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Zobaczyć, przeżyć, powrócić...
Pielgrzymka do Wilna
Zdzisława Malec
8 czerwca 2017 roku w święto Jezusa
Chrystusa Najwyższego i Wiecznego
Kapłana grupa 66 pielgrzymów
z Pustkowa-Osiedla wraz z kapłanami
wyruszyła na Litwę. Godzina 330 - ciemna noc, tylko parking przy Kościele rozświetlony reflektorami autokaru. Jeszcze
kilka pożegnań z bliskimi i odjazd.
W autokarze wspólne powitanie, krótkie
informacje Ks. Proboszcza Romana
Woźnego i modlitwa – można spać do
700 rano. Wśród pielgrzymów są trzej
kapłani – Ks. Proboszcz, Ks. Andrzej
oraz Ks. Łukasz.
Na uwagę zasługuje fakt, że aż 16
małżeństw pragnie wspólnie przeżyć
„Święty czas modlitwy” i spotkań z kulturą, zabytkami i krajobrazami Wilna,
Kowna i Trok. Kilka osób jechało już
kolejny raz. Nasz wspaniały organizator
Ks. Roman zatroszczył się o wygodny
autokar, hotel, dobre wyżywienie i inne
atrakcje. Pani Basia – przewodniczka
starała się przekazać dużo ciekawych
wiadomości, bawiła nas anegdotami,
legendami litewskimi.
Kowno – to drugie, co do wielkości
miasto Litwy. Jest położone u zbiegu

Niemna i Wilii. Posiada niewiele zabytków. Gotycka architektura z XV w. – to
największy obiekt na Litwie – tu w 1993
roku papież Jan Paweł II odprawił Mszę
Świętą. Starówkę Kowieńską zdobią
piękne gotyckie i renesansowe kamieniczki. Każdy pielgrzym chciał zrobić
sobie zdjęcie nad Niemnem.
Wilno – Szlak Miłosierdzia Bożego.
Piątek godzina 900 – Msza Święta
w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego,
gdzie znajduje się oryginał obrazu „Jezu
Ufam Tobie”. Ogromne przeżycia –
mieszają się radość i łzy – być sam na
sam wpatrzonym w obraz Jezu Ufam
Tobie… Ale to nie koniec – Komunia
Święta pod postacią Chleba i Wina wyciska u niejednego pielgrzyma - łzy. Zapatrzeni w obraz, zamyśleni i rozmodleni
ze łzami w oczach, długo trwaliśmy na
kolanach, by powierzyć siebie, swoje
rodziny, bliskich Jezusowi Miłosiernemu. Sobota i niedziela – godzina 700.
Msza Święta w Ostrej Bramie w kaplicy
u Matki Bożego Miłosierdzia. Od wielu
wieków miejsce przy Kaplicy Ostrobramskiej to Kościół pod otwartym niebem. Przechodnie wyciszają się, wierni
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żarliwie powtarzają „Matko Miłosierdzia”, „Pod Twoją Obronę”. Chwile
zadumy, refleksji przed obrazem Matki
Miłosierdzia, gorliwa modlitwa…
Matko miej nas w swojej opiece. Wilno
to także miasto słynnych Polaków:
A. Mickiewicza, P. Skargi, J. Słowackiego J. I. Kraszewskiego, K. I. Gałczyńskiego i Cz. Miłosza. Kochane miasto
J. Piłsudskiego. To miasto Św. Faustyny
Kowalskiej, Ks. Sopoćki i malarza obrazu „Jezu Ufam Tobie ” E. Kazimirowskiego. Zachwyt budzą kościoły, ich
wnętrze, ulice i różne budowle. Panoramę Wilna można podziwiać z Wieży TV
ze 165m wysokości (całość to 326, 5 m)
oraz z Góry Trzech Krzyży.
Cmentarz na Rossie – przed murem cmentarz żołnierski, tuż przy bramie wejściowej znajduje się mogiła
z płytą z czarnego granitu, na niej wyry-

ty Krzyż i napis: Matka i serce syna. 12
maja 1936 roku w srebrnej urnie złożone zostało serce Marszałka Józefa Piłsudskiego obok trumny jego matki. Przy
grobie ogromna ilość palących się zniczy i biało-czerwone kwiaty. My również zapaliliśmy znicz i złożyliśmy kwiaty. W drodze powrotnej zwiedziliśmy
muzeum bł. Ks. Jerzego Popiełuszki,
a w autokarze oglądaliśmy film o Ks.
Jerzym. pt. „Popiełuszko. Wolność jest
w nas”.
Tyle zobaczyliśmy, tak wiele przeżyliśmy, dlaczego warto powrócić... by
przeżyć to jeszcze raz. Emocje, refleksje
były ogromne w poszukiwaniu naszych
kulturowych korzeni, a przede wszystkim w pogłębienie naszej wiary…

