„Droga Krzyżowa i Apel Jasnogórski” 14.04.2019r.
Wyruszyliśmy z Helenki wygodnym autokarem o godz. 17:25 , po drodze zabraliśmy
parafian z Suchej Gó ry, któ rzy jak zawsze pielgrzymowali wspó lnie z nami. W
pielgrzymce uczestniczyło ok. 60 osó b. Pielgrzymkę rozpoczęliśmy kró tką modlitwą
połączoną z kapłań skim błogosławień stwem. O godz. 18:55 byliśmy już na wałach
jasnogó rskich. Z niewielkimi technicznymi perturbacjami w świetle pięknie
zachodzącego kwietniowego słoń ca, o godz. 19:00 rozpoczęliśmy nabożeń stwo Drogi
Krzyżowej. Drogę Krzyżową poprowadził ks. Grzegorz w oparciu o rozważania ks.
Wacława Baryły- „Odnajdywanie- odgadywanie siebie”. Chcesz być panem samego
siebie. Dlatego chciałbyś decydować nawet o kształcie swojego krzyża. Możesz być
pewien, że sam Bó g poda ci krzyż zrobiony na twoją miarę. Odarcie z pozoró w. Prawda –
Lubisz patrzeć w lustro. A jednocześnie nie lubisz zaglądać do własnej duszy. Rzadko
klękasz przy konfesjonale. Lecz kiedyś będziesz musiał stanąć przed Bogiem, ale nie w
najnowszym garniturze, a jedynie w całej prawdzie twojego życia. Nie bó j się krzyża. Nie
uciekaj od niego. Bo gdziekolwiek pó jdziesz, wszędzie będzie czekał na ciebie. Tylko
krzyż jest drabiną po któ rej możesz wejść do nieba – to tyle sentencji z rozważań do
Drogi Krzyżowej. Modliliśmy się w intencjach zmarłych z naszych rodzin, ale także w
intencji zmarłych parafian, kapłanó w i pielgrzymó w. Nabożeń stwo zakoń czyliśmy już o
zmroku ok. godz. 20:00.
Wzięliśmy udział we mszy św. w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Boskiej
Częstochowskiej, a następnie w Apelu Jasnogó rskim o godz. 21:00. Rozważanie do apelu
poprowadził o. Michał Legan. Nawiązując do Niedzieli Palmowej, któ rej symbolem jest
palma, na pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy, któ rego witano wó wczas
gałązkami palm, by podkreślić jak jest piękny i wielki,wypełniła się wó wczas ewangelia
o wielkości,któ ra kryje się w zwyczajności. Już od czasó w ojcó w kościoła palma staje się
Twoim Matko symbolem. Bo Ty jesteś Palmą cierpliwości, wytrwałości,bo Ty jesteś
wielka w oczach Boga. Bo z Ciebie rodzi się ten słodki owoc jakim jest Jezus Chrystus
Zbawiciel Ś wiata. Byłaś cierpliwa w szukaniu woli Bożej i jej spełnianiu dzień po dniu od
zwiastowania, aż po konanie Twojego Syna na krzyżu. Byłaś cierpliwa i doskonała jak
rozłożysta palma. Sprawiedliwy zakwitnie jak palma - Psalm 92. Warto zastanowić się
jakim ja jestem człowiekiem, wg psalmó w palma jest symbolem człowieka
sprawiedliwego, czy takim jestem?
Na koniec apelu błogosławień stwa udzielił Abp Wacław Depo, któ ry podkreślił, że w
dniu dzisiejszym – 14.04.2019 - po raz pierwszy w historii narodu obchodzimy Dzień
Chrztu Polski. Człowiek ochrzczony to człowiek żyjący w objęciach Tró jcy
Przenajświętszej.
Zjeżdżając z Jasnej Gó ry pożegnaliśmy Matkę Bożą Częstochowską pieśnią.
W miłej atmosferze wró ciliśmy do domu ok. godz. 22:50, po drodze żegnając
pielgrzymó w z Suchej Gó ry.
Dziękujemy Panu Bogu i księdzu Grzegorzowi za przeżycie XIII pielgrzymki.
Irena Jureczek

