Wspomnienie z białostockiej pielgrzymki na kanonizację Jana Pawła II i Jana XXIII

W dniach 23 IV – 04 V 2014 odbyła się pielgrzymka, której centralnym punktem było
uczestnictwo w kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII. Organizowała ją nasza s. Dorota
Duszyk. Brało w niej udział 19 sióstr zakonnych z różnych Zgromadzeń (w tym dziewięć
Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny), 5 kapłanów Archidiecezji Białostockiej i bardzo wielu
ludzi świeckich. Program jej obejmował wiele ważnych miejsc.
Pierwszego dnia mieliśmy okazję zwiedzić Centrum Jana Pawła II a także Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach. Stamtąd ruszyliśmy do Sanktuarium św.
Antoniego w Padwie, już tam mieliśmy okazję spotkać się z pierwszymi pielgrzymami
jadącymi na kanonizację.
Kolejny dzień naszego pielgrzymowania zaprowadził nas do miasta św. Franciszka i św.
Klary, mianowicie do Asyżu. Z powodu przypływu wielkiej liczby pielgrzymów mogliśmy
jedynie chwilę pomodlić się przy grobie św. Franciszka, aby znów wyruszyć w drogę. Tym
razem do Sanktuarium św. Rity w Cascii. Spotkanie ze świętą dla wielu z nas było
niezwykłym doświadczeniem jej obecności i modlitwy.
Następny dzień był już bezpośrednim przygotowaniem do uroczystości kanonizacyjnej.
Dojechaliśmy do Rzymu w sobotę ok. godz. 14.00. mieliśmy więc trochę czasu na
zwiedzenie miasta. Nasza grupa rozdzieliła się, aby w łatwiejszy sposób móc się poruszać.
Wraz z grupą sióstr postanowiłyśmy wejść do Bazyliki Św. Piotra, dla większości z nas była
to jedyna okazja zobaczyć to miejsce z bliska. Miałyśmy okazję pomodlić się przy grobie
Jana Pawła II i Jana XXIII, co najpierw wydawało się raczej mało prawdopodobne. Noc
poprzedzającą kanonizację spędziłyśmy na czuwaniu, w tym czasie przybywało coraz to
więcej pielgrzymów. W śpiewie i tańcu jednoczyło się ze sobą wiele narodów.
Sama uroczystość kanonizacji była wielkim przeżyciem, choć byłyśmy oddalone od Placu
Św. Piotra, to atmosfera tej chwili była obecna wszędzie. Piękna liturgia, obecność dwóch
papieży i ogromnej ilości ludzi zjednoczonych w modlitwie poruszała chyba nie jedno serce.
Bezpośrednio po uroczystości wyruszyliśmy w dalszą drogę, tym razem do San Giovanni
Rotondo. Tam mogliśmy spędzić cały dzień bez pośpiechu. W skupieniu i modlitwie

uczestniczyliśmy w Mszy Św. dziękczynnej za kanonizację zorganizowanej specjalnie dla
polaków. Następnie mogliśmy zwiedzić miejsca pamiętające św. Ojcu Pio i spędzić czas na
modlitwie przy jego grobie. Następnego dnia rano uczestniczyliśmy w Mszy Św. przy grobie
św. ojca Pio i ruszyliśmy w dalszą pielgrzymkę.
Deszczem powitało nas Sanktuarium Św. Michała Archanioła, z którego następnie
ruszyliśmy do Barii. Tam nawiedziliśmy grób św. Mikołaja i zwiedziliśmy to urokliwe
miejsce wraz z przewodnikiem. Po bardzo intensywnym zwiedzaniu mieliśmy również chwilę
odpoczynku nad Adriatykiem.
Jedną z licznych atrakcji było przepłynięcie promem do Chorwacji, podróż trwała całą noc.
Mogliśmy więc podziwiać zachód i wschód słońca odbijający się w pełnym morzu. Po
przypłynięciu do Dubrovnika mieliśmy czas na zwiedzanie i modlitwę u św. Błażeja z
błogosławieństwem gardła. Następnie nasza pielgrzymka prowadziła przez Medjugorie, w
którym uczestniczyliśmy w modlitwie i spotkaniu z widzącymi, a także wchodziliśmy z
modlitwą na górę Kriżevac i Górę Objawień Podbrdo.
Po przekroczeniu granicy z Polską uczestniczyliśmy w Mszy Św. w Sanktuarium św. Anny
Samotrzeciej i ruszyliśmy do Częstochowy, aby tam zakończyć naszą Pielgrzymkę.
Był to czas pełen niesamowitych przeżyć, spotkań z tak wieloma świętymi. Był to również
czas podziwiania piękna przyrody, włoskich Alp, spotkań z różnymi ludźmi.
Wracaliśmy bardzo ubogaceni i wdzięczni, że mogliśmy doświadczyć tak pięknych przeżyć i
uczestniczyć w tak uroczystej chwili kanonizacji papieży.
Bogu niech będą dzięki!

s. Maksymiliana Klepczyńska
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Asyż.

Noc przed kanonizacją.

Na Placu św. Piotra po kanonizacji.

W Dubrowniku - w drodze do Medjugorie.

Medjugorie.

