I PIELGRZYMKA / REKOLEKCJE W DRODZE BRACI ZEWNETRZNYCH –
SULISŁAWICE 2013
8 września 2013 rok – to okrągła data od pierwszej koronacji sulisławskiej
ikony. Minęło już 100 lat. Przygotowując roczny program pracy Braci
Zewnętrznych na rok 2013 wpisaliśmy również pielgrzymkę do tego miejsca.
Bracia z regionu pomorskiego ( Gdańsk, Krokowa i Kościerzyna ) postanowili, że
pojadą jako pielgrzymi, a jednocześnie będą to roczne rekolekcje w drodze. Tak
też się stało. Ponieważ nie zgłosiła się odpowiednia liczba Braci, a bardzo
chcieliśmy jechać, zaprosiliśmy „Bratowe” czyli swoje żony oraz braci i siostry z
parafii, a także z grona bliskich nam osób. Tym sposobem uzyskaliśmy komplet,
czyli 48 pielgrzymów, 2 kierowców i ksiądz.
Pielgrzymka została zaplanowana na 7, 8 i 9 września. Najważniejszy
punkt tej pielgrzymki to spotkanie z Matką Bożą Bolesną w dniu 8 września. Nie
mogło nas tam nie być. Matka Boża Bolesna z Sulisławic jest Patronką Polskiej
Prowincji Zmartwychwstańców. My, jako Bracia Zewnętrzni, jesteśmy cząstka
tej Wspólnoty, a 100 lat od pierwszej koronacji tej Ikony to wydarzenie
naprawdę wyjątkowe.
Wyruszyliśmy 7 września z Krokowej o g. 5:30 w kierunku Kościerzyny,
aby zabrać podarowane nam paliwo i Braci z Kościerskiej Wspólnoty. O g. 8:00
byliśmy już na trasie, w komplecie rozpoczęliśmy pielgrzymowanie. Tematy
katechez rekolekcyjnych tego pierwszego dnia ( w oparciu o Słowo Boże )
poprowadziły nas do Abrahama i jego pielgrzymki wiary, a także ukazały sens
pielgrzymowania do miejsc świętych. Centralnym punktem tego dnia była
Eucharystia w kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze. Pod wieczór dotarliśmy do
Centrum Resurrectionis w Krakowie na nocleg. Przed pójściem na spoczynek
spacerkiem udaliśmy się na Franciszkańską i Stary Rynek.
Drugi dzień to nawiedzenie trzech sanktuariów Maryjnych: Sulisławic,
Kałkowa i Skarżyska – Kamiennej. Uczestniczyliśmy w uroczystej, dziękczynnej
Mszy św. w Sulisławicach, której przewodniczył i wygłosił kazanie ks. bp Edward
Frankowski z Sandomierza. Po Eucharystii zebraliśmy się w sanktuarium, aby
przeżyć obrzęd złożenia przyrzeczenia przez jednego z naszych braci z
Kościerzyny. Po krótkim zawierzeniu Maryi naszych spraw, naszego życia i
naszej Wspólnoty, udaliśmy się do Kałkowa. Tam był czas na wspólny posiłek i

zapoznanie się z tym ciekawym miejscem. Następny punkt tego wyjątkowego
dnia to sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej. Miejsce na odpoczynek po
intensywnie spędzonym dniu i nocleg. Apel Maryjny o g. 21:00 pięknie
zwieńczył trud pielgrzymowania.
I trzeci dzień – rozpoczęliśmy w kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej
uczestnictwem we Mszy św. Po śniadaniu i spakowaniu swoich rzeczy udaliśmy
się na zwiedzenie całego, pięknego obiektu. Obdarowani pamiątkami z tego
miejsca i ogromną życzliwością gospodarzy wyruszyliśmy w drogę powrotną,
aby przeżyć kolejny dzień rekolekcyjny. Katechezy nawiązywały do objawienia
Maryjnego z Fatimy i orędzia płynącego z tego objawienia do nas, a także
pokazały poprzez film wartości, jakie dla naszego codziennego życia płyną z
dobrze przeżywanej Eucharystii.
Bogu niech będą dzięki za ten czas, za braci i siostry i wszelkie dobro,
którego doświadczyliśmy w tych dniach! ( BZ )
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