XVIII OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA PODWÓRKOWYCH KÓŁ RÓŻAŃCOWYCH
DZIECI na Jasną Górę 10-11 czerwca 2017
10 czerwca o godz. 8 rano pielgrzymi z parafii św. Urbana I wyruszyli w daleką podróż.
Pożegnał nas modlitwą i udzielił pasterskiego błogosławieństwa Ks. Proboszcz. Odprowadziła do
autokaru i pożegnała uczestników pielgrzymki również P. Janina, która kolejny raz cały wyjazd
zorganizowała. Wspólnie z pielgrzymami z konkatedry św. Jadwigi i z parafii św. Mikołaja w
Raculi, którzy dołączyli do nas, oraz z P. kierowcą Ryszardem tworzyliśmy 38-osobową grupę.
W czasie podróży modliliśmy się w wielu intencjach, m. in. za naszych drogich Kapłanów,
organizatorów, sponsorów pielgrzymki, za rodziców i bliskich. Opiekunowie organizowali
konkursy z wiedzy na temat Jasnej Góry, powstania PKRD i ich założycielki Magdy Buczek. Dużo
pytań zadawał dzieciom nasz Kuba. Były też podawane informacje i ciekawostki z życia i
kanonizacji
pastuszków fatimskich. W czasie długiej podróży miały również miejsce
niezapomniane, miłe chwile, gdyż jedna osoba w tym dniu obchodziła swoje imieniny (patronka
dnia - św. Małgorzata), a najmłodszy pielgrzym, Antoś, świętował szóste urodziny. Oczywiście były
życzenia, uściski i prezenty oraz słodki poczęstunek.
Kilkanaście minut przed godz. 15 ujrzeliśmy wieżę klasztoru jasnogórskiego i
zaśpiewaliśmy z radością pieśń: ”O Maryjo witam Cię”. Po przyjeździe na miejsce
zakwaterowaliśmy się w Halach Noclegowych św. Józefa przy ul. Klasztornej 1 i po krótkim
odpoczynku wybraliśmy się na przywitanie z Matką Bożą w Jej Cudownym Obrazie Jasnogórskim.
Wiele osób było po raz pierwszy w tym największym centrum kultu maryjnego w Polsce, jakim jest
Jasna Góra. W naszych oczach pojawiły się łzy radości i wzruszenia ze spotkania z Matką Bożą.
Następnie przystąpiliśmy do sakramentu pokuty oraz przyjęliśmy Komunię świętą.
O godz. 20.15 udaliśmy się na Apel Jasnogórski. Staliśmy bardzo blisko Jasnogórskiego
obrazu Matki Bożej. Dzieci dzielnie wytrwały do końca apelu, pomimo iż w kaplicy byliśmy już na
pół godziny przed rozpoczęciem nabożeństwa. Po powrocie na miejsce noclegu pełni wrażeń,
wzruszeń i głębokich przeżyć udaliśmy się na spoczynek. Tak minął pierwszy dzień naszej
pielgrzymki.
W niedzielę, 11 czerwca o godz. 5.25 poszliśmy znów do Kaplicy MB Częstochowskiej i z
zapartym tchem patrzyliśmy na odsłonięcie Cudownego Obrazu. Zostaliśmy w kaplicy na pierwszej
w tym dniu porannej Mszy św. Następnie po śniadaniu dotarliśmy na plac pod Szczytem, gdzie
najlepsze z możliwych miejsc, bo tuż pod sceną, zajęła nam P. Asia. Do rozpoczęcia uroczystości
zostały jeszcze dwie godziny, które przeznaczyliśmy na wejście z Kubą jako przewodnikiem na
wieżę, zwiedzanie Skarbca, Sali Rycerskiej i zakupienie pamiątek dla bliskich i przyjaciół.
Centralna uroczystość rozpoczęła się o godz. 12.00 od koncertu zespołu „Armia Dzieci”.
Potem nastąpił czas świadectw. Był z nami również opiekun PKRD, o. Piotr Dettlaff z Radia
Maryja. Nasza grupa miała swój znak z nazwą miasta i parafii, oraz skrótem nazwy koła - PKRD.
Każdy pielgrzym z naszej grupy miał również na szyi zieloną chustę. Tegorocznej ogólnopolskiej
pielgrzymce przyświecało hasło „Matko Najświętsza dziękujemy”.
O godz.13.30 sprawowana była Msza św. pod przewodnictwem ks. bp. Antoniego Długosza.
W homilii ks. bp nawiązał m. in. do przypadającej w tym roku 300-rocznicy koronacji Obrazu
Matki Bożej Częstochowskiej. W czasie procesji z darami złożyliśmy swój dar: płaskorzeźbę św.
Urbana I oraz dużą świecę ozdobioną motywem winogron. Pod koniec Mszy św. zostały
tradycyjnie wypuszczone gołębie, które dzieci przyniosły w procesji z darami.
Po zakończeniu Eucharystii uczestnicy pielgrzymki odmówili dziesiątkę Różańca, oraz
spotkali się z Magdą Buczek, założycielką PKRD. Następnie odbył się koncert ks. bp. Antoniego
Długosza, a po nim losowanie głównej nagrody w postaci 20 rowerów. Tym razem do nikogo z
naszej grupy nie uśmiechnęło się szczęście.
Szkoda, że tak szybko upłynęły szczęśliwe chwile pobytu na Jasnej Górze. Chciałoby się,
aby ten festiwal radości, jakim jest pielgrzymka dzieci do Częstochowy trwał i trwał. Pozostaje
tylko czekać cały rok i przygotowywać się do następnej, XIX pielgrzymki. Dziękujemy

organizatorom i sponsorom za możliwość przeżywania wspaniałych chwil u Matki Bożej na Jasnej
Górze! Bóg zapłać!
Małgorzata Wayda
opiekun i kierownik pielgrzymki
(artykuł napisany do gazetki parafialnej„Urbanus”)

W czasie podróży.

Po przybyciu na miejsce i zakwaterowaniu się.

Prace remontowe na Jasnej Górze.

Przywitanie z Matką Bożą Częstochowską.

Spacer na Wałach Jasnogórskich.

Jeszcze spacer.

Wieczorne wyjście na Apel Jasnogórski.

Niedzielne przedpołudnie: w drodze do Skarbca.

Koncert zespołu „Armia Dzieci”.

Czas świadectw.

Uroczysta Msza święta.

Ala i Maciek w procesji z darami.

Komunia święta udzielana setkom dzieci i ich opiekunom na placu pod Szczytem. Za chwilę
wypuszczone zostaną gołębie.

Radosne zgromadzenie modlitewne nadal trwa.

Spotkanie z założycielką PKRD, Magdą Buczek.

Koncert ks. Bp. Antoniego Długosza

„O Maryjo żegnam Cię, o Maryjo kocham Cię...”
(W powyższej fotorelacji wykorzystano zdjęcia prywatne oraz ze strony internetowej Radia Maryja).

Mail „ Częstochowa 10-11.06.2017 cz.1” 18.06.17
Szczęść Boże,
załączam linki i kilka zdjęć ze strony Radia Maryja oraz w drugim mailu kilka zdjęć mojego autorstwa do
pooglądania:
http://www.radiomaryja.pl/informacje/matko-najswietsza-dziekujemy-xviii-pielgrzymka-pkrd-jasna-gore/
http://www.radiomaryja.pl/multimedia/xviii-pielgrzymka-pkrd-jasna-gore-fot-robert-sobkowicz/
Dziękuję wszystkim, którzy byli, a tych, którzy chcieli lecz nie mogli, zapraszam na XIX Ogólnopolską
Pielgrzymkę PKRD do Częstochowy za rok.
Serdecznie pozdrawiam, z Panem Bogiem, Małgorzata Wayda

