Z pielgrzymiego szlaku św. Jakuba – Pielgrzymka Wielkopostna – Mogiła –
Bieńczyce – Pasja W.S.D. Towarzystwa Salezjańskiego – 30.03.2019r.
To nasza jedenasta pielgrzymka z ks. Grzegorzem. Wyjechaliśmy z Helenki o g. 7.15. Jak
zawsze podró ż rozpoczęta w imię Boże modlitwą. Około godziny 9.30 dotarliśmy do
Opactwa Ojcó w Cystersó w w Mogile. W Sanktuarium Krzyża Świętego uczestniczyliśmy
we Mszy św. Umieszczony w kościele wizerunek Chrystusa Ukrzyżowanego słynie
wieloma łaskami i cudami. W tym miejscu wierni już od 700 – lat gromadzą się i dziękują
za otrzymane łaski i dary. Po Eucharystii mieliśmy możliwość zwiedzania Opactwa
Cystersó w z przewodnikiem, któ rym był młody, bardzo sympatyczny mnich – brat
Konrad. Ż ycie mnisze Cystersó w narodziło się około III wieku. Mnisi żyją według reguły
św. Benedykta. Wprowadzili jak na ó wczesne czasy wiele innowacji, a sam zakon był
świadkiem wielu wydarzeń historycznych. Ż ycie Cystersó w to praca i modlitwa, któ rą
służą Bogu i ludziom. Obecnie w Mogile mieszka na stałe 19 mnichó w. Zwiedziliśmy
także piękny ogró d i park przylegający do klasztoru. Piękna pogoda, aleje drzew,
kwitnące krokusy, cisza, śpiew ptakó w i radość w sercu.
Kolejnym punktem naszej pielgrzymki był kośció ł M.B. Kró lowej Polski w Krakowie
Bień czycach wybudowany w latach 1967 – 1977. Świątynia powstała w skrajnie
niesprzyjających warunkach, w któ rych nie było miejsca na budowę nowych świątyni.
Miasto Nowa Huta miało być miastem bez BOGA. Budowla powstała systemem
gospodarczym, przy pomocy łopat, kilofó w, taczek i furmanek. Kształtem przypomina
ogromną łó dź – Arkę Noego. Jest znakiem i symbolem zwycięstwa mieszkań có w Nowej
Huty nad ateizacją tego miasta. Ołtarz w tej świątyni ma kształt płasko położonej,
wyciągniętej dłoni – jest zaproszeniem do Stołu Pań skiego. Pod ołtarzem w dolnym
kościele znajduje się grota Matki Bożej i tam wierni przez cały dzień mają możliwość
adoracji Najświętszego Sakramentu. W kościele znajduje się ponad ośmiometrowa
rzeźba Chrystusa – „Z życia do Ż ycia”. Przedstawiony na niej Chrystus zasłuchany jest w
nasze prośby z któ rymi do Niego przychodzimy, a On sam zapatrzony jest w niebo.
Następnym etapem naszego pielgrzymowania było przedstawienie – Misterium Męki
Pań skiej w wykonaniu klerykó w Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjań skiego
w Krakowie. Dobry Jezus, miłujący ludzi, niosący pociechę, niesłusznie skazany,
umęczony, ukrzyżowany, umiera na krzyżu. Jego śmierć nam ludziom daje życie
wieczne. Zbawiciel przychodzi do nas, przebacza nam, ale my Go nadal skazujemy i
krzyżujemy jak w pieśni – To nie gwoździe Cię przybiły, lecz mó j grzech. Wzruszająca
gra klerykó w, słowa zaczerpnięte z Pisma Świętego. Tak trudno nam czasem zmienić
nasze postepowanie. Przykładem jest Borys, występujący w tym przedstawieniu.
Człowiek zarozumiały, pełen buty. Ż yje na pełnym luzie, ważna jest dla niego tylko sława
i kariera, pieniądze, dobra zabawa i życie wyłącznie dla siebie, bez BOGA. Wyśmiał
propozycję zagrania roli Jezusa w filmie o Zbawicielu, bo „po co mu BÓ G”? Jego matka
błagała go kilkakrotnie telefonicznie o kontakt, dzwoniła i pomimo, że miał telefon w
zasięgu ręki nigdy z nią nie porozmawiał. Była mu niepotrzebna, irytowała go, a przecież
ona chciała usłyszeć tylko jego głos, dowiedzieć się czy u syna jest wszystko w porządku.
Zmarła na zawał, nie doczekała się kontaktu od syna. Tragedia któ rą Borys przeżył
odmieniła jego życie – nawró cił się i odnalazł drogę do BOGA. Wzruszająca historia. Po
przedstawieniu – był czas na obiadokolację – pyszny bigos z chlebem, kawa, herbata
serwowana przez naszego opiekuna. W drodze powrotnej dziękowaliśmy Panu Bogu za
dobrze spędzony czas, za piękną pogodę, wzruszające przeżycia. Razem z grupą
pielgrzymó w z Suchej Gó ry dziękujemy księdzu Grzegorzowi.
Maria Deka.

