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Wtorek 22.09.2015r.                   
Dla uczczenia 20 rocznicy  powstania Wspólnot dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa Króla Królów                  
i Pana Panów w dniach 22- 30 września 2015 roku zorganizowana została  pielgrzymka pod hasłem „Któż Jak 
Bóg” do Monte Sant Angelo oraz do innych miejsc kultu we Włoszech. W pielgrzymce udział wzięli: Ksiądz 
Kanonik Jan Pawlak z Zielonej Góry, Krajowa Założycielka Wspólnot dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana 
Jezusa Ewa Nosiadek, animatorzy i członkowie Wspólnot  z Gdańska, Warszawy, Łomży, Częstochowy, Krakowa, 
Zakopanego i Wałbrzycha. 

O godzinie 11.30 w Krakowie – Łagiewnikach  w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego Ksiądz Jan Pawlak odprawił 
Mszę Świętą w intencji wszystkich uczestników. Po zawierzeniu się Miłosierdziu Bożemu i otrzymanym 
Błogosławieństwie wyruszyliśmy autokarem w drogę. Wielbiąc Boga modliliśmy się za wstawiennictwem 
naszych Aniołów Stróżów, św. Michała Archanioła i św. Rity w rozpoczętej nowennie. Czas podróży upływał                   
na modlitwie różańcowej,  pieśniach do Matki Bożej i podziwianiu pięknych górskich krajobrazów.                                 
W miejscowości Odonin w Czechach, w hotelu Krystal zatrzymaliśmy się na nocleg. 
Środa 23.09.2015r. 
Dzień rozpoczął się Mszą św. o godzinie 5:45 sprawowaną przez Księdza Jana w sali hotelowej. Umocnieni 
Eucharystią i Słowem Bożym oraz z błogosławieństwem Bożym udzielonym przez ręce kapłańskie wyruszyliśmy 
na dalszy szlak pielgrzymi przez Austrię do Włoch. Przejeżdżaliśmy przez Wiedeń, w okolicach którego jest 
wzgórze Kahlenberg. Z tego miejsca w 1683 roku Król Polski Jan III Sobieski dowodził zwycięską bitwą o Wiedeń 
z Turkami. Trasa pielgrzymki przebiegała przez piękne łańcuchy górskie Alp, które mogliśmy podziwiać z okien 
autokaru. Rozważaliśmy Słowo Boże w nawiązaniu do życia Ojca Pio. Poprzez odśpiewane Godzinki ku Czci 
Najświętszej Maryi Panny, rozważania różańcowe, zanosiliśmy modlitwy w intencji naszych Biskupów                          
i Kapłanów, rodzin, wspólnot,  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i naszej Ojczyzny.  Był to też czas na 
obejrzenie filmów;  o Świętym Ojcu Pio - oddanym Jezusowi kapłanie, kapucynie i mistyku,  „Ja Jestem”                       
i „Lanciano”.  Film „Lanciano” o cudzie eucharystycznym wprowadził nas w klimat starożytnego miasta 
Anxanum, dziś zwanym Lanciano (Włochy, region Abruzji), gdzie zdarzył się pierwszy cud eucharystyczny. W VIII 
wieku n.e. w kościółku św. Longina Mszę św. odprawiał pewien mnich z zakonu bazylianów, który w głębi serca 



wątpił w prawdziwą obecność Pana Jezusa w Eucharystii. Gdy wypowiedział słowa konsekracji - Hostia 
przemieniła się w skrwawiony w skrwawiony strzęp Ciała, a w kielichu wino zamieniło się w Krew. Od 1713 roku 
Ciało jest przechowywane w artystycznie wykonanej monstrancji. Cudowna Krew znajduje się w kielichu                             
z kryształu górskiego. Jest to dzieło neapolitańskich jubilerów. W filmie tym jest wzmianka o cudzie 
eucharystycznym w Sokółce (Polska). W ciągu wieków Pan Jezus przypomina ludziom „ Ja Jestem z Wami”                     
i ukazuje swoją Miłość do nas,  w każdej Mszy św. przez przemianę  chleba i wina w Ciało i Krew Swoją                      
oraz poprzez cuda eucharystyczne. A my adorując Najświętszy sakrament możemy okazać uwielbienie                              
i dziękczynienie Bogu i tym samym wynagradzać za grzechy osobiste i społeczne. Dzień zakończyliśmy 
rozważaniami tajemnic chwalebnych Różańca św. polecając się opiece Matki Bożej. Na nocleg zakwaterowaliśmy 
się w Milano (miasto w północnych Włoszech) w  hotelu Londra.  
Czwartek  24.09.2015 r. 
O godz. 6:00, po porannej kawie wyjechaliśmy do Loreto (miejscowość w środkowych Włoszech). Podróż 
upływała nam na odmawianiu porannych  modlitw i śpiewaniu Godzinek do Matki Bożej. W trakcie podróży 
obejrzeliśmy kolejny film „Loreto”, który  wprowadził nas w atmosferę domu rodzinnego Świętego Joachima, 
Świętej  Anny i ich córki Maryi. Dom rodzinny Maryi zwany Świętym Domkiem składał się z dwóch pomieszczeń 
o wysokości około trzy metry. Ścianę wschodnią Domku stanowiła ściana z groty w Nazarecie. Domek                       
jest miejscem objawienia się Archanioła Gabriela Maryi  i Wcielenia Słowa Bożego za sprawą Ducha Świętego. 
Domek (pierwotnie uważano, że został cudownie przeniesiony przez Anioły) został przewieziony statkiem przez 
rodzinę Aniołów (De Angelis) Rządców Epiru. Marmurową obudowę wykonali włoscy artyści wg projektu 
Bramantego (1507) na polecenie Papieża Juliusza II. 

W 1469 roku rozpoczęto budowę bazyliki. Wnętrze ma kształt krzyża łacińskiego. Rzeźby przedstawiają sceny                  
z życia Maryi. We wnętrzu znajduje się 12 kaplic (Słowa Wcielonego, Ducha Świętego, Niepokalanej, Ukrytego 
życia Chrystusa, Życia rodzinnego, Uświęconej pracy Świętego Józefa, Niech mi się stanie, Pojednania, Chorych, 
Tych co są w drodze), w tym kaplica polska, wzniesiona na cześć Jana III Sobieskiego. W centrum tej kaplicy                       
znajduje się ołtarz z Najświętszym Sercem Pana Jezusa, a liczne freski przedstawiają epizody z historii Polski.                
W kaplicy „Pomarańczowej” ksiądz Jan odprawił Mszę Świętą. W Litanii Loretańskiej, która stąd bierze początek 
powierzyliśmy Matce Bożej naszą Ojczyznę, wspólnoty, rodziny i wszystkie intencje, które przywieźliśmy                         
w naszych sercach. 

Matka Boża z Loreto jest patronką lotników. W Loreto nawiedziliśmy cmentarz żołnierzy polskich zapalając 
biało - czerwony znicz przy ich pomniku. O budowie cmentarza zadecydował Generał Kazimierz Sosnkowski 
(1885-1969). W modlitwie poleciliśmy  Miłosierdziu Bożemu dusze poległych żołnierzy i prosiliśmy o ich 
wstawiennictwo w intencji Ojczyzny Polski przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi. Zaplanowany 
wyjazd z Loreto opóźniał się ze względu na zagubiony  plecak z dokumentami przez uczestniczkę pielgrzymki. 
Rozpoczęto poszukiwanie i modlitwę za wstawiennictwem Matki Bożej i św. Antoniego z Padwy.  Po krótkim 
czasie dokumenty trafiły do właścicielki. 



Dziękując za łaskę odnalezienia plecaka wyruszyliśmy do Manopello, gdzie nawiedziliśmy Sanktuarium 
Najświętszego Oblicza Jezusa, którym opiekują się bracia kapucyni. Tutaj przechowywana jest relikwia w postaci                         
chusty przedstawiającej  wizerunek Zmartwychwstającego Jezusa, utrwalony na niezwykle delikatnym                   
i najcenniejszym materiale świata -  bisiorze. Materiał o wymiarach 24 na 17, 5 cm. jest przechowywany                      
w specjalnej monstrancji. Obraz Oblicza jest trójwymiarowy. Nie jest namalowany ręką ludzką. Mimo upływu 
czasu pozostaje w nienaruszonym stanie. Siostra Blandina Paschalis Schlorner wykazała idealne nakładanie                  
się Świętego Oblicza z Całunem Turyńskim. W ciszy złożyliśmy uwielbienie Bogu dziękując za cud i Jego 
obecność. Zawierzyliśmy Jezusowi Zmartwychwstałemu nasze życie, Wspólnoty dla Intronizacji Najświętszego 
Serca Pana Jezusa i naszą Ojczyznę. Odśpiewaliśmy pieśń do Matki Bożej - „Czarna Madonna”. Na prośbę 
miejscowych zakonników, opiekunów tego sanktuarium. 
Modlitwa do Przenajświętszego Oblicza (ułożona przez św. Teresę od Dzieciątka Jezus). 

O, Jezu, który w srogiej męce swojej stałeś się „wzgardą pospólstwa i mężem boleści”, cześć oddaję Twemu Boskiemu Obliczu, 
na którym jaśniała piękność i słodycz Bóstwa, a które teraz stało się dla mnie jako oblicze „trędowatego”. Pod tymi 
zeszpeconymi rysami poznaję Twoją miłość nieskończoną i pragnę abyś był kochany przez wszystkich ludzi. Łzy spływające              
z Twoich oczu są dla mnie jak perły. Zbieram je z miłością, by za ich niezmierzoną cenę kupować dusze biednych grzeszników.  

O, Jezu, którego Oblicze jest jedyną pięknością zachwycającą moje serce, nie pragnę widzieć tutaj na ziemi, słodyczy Twego 
spojrzenia, lecz błagam, byś wyrył we mnie Twe Boskie podobieństwo i rozpalił mnie Twoją miłością, iżbym mogła dojść                
do oglądania Twego chwalebnego Oblicza w niebie. Amen 

Następnie wyruszyliśmy do Monte Sant' Angelo (Góra św. Anioła), gdzie znajduje się Sanktuarium Świętego 
Michała Archanioła. W czasie podróży podziwialiśmy piękno gór, morza, a na niebie podwójną tęczę. Na dalszym 
etapie podróży towarzyszyła nam burza z błyskawicami. Do Sant' Angelo dojechaliśmy dość późno, jednak 
szczęśliwie. W Domu Pielgrzyma zatrzymaliśmy się na odpoczynek nocny. 



Święty Michał Archanioł - jego imię „Któż jak Bóg”, stoczył walkę ze zbuntowanymi aniołami, a Bóg uczynił Go 
księciem wojsk Anielskich. Dziś walczy o dusze ludzkie przeciw szatanowi. Jest patronem między innymi 
polityków. 

Powstanie sanktuarium zawdzięczamy trzem objawieniom Księcia Zastępów Niebieskich biskupowi Sypontu              
św. Wawrzyńcowi. Pierwsze z nich miało miejsce w 490r. i zwane jest epizodem zagubienia byka, drugie 492r.               
- epizodem zwycięstwa, a trzecie 493r.- epizodem poświęcenia Kościoła. Kościół poświęcił sam Michał Archanioł 
z woli Bożej. Sanktuarium zachwyca swym pięknem i swoistym klimatem. Jest pełnym mistycyzmu miejscem 
modlitwy i przebaczenia, gdzie pielgrzymi mogą każdego dnia uzyskać odpust zupełny. Na Polaków czeka kaplica 
z możliwością spowiedzi w języku polskim. Oprócz Bazyliki św. Michała Archanioła można zwiedzić 
średniowieczną dzielnicę Junno, Babtysterium, Zamek, Muzeum Sztuki i Tradycji Ludowych.  
Piątek 25.09.2015r. 
 Rano o godz. 6:45 udaliśmy się  do Groty Świętego Michała Archanioła na osobistą modlitwę. 

Po śniadaniu wyruszyliśmy do San Giovanni Rotondo. W modlitwie porannej polecaliśmy zmarłych kierowców               
i policjantów. Modliliśmy się za Ojca św. Franciszka papieża, pielgrzymującego w tym czasie do Meksyku i USA. 
Jak każdego dnia kontynuowaliśmy nowennę do św. Ojca Pio, św. Michała Archanioła i św. Rity. 



Do Sanktuarium św. Ojca Pio dojechaliśmy autobusem miejskim. O godzinie 10:30 w kaplicy, w której Ojciec Pio 
odprawiał Msze św. uczestniczyliśmy we Mszy św. sprawowanej w intencji „O potrzebne łaski i dary Ducha św. 
dla Biskupów, Kapłanów w wypełnieniu misji Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa zgodnie z wolą Bożą”

Ojciec Pio urodził się 25 maja 1887 roku w Pietrelcinie. Msze św. sprawowane przez niego trwały od dwóch                  
do trzech godzin, a wierni mogli zobaczyć, jak bardzo przeżywał mękę Jezusa Chrystusa. Jezus obdarzył go 
darami Swojego Ducha. Ojciec Pio stał się Hostią, ołtarzem, ofiarą i chwałą Chrystusa. Za życia poznał Karola 
Wojtyłę i przepowiedział Jego drogę na Tron Świętego Piotra. Zmarł 23 września 1968 roku. Jego Ciało zostało 
złożone w krypcie Matki Bożej Łaskawej w san Giovanni Rotondo.  

 
Mogliśmy nawiedzić jego grób, obejrzeć freski, obrazy, zatrzymać się obok krzyża, przy którym Ojciec Pio 
otrzymał stygmaty, a także celę, w której przebywał. Na modlitwie dziękowaliśmy Bogu za jego życie kapłańskie  
i zakonne, za oddanie się chorym, biednym i grzesznikom.  



Dziś wielu chorych otrzymuje pomoc w „Domu ulgi w cierpieniu”- szpitalu w San Giovanni Rotondo, który 
powstał dzięki inicjatywie Ojca Pio.

 

W godzinach popołudniowych powróciliśmy do Sant' Angelo, by nawiedzić ponownie miejsce kultu św. Michała 
Archanioła. Bazylika, Sanktuarium św. Michała Archanioła jest jednym z czterech głównych miejsc kultu                 
we Włoszech. W Kaplicy Spowiedzi Świętej dla Polaków, zapoznaliśmy się z historią  uzdrowień między innymi 
pana Mariusza Drapikowskiego, znanego zołotnika specjalizującego się w sztuce sakralnej. Kontynuując 
nowennę do św. Michała Archanioła, polecaliśmy się jego opiece- zawierzając naszą Ojczyznę Polskę, rodziny                
i Wspólnoty dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. Po obiadokolacji zgromadziliśmy się w kaplicy 
domu rekolekcyjnego na nowennę do św. Rity, Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Apel Jasnogórski. 
Następnie udaliśmy się na zasłużony odpoczynek.  

Sobota 26.09.2015r.  

O godzinie 7: 00 u Groty Świętego Michała Archanioła uczestniczyliśmy we Mszy Świętej w intencji dziękczynnej: 
„W 20 rocznicę powstania Wspólnot dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz o błogosławieństwo 
Boże i opiekę św. Michała Archanioła dla wszystkich zaangażowanych w dzieło Intronizacji  Najświętszego Serca 

Pana Jezusa. Umocnieni Słowami Ewangelii, Ciałem i Krwią Jezusa 
Chrystusa, z błogosławieństwem przez ręce kapłańskie 
wyruszyliśmy do miasta Agnone, w którym na przełomie XVI i XVII 
wieku żył Ojciec Matteo da Agnone, pokorny brat, egzorcysta, 
sługa boży. W drodze towarzyszyła nam słoneczna pogoda, 
podziwialiśmy plantacje oliwek, pola uprawne, przy drodze azalie                    
i ogromne kaktusy. Na porannej modlitwie dziękowaliśmy  Bogu                     
za otrzymane łaski  i sprzyjające okoliczności podróżowania. 
Podczas podróży obejrzeliśmy film o „Ojcu Matteo”. W młodości 
został wplątany w zabójstwo 8-letniego chłopca, co miało duży 
wpływ na jego dalszą drogę życia. Zostaje bratem zakonnym                    
- kapucynem. Dzięki całkowitemu oddaniu się Matce Bożej staje               
się gigantem modlitwy, pokuty, zawierzenia, pułkownikiem Matki 
Bożej. Zasłynął jako potężny egzorcysta w uwalnianiu opętanych    
od złego ducha. Ojciec Matteo zmarł 31 października 1616 roku                  
w Cerra Capriolla w zakonie. Po trzech latach od jego śmierci,                  
w czasie otwarcia grobu wydzielał się zapach róż. Ciało kapucyna 
jest w stanie nienaruszonym. Obecnie trwa jego proces 
beatyfikacyjny. W godzinach przedpołudniowych dojechaliśmy               

do Agnone, nawiedzając kościół św. Franciszka, gdzie Ojciec Matteo otrzymał Chrzest Święty. W kaplicy przed 
wystawionymi „Relikwiami” Ojca Matteo pielgrzymi wypraszali wstawiennictwo swoim bliskim.  



Kolejnym szczególnym  punktem pielgrzymki było Sanktuarium Matki Boskiej Pompejańskiej w Pompejach. 
Stare Pompeje zasypane lawiną w czasie wybuchu Wezuwiusza w 79 roku po narodzeniu Chrystusa położone  
są w zachodnich Włoszech. 

1800 lat później zaczęły wyrastać Nowe Pompeje, związane z Sanktuarium  Matki Bożej Różańcowej                             
i z błogosławionym Bartolomelem Longo, czcicielem Maryi. Historia kultu związana jest z objawieniami Matki 
Bożej, młodej dziewczynie Fortunatinie Agrelli, która od 19 roku życia przez kolejne 13 lat cierpiała na ataki 
epileptyczne. W czasie objawień Matka Boża podała jej medalik i obrazek ze Swoim wizerunkiem, na  którym 
trzymała Dzieciątko Jezus. Towarzyszyli jej św. Dominik i św. Katarzyna ze Sieny. Najświętsza Panna poleciła jej: 
„Odpraw trzy nowenny, oddawaj Mi cześć, a wyzdrowiejesz”. W czasie choroby Fortunatina odmawiała różaniec 
umacniana przez Matkę Bożą w czasie kolejnych objawień. Ostatecznie 8 maja   1884 roku zostaje uzdrowiona. 
Po miesiącu odbyła pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej i złożyła świadectwo swojego 
uzdrowienia. 
Tak narodziło się Nabożeństwo odmawiania całego różańca przez 54 dni zwane Nowenną Pompejańską.                      
W 1872r. do Starych Pompejów przybył Bertolo  Longo, adwokat – zatwardziały grzesznik, ateista, przywódca 
satanistycznej grupy. Pewnego dnia w głębi swego serca usłyszał głos „ Jeżeli pragniesz spokoju duszy i kiedyś  
jej zbawienia, rozszerzaj nabożeństwo Różańca św., bo ten, kto to czyni, nigdy nie zginie”. Ten głos przemienił 
duszę Bartolomea. Z zatwardziałego grzesznika stał się popularyzatorem modlitwy różańcowej. Założył Bractwo 
Różańca św., a potem rozpoczął dzieło budowy świątyni, sierocińców i szkół. Świątynia w Pompejach zachwyca 
swoim pięknem. Trzynawowe wnętrze mieni się przepychem wielobarwnych marmurów. W głównym ołtarzu 
widnieje obraz Matki Bożej Różańcowej. W 1979 roku Panią Pompejańską odwiedził św. Jan Paweł II. W 1980 
roku beatyfikował sługę bożego Bartolomeo Longo. W kaplicy poświęconej Bartolomeo Longo za jego 
pośrednictwem modliliśmy się odmawiając część bolesną różańca. Był to czas na osobistą modlitwę, 
nawiedzenie obrazu Matki Bożej i polecenie u Jej Tronu wszystkich intencji. Umocnieni modlitwą i zaopatrzeni   
w pamiątki udaliśmy się w drogę powrotną. Ksiądz Jan w rozważaniu modlitewnym podziękował Matce Bożej    
za upływający  dzień i wspólnie odśpiewaliśmy Magnifikat. W Fuggi - w hotelu San Marco Polo spędziliśmy noc 
zbierając siły na dalszy wyjazd do Rzymu.   
 
Niedziela -  Rzym  27.09.2015r. 
Niedziela była dniem nawiedzenia przez nasza Wspólnotę grobu św. Piotra w Watykanie. W godzinach 
porannych wyruszyliśmy w drogę modląc się za Ojca Świętego, Kongres Rodzin i za wszystkie rodziny. Ksiądz Jan 
przybliżył nam historię Rzymu – jednego z najstarszych miast świata, które stało  się kolebką chrześcijaństwa. 
Nasi wspaniali kierowcy dowieźli nas do stacji metra w Annaginina, skąd dalej metrem dotarliśmy do Ottawiano, 
a następnie pieszo,  ulicami Wiecznego Miasta do Watykanu. 

 
Oczekując w dwugodzinnej kolejce do Bazyliki, podziwialiśmy Plac Świętego Piotra, upamiętniony na zdjęciach. 



O godzinie 10:30 w Bazylice Świętego Piotra uczestniczyliśmy we Mszy św. modląc się wraz z Księdzem Janem    
o beatyfikację służebnicy  bożej Rozalii Celakówny, o pokój duszy i chwałę Nieba dla Ojca Jana Mikruta                              
i zmarłych członków Wspólnot dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

 
Umocnieni Eucharystią, błogosławieństwem od Tronu św. Piotra, rozpoczęliśmy nawiedzenie kaplic Papieży, 
grobów: Benedykta XV, Jana Pawła II, św. Piotra i innych. Powierzyliśmy im swoje rodziny, parafie i Ojczyznę, 
prosząc o wstawiennictwo za pośrednictwem Matki Najświętszej. W tym szczególnym miejscu uczciliśmy pamięć 
tych chrześcijan, którzy stracili życie w mękach okrutnych poprzez krzyżowanie i inne tortury. Prosiliśmy dobrego 
Boga o siły, abyśmy mogli być Jego prawdziwymi apostołami, na których spoczywa odpowiedzialność                            
za przekazanie wiary i obrona kościoła katolickiego. Po Koronce do Bożego Miłosierdzia udaliśmy się w drogę 
powrotną. Ze stacji Annaginina wyruszyliśmy do Cascii. Powrotna podróż przez góry i ostre zakręty dobiegła 
końca, kierowcy szczęśliwie dowieźli nas przed godziną 20 do hotelu w Casci. Po zakwaterowaniu udaliśmy                    
się na Apel Jasnogórski i wieczorną Mszę św. wraz z panią Ewą, która oczekiwała na nas, gdyż nie brała udziału               
w wyjeździe do Rzymu. 
Poniedziałek -  Casci 28.09.15r. 
Sanktuarium Świętej Rity w Casci położone jest na górze, na którą prowadzą ruchome schody. Wewnątrz 
świątyni nawiedziliśmy grób Świętej Rity.    

     
Msza Święta sprawowana była w intencji „ O potrzebne Łaski i dary Ducha Świętego dla Pana Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy i przyszły parlament polski, aby wszyscy pełnili swoją służbę zgodnie          
z wolą Bożą”. W Eucharystii wraz z nami uczestniczyła grupa Słowaków, których bardzo pozytywnie zaskoczyła 
zanoszona intencja. Kazanie Księdza Jana nawiązywało do życia św. Rity, jej problemów małżeńskich i rodzinnych 
wplecionych w ówczesną  średniowieczną sytuację społeczną. Jako małżonka trwała przy mężu, czuła                        
się odpowiedzialna za zbawienie jego duszy i synów. W Modlitwie Powszechnej wypraszaliśmy  dary Ducha 
Świętego dla Wspólnoty „Sychar”,  i wszystkich małżeństw przeżywających trudności. Po Mszy św. zwiedzaliśmy 
Muzeum św. Rity i celę gdzie spędziła ostatnie lata życia jako zakonnica. Cela ta jest miejscem otrzymania przez 
mniszkę stygmatów. Św. Rita była wymodlonym dzieckiem swoich rodziców: Antoniego i Amaty Lotti. Urodziła 
się w 1381roku. Wychowana w atmosferze miłości rodziców i do Boga, jako małżonka promieniowała tymi 
cechami na swoją rodzinę. Nie zbuntowała się przeciw woli Bożej po stracie męża i synów. Przeciwnie,                      
tym bardziej przylgnęła do Jezusa. Po doprowadzeniu  zwaśnionych rodzin do pojednania zostaje przyjęta                   
do klasztoru św. Marii Magdaleny, w którym pozostaje do końca życia. W Wielki Piątek 1442 roku otrzymała 



cierń z korony Pana Jezusa na czoło w czasie modlitwy wynagradzającej cierpiącemu Jezusowi. Rana na jej czole 
pozostała do końca jej życia. Odeszła do Domu Ojca 22 maja 1457 roku. Z jej życiem związane są legendy:            
o złym małżonku, cudownych pszczołach, figowym cudzie i cudownej róży. 16 lipca 1628 roku zostaje 
beatyfikowana, a 24 maja 1900 roku - Papież Leon XIII ogłosił ją Świętą. Św. Rita jest patronką od spraw 
beznadziejnych, orędowniczką pokoju i przebaczenia. 

 
Przed południem wyjechaliśmy  z malowniczego miasteczka Cascia, a kolejny film o św. Ricie pozwolił   nam 
pozostać jeszcze w duchu i pamięci tego miejsca.   
 
Kolejny film o św. Antonim z Padwy (1195-1231) wprowadził nas w klimat tego miasta. Po przyjeździe udaliśmy 
się do Bazyliki św. Antoniego.                                                                   

 
Oczekując w kolejce do relikwii  Świętego można było podziwiać piękne wnętrza wpatrując się w obrazy i figurę 
św. Antoniego. Szczególne wrażenie sprawiają relikwie: płaszcz, oraz narządy głosu (język i żuchwa), habit               
oraz inne przedmioty związane ze św. z Padwy. W kaplicy polskiej przechowywane są relikwie Świętej Faustyny                       
i Świętego Jana Pawła II. Św. Antoni uczy nas, jak pokonywać swoje ludzkie słabości, jak rozpoznawać wolę Boga                       
na drodze życia. Daje przykład jak dzielić się miłością z biednymi, pracować dla nich. Nie bał się przeciwstawić 
lichwiarzom, nie załamał się, gdy został oskarżony, że jest ojcem dziecka nierządnicy. Był bratem, kapłanem                     
i przygotowywał młodych kandydatów do kapłaństwa, głosił nauki Pana Jezusa, był obrońcą biednych.                                           
Na przyjęciu podano franciszkaninowi zatruty posiłek, który pobłogosławił, a trucizna nie zaszkodziła mu.                    
Stał się dumą mieszkańców Padwy. O godz.18.30 wyruszyliśmy w drogę do Tarvisio na odpoczynek nocny.                
W wieczornej modlitwie podziękowaliśmy Panu Bogu za pielgrzymkę i otrzymane łaski. Noc spędziliśmy                       
w Tarvisio w hotelu II Cervo.  



Wtorek  29.09.2015r. 
W godzinach porannych wyruszyliśmy do Polski. Pogoda słoneczna sprzyjała podziwianiu widoków Alp.               
Ksiądz Jan podsumowując pielgrzymkę powiedział: „Istotę chrześcijaństwa stanowi Jezus Chrystus, Jego osoba              
i kochające Serce. Pan Jezus działa przez kościół, którego jest założycielem. Przez Papieża, Biskupów i Kapłanów 
czuwa nad Swoim dziełem.  Przykład świętych pomaga nam w dążeniu do Ojca. Szczególną rolę pełnią rodziny, 
które w trudnych chwilach mogą szukać pomocy we wspólnotach Sychar”. Obejrzany  Film „Dobry Papież Jan 
XXIII” przypomniał nam o pobycie na włoskiej ziemi. 
Kolejny film „Prymas Wyszyński” mówi o zawierzeniu Matce Najświętszej, fenomenie Jasnej Góry, Janie Pawle II 
i jego głoszeniu prawdy Bożej.  Przedstawione „Orędzia Najświętszego Serca Jezusa” wprowadziły nas w dzieło 
Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przez francuską zakonnicę i mistyczkę Małgorzatę Marię Alacoque 
(1647-1690), Pan Jezus przekazał polecenie szerzenia kultu Jego Boskiego Serca. Król Francji Ludwik XIV 
zlekceważył orędzia Pana Jezusa, mimo to kult Serca Jezusa stopniowo rozszerzał się najpierw we Francji,                               
a następnie w Europie. Dla ratowania świata Pan Jezus wybrał polską pielęgniarkę Rozalię Celakównę,                     
której przekazuje orędzia i pragnie wprowadzenia Intronizacji Najświętszego Serca. Kieruje to wezwanie                     
do Narodu Polskiego i całego świata.  
W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się na Kahlenbergu pod Wiedniem - miejscu wielkiej zwycięskiej bitwy                   
w 1683 roku zjednoczonych armii pod naczelnym dowództwem króla Jana III Sobieskiego z potężną armią 
turecką pod dowództwem Kara Mustafy w obronie chrześcijańskiej Europy. Potęga turecka została rozgromiona.  
 

     
 
Przed bitwą sam król służył do Mszy św. w Niedzielę Opatrzności Bożej 12 września 1683 roku pokładając ufność 
w zwycięstwo w ręce Boga. Po bitwie została przekazana światu wiadomość „Venimus, Vidimus et Deus vicit” 
(przybyliśmy, zobaczyliśmy, a Bóg zwyciężył), wysłana na ręce Papieża Innocentego XI.   
O godz. 15:30 uczestniczyliśmy w kościele św. Józefa we Mszy św. w intencji naszej Ojczyzny. W modlitwie 
wiernych Sercu Jezusa polecaliśmy Założycielkę Wspólnot Ewę Nosiadek, Kapłanów, Polskę, dzieło Intronizacji, 
dusze w czyśćcu cierpiące i nas samych. Na koniec Mszy św. zanosiliśmy modlitwę o Narodową Intronizację 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w naszej Ojczyźnie.  
W kościele św. Józefa – Polskim Sanktuarium Narodowym na Kahlenbergu jest wiele akcentów świadczących               
o naszej Ojczyźnie i Polakach: kopia obrazu Pani Jasnogórskiej przekazana przez Paulinów (o. Euzebiusza 
Rejmana 1906 r.). W głównym ołtarzu umieszczony jest obraz Imienia Maryi podarowany w 1907 r. przez 
papieża Piusa X w podzięce za zwycięstwo Króla Jana III Sobieskiego oraz obraz „Najświętszej Maryi Panny 
Zwycięskiej” podarowany Janowi III Sobieskiemu przez papieża Klemensa XI za zwycięstwo pod Wiedniem.  
W muzeum przechowywane są szable Jana III Sobieskiego, piuska i buty Jana Pawła II oraz Leona XIII. Jan Paweł 
II nawiedził Kahlenberg 13 września 1983 roku z racji trzechsetnej rocznicy zwycięstwa nad Turkami. Kościół ten 
w ciągu roku odwiedza tysiące pielgrzymów; turystów z Polski i innych krajów. Świątynia jest symbolem 
wolności, wiary, suwerenności, wywalczonej wiarą, siłą militarną, nadzieją i miłością. Tu nabierają szczególnego 
znaczenia słowa „Bóg, honor, wolność i ojczyzna”. 
Umocnieni modlitwą, ubogaceni historią przełomowej bitwy w dziejach Europy - w duchu patriotycznym 
wyruszyliśmy do naszej Ojczyzny Polski. Film o papieżu Piusie XII - przewodniku kościoła w czasie II wojny 
światowej dopełnił dzieła pielgrzymkowego wyjazdu. Pani Ewa Nosiadek przedstawiła kalendarz wydarzeń                        
i przekazała informacje dotyczące formacji Wspólnot. Zakończyliśmy wspólnotowo podjęte nowenny a około 
godziny 24  przekroczyliśmy granicę Polski. Zatrzymaliśmy się w Zębie na nocleg w „Pensjonacie  Watra”, gdzie 
czekała na nas góralska kolacja, po której poczuliśmy się jak u siebie w domu. Pensjonat, który na polskiej ziemi                
był naszym pierwszym domem - prowadzony jest przez Annę, członkinię Wspólnot i słynie z serdecznej 
gościnności. ` 



Środa 30.09.2015r. 
U końca podróży nawiedziliśmy Sanktuarium Matki Boskiej Ludźmierskiej. W tym miejscu, uczestnicząc we Mszy 
Świętej - dziękowaliśmy za Jej troskliwą opiekę na szlaku pielgrzymim. 
Matka Boska Ludźmierska wpisała się w życiorys Jana Pawła II berłem, które wypadło z Jej ręki, a które chwycił 
Karol Wojtyła w czasie uroczystości ku Jej czci.  
 

 
 
Uśmiech Matki Boskiej Ludźmierskiej pragniemy zanieść do naszych wspólnot, rodzin, parafii, do każdego 
człowieka, abyśmy dzielili się dobrem, miłością, której Ona nas uczy.  
 
Jako uczestnicy  pielgrzymki wyróżnialiśmy się białymi kapeluszami z wizerunkiem Najświętszego Serca Pana 
Jezusa. Cieszyło nas to, że rozpoznawano nas jako Polaków i przyjmowano z życzliwością. Modlitwa w drodze, 
uczestniczenie w Eucharystii sprawowanej przez Księdza Jana Pawlaka, wygłoszone Słowo Boże umacniało nas 
każdego dnia, jak również tematycznie dobrane filmy, przybliżające historię z życia świętych.  
 
W Krakowie trzeba było się rozstać. Uczyniliśmy to w dziękczynieniu za otrzymane łaski, z pragnieniem dalszej 
pracy dla Jezusa i wynagrodzenia Jego Najświętszemu Sercu za grzechy osobiste i społeczne, by upraszać 
przeprowadzenie Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w naszej Ojczyźnie.  
 
Księdzu Janowi Pawlakowi- opiekunowi duchowemu pielgrzymki składamy serdeczne podziękowanie                             
za wszystkie sprawowane Eucharystie na szlaku pielgrzymim, wygłoszone Słowo Boże, za owocną współpracę               
i życzliwość. Pani Ewie Nosiadek za „ pomimo wszystko” wspólne pielgrzymowanie i nieustanną troskę o dzieło 
Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, a także Teresie Nowak i Krystynie Wawrzyńczyk oraz wszystkim 
włączającym się w pielgrzymi trud, by upraszać łaski dla rozwoju dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana 
Jezusa.      

                                        
Wszyscy Święci, Aniołowie i Archaniołowie módlcie się za nami… 

 

Króluj nam Chryste! 

 

 

                                                                                                                      
Irena Mizera – Wałbrzych 
Bogusława Kraszewska – Czyżew 
  

                                                                


