Są błogosławieństwa miesięczne, roczne i okolicznościowe.
Wszystkich zainteresowanych zapraszam na internetową stronę sanktuarium ( kliknij ). W ten
dzień przyjechało do Leśniowa kilkanaście grup. Błogosławieństwo wszystkim pielgrzymom
zostało udzielone przed Mszą św., po uczestnictwie w której mieliśmy trochę wolnego czasu na
zakup książek i Produktów Leśniowskich.

  

Z Leśniowa pojechaliśmy do kościoła i klasztoru Sióstr Dominikanek Klauzurowych w Świętej
Annie. Rozmawialiśmy przez kratę z jedną z sióstr, która opowiedziała nam historię klasztoru i
odpowiadała na nasze pytania. Ze Świętej Anny udaliśmy się do Sanktuarium Matki Bożej
Gidelskiej, którym opiekują się dominikanie. Z tym miejscem związana jest pewna historia, która
zaczyna się w 1516 roku. Najstarsza tradycja głosi, że wiosną tego roku, tuż przed pierwszą
niedzielą maja, gidelski rolnik Jan Czeczek orał swoje pole w miejscu, gdzie dziś wznosi się
klasztorny kościół. Naraz, ku jego zdziwieniu, woły ustały w orce, a nawet padły na kolana. Nic
nie pomogły przynaglania ani razy. Wreszcie i mężczyzna zauważył niezwykłą jasność bijącą z
ziemi, a wśród tej jasności „obrazek mały głazowy Najświętszej Panny, wielkości na dłoń, na
kamieniu wielkim, który był wydrążony na kształt kielicha”. Wieśniak nie potrafił zrozumieć
cudownych znaków i potraktował swoje znalezisko jako skarb materialny. Ukrył figurkę w
chałupie, na dnie skrzyni z odzieżą.
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Trzeba było nieszczęścia, aby on i jego rodzina utracili wzrok. Wówczas pobożna kobieta, która
pomagała nieszczęśliwym, zainteresowała się cudowną wonią i światłością bijącą ze skrzyni.
Opowiedziała o wszystkim gidelskiemu proboszczowi i odtąd rozpoczął się czas publicznej czci
oddawanej Maryi w tym wizerunku. Posążek obmyto z prochu ziemi i przeniesiono do kościoła
parafialnego. Wodą, która pozostała po obmyciu, Czeczkowie przetarli swe oczy i natychmiast
odzyskali wzrok. Na pamiątkę tego wydarzenia zachował się do dziś zwyczaj „kąpiółki”, to
znaczy ceremonialnego obmywania raz w roku figurki w winie. W pełnym ufności i pobożnym
przeświadczeniu pątnicy używają wina z tej „kąpiółki” na znak swojej wiary w moc Tej, którą
nazywają Uzdrowieniem chorych. Dalsze cudowne znaki sprawiły, że figurkę przeniesiono z
kościoła na miejsce jej odnalezienia i umieszczono w kapliczce w formie drewnianego słupa,
którą dziś jeszcze można oglądać przy ołtarzu w kaplicy Matki Bożej. Z czasem wzniesiono
większą drewnianą kapliczkę. W roku 1615 właścicielka Gidel, Anna z Rosocic Dąbrowska,
sprowadziła tu dominikanów, którzy zgodnie z nazwą swego zakonu – Zakon Kaznodziejski –
mieli głosić sławę Maryi, strzec miejsca Jej cudownego wizerunku i szerzyć modlitwę
różańcową. To właśnie święty Dominik, założyciel tego zakonu, jest twórcą modlitwy
różańcowej.

  

Z Gidli udaliśmy się w stronę Jasnej Góry, gdzie w tym czasie trwała pielgrzymka maturzystów
z diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Mieliśmy wolny czas na indywidualna modlitwę. Później o
19.30 spotkaliśmy się z ojcem paulinem, który opowiedział nam historię Sanktuarium. Po Apelu
Jasnogórskim wyruszyliśmy w drogę powrotną.
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