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          W dniach 3 - 4 października br. 
(sobota i niedziela) odbyła się pielgrzym-
ka do sanktuariów Maryjnych w Loretto, 
Niepokalanowie i Szymanowie oraz sank-
tuarium Chrystusa Miłosiernego w Zie-
lonce Pasłęckiej. Na pielgrzymkę 48-
osobowa grupa naszych (i nie tylko) para-
fian wyruszyła o 6.00 rano autokarem 
znanego nam i sprawdzonego biura Inter-
Globus. Przed wyjazdem odmówiliśmy 
wspólną modlitwę z naszym proboszczem 
ks. Krzysztofem Masiulanisem i obdaro-
wani jego błogosławieństwem wyruszy-
liśmy w dość daleką trasę. Naszym prze-
wodnikiem duchowym, już po raz kolej-
ny, był ks. kanonik Adam Kroll. 
          W sanktuarium Chrystusa Miło-
siernego w Zielonce Pasłęckiej byliśmy 
wszyscy po raz pierwszy. Jest tam pięk-
ny obraz Zbawiciela, namalowany około 
460 lat temu. Jego bogatą historię w cie-
kawy sposób przedstawił nam miejsco-
wy Proboszcz. 
          Szczególne znaczenie miał dla nas 
pobyt w pięknym, cichym, refleksyjnym 
Loretto. Tu również nikt z nas wcześniej 
nie był. Wysłuchaliśmy historii tego 
miejsca, założonego przez bł. ks. Igna-
cego Kłopotowskiego. W ciszy i skupie-
niu zanieśliśmy nasze prośby i podzię-

kowania do stóp Matki Bożej Loretań-
skiej. Niejeden pomyślał z pewnością: „
Jeszcze tu wrócę.” Z Loretto udaliśmy się 
na nocleg w miejscowości Błonie koło 
Warszawy. Miejscem nocneg wypoczyn-
ku był zajazd „Jankas”. 
          W niedzielny wczesny poranek po-
jechaliśmy do Niepokalanowa, znanego 
nam z poprzednich pielgrzymek. Ksiądz 
Adam odprawił Mszę św. w kaplicy pod-
niesionej do rangi sanktuarium - tej samej, 
w której modlił się i sprawował Euchary-
stię św. Maksymilian Maria Kolbe.  
          Po Mszy św. zwiedzaliśmy mu-
zeum poświęcone bohaterskiemu francisz-
kaninowi, z uwagą słuchaliśmy jego ży-
ciorysu. Podziwialiśmy Panoramę histo-
ryczną, przedstawioną za pomocą rucho-

mych figur, wędrujących przed Najświęt-
szą Dziewicą z Dzieciątkiem. W remizie 
strażackiej obejrzeliśmy dwa samochody, 
które służyły kiedyś Janowi Pawłowi II.  
           Ubogaceni modlitwą i pobytem w 
tym znanym miejscu, udaliśmy się do po-
bliskiego Szymanowa. Tu znajduje się 
sanktuarium NMP Jazłowieckiej. Byliśmy 
wszyscy pod wrażeniem pięknego posągu 
Pani Jazłowieckiej - rzeźby z kararyjskie-
go marmuru dłuta Tomasza Oskara So-
snowskiego. Posąg ten został wykonany 
na życzenie bł. Matki Marceliny Darow-
skiej dla kaplicy Zgromadzenia Sióstr 
Niepokalanek w Jazłowcu na Podolu. Gdy 
po II wojnie światowej w 1946 roku sio-
stry musiały opuścić Jazłowiec, cudowny 
posąg przywiozły ze sobą do Szymanowa. 
           Z Szmanowa pojechaliśmy do Że-
lazowej Woli, miejsca urodzenia naszego 
genialnego kompozytora Fryderyka Cho-
pina. Niestety, ze względu na szeroki wa-
chlarz prac remontowo-budowlanych nie 
mogliśmy wejść na teren parku i dworu. 
Pocieszeniem w tej sytuacji staje się fakt, 
że wszyscy, którzy udają się na przyszło-
roczną pielgrzymkę do Paryża i Lourdes, 
będą mogli zmówić modlitwę i złożyć 
kwiaty na grobie Fryderyka Chopina. 
           Zachęcam wszystkich do piel-
grzymowania razem; jest to zawsze czas 
wspólnego radowania się, poznawania 
nowych, nieznanych a jakże pięknych 
miejsc, jest to też czas osobistej refleksji 
nad własnym życiem. 
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