Wyjazd na XVII Ogólnopolską Pielgrzymkę PKRD do Częstochowy
20-21 czerwca 2015

W sobotę rano pobłogosławieni przez Ks. Proboszcza wyruszyliśmy w daleką drogę.

W tym roku w autokarze jest 29 pielgrzymów, trochę mniej niż w zeszłym roku.

Niektórzy jadą po raz pierwszy, inni już po raz drugi, a nawet trzeci.

Nasi pielgrzymi.

P. Ryszard, kierowca naszego autokaru – w czasie pracy.

Modlimy się i śpiewamy.

W czasie postoju.

Jesteśmy zakwaterowani, jak co roku, w Halach Noclegowych św. Józefa.

Po przyjeździe do Częstochowy i po obiedzie, udajemy się do Kaplicy Cudownego Obrazu,
oraz do Wieczernika, aby skorzystać z sakramentu Spowiedzi św.

Idziemy na krótki spacer na Wały Jasnogórskie.

Wieczorem uczestniczymy w nabożeństwie Apelu Jasnogórskiego.

W niedzielny poranek opuszczamy Hale Noclegowe i zajmujemy miejsca na placu. Potem
zwiedzamy jasnogórskie muzea i wchodzimy na wieżę – 106 m. Następnie wracamy na plac.

Plac przed Szczytem powoli zapełnia się pielgrzymami. Jest opiekun PKRD, o. Piotr Dettlaff.

Towarzyszy mu założycielka PKRD, Magda Buczek. Koła Różańcowe Dzieci mają już 18 lat.
Magda założyła je będąc dziewięcioletnią dziewczynką. Częstochowa jest dziś mokra i
deszczowa, ale o. Piotr powtarza głośno, a my razem z nim: „My się deszczu nie boimy!”

Koncert zespołu „Armia Dzieci” i Ks. Bp. Antoniego Długosza.

Nasz emblemat – tabliczka z napisem: ZIELONA GÓRA – Parafia św. Urbana I, PKRD.

Co chwilę na przemian to pada deszcz, to świeci słońce.

Jest nas bardzo dużo.

Balony od rana napełniane były helem.

Nasi pielgrzymi z darami ołtarza, które przywieźliśmy ze sobą. Są nimi dwie duże, ozdobne
świece. Za chwilę Jula i Maciek pójdą na Szczyt Jasnogórski, gdzie będą uczestniczyć w
uroczystej Mszy świętej, my pozostaniemy na dole, przed Szczytem.

Centralna uroczystość: Msza św., procesja z darami i nasi przedstawiciele.

Wyjątkowo ogromne i radosne zgromadzenie modlitewne.

Ks. Bp. Antoni Długosz potrafi modlić się z dziećmi.

Miłe spotkanie z zielonogórzaninem, o. Marcinem Minczyńskim – paulinem z Jasnej Góry
(byłym, dawnym uczniem).
Mail z 23.06.15 do członków PKRD po powrocie do Zielonej Góry:
„link do materiałów z XVII Ogólnopolskiej Pielgrzymki PKRD do Częstochowy”
Szczęść Boże,
załączam link do odsłuchania i obejrzenia zdjęć i materiałów wideo z XVII Ogólnopolskiej
Pielgrzymki Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci, z której wróciliśmy w niedzielę późnym
wieczorem:
http://www.radiomaryja.pl/kosciol/dzieci-z-pkrd-pielgrzymowaly-na-jasna-gore/
http://www.radiomaryja.pl/tag/xvii-pielgrzymka-pkrd-na-jasna-gore-video/
Serdecznie pozdrawiam i życzę wszystkim pięknych wakacji!
Z Panem Bogiem
Małgorzata Wayda

W powyższej fotorelacji wykorzystano zdjęcia prywatne, oraz ze strony internetowej Radia Maryja.

