
Pielgrzymka do Włoch 

 W dniach 25 kwietnia do 4 maja nasza wspólnota uczestniczyła w pielgrzymce do Włoch, 

której głównym punktem był udział w kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII. 

Pielgrzymowaliśmy razem z o. Juwenalisem, o. dk. Bartoszem, siostrami zakonnymi oraz 

uczniami i nauczycielami Katolickiego Gimnazjum i Liceum oo. Bernardynów w Łodzi. Był to dla 

nas bez wątpienia szczególny czas łaski, w którym mogliśmy nie tylko poznać nowych ludzi, ale 

przede wszystkim umocnić naszą więź z Jezusem przez modlitwę i obecność w miejscach 

naznaczonych mocą Bożą. 

Dzień I – 25.04 

 Pierwszym punktem naszego wspólnego dziesięciodniowego pielgrzymowania była 

Msza św. odprawioną przez o. Dariusza w kaplicy szkolnej. Wygłosił On do nas również  

pokrzepiające słowo. Po zakończonej Najświętszej Eucharystii, pożegnawszy się z o. Faustynem, 

zajęliśmy miejsca w autokarze i z radością ruszyliśmy w podróż do Włoch, która wiodła przez 

Czechy i Austrię.  

Dzień II – 26.04 

 Około południa dotarliśmy do hotelu w Gatteo a Mare nad Morzem Adriatyckim gdzie 

mogliśmy odpocząć po długiej i męczącej trasie. Włochy przywitały nas ciepłym słońcem.  

Hotel, w którym zostaliśmy zakwaterowani, położony był niedaleko wybrzeża, dlatego nie 

zważając na zmęczenie, pełni entuzjazmu, wyruszyliśmy na spacer po plaży. Wszystkim 

towarzyszyły dobre humory, nawet siostry zakonne, które były z nami, choć w habitach, weszły 

do wody, aby nieco się orzeźwić.  

 Późnym popołudniem uczestniczyliśmy w Eucharystii, która sprawowana była w 

miejscowym kościele. Nowością dla wielu z nas była włoska kuchnia, której mogliśmy 

zasmakować w czasie obiadokolacji. W późnych godzinach wieczornych wyjechaliśmy do 

Rzymu. Podróż trwała około  pięciu godzin. 

 

Dzień III – 27.04  

 Upragniony przez wszystkich dzień kanonizacji dwóch wielkich papieży. Do Rzymu 

dotarliśmy w godzinach wczesnorannych. Jak każdy przybyły na tę uroczystość, tak i my, 

chcieliśmy dostać się na sam Plac św. Piotra. Jak można się domyśleć, nie było to takie łatwe. 

Wszędzie gdzie nie spojrzeć byli ludzie. Jedni, zmęczeni spali w śpiworach, drudzy, modlili się, a 

jeszcze inny szukali sposobów, jak dotrzeć na Plac.  Również i my, z wielką determinacją, 

próbowaliśmy przedostać się przez rzesze ludzi, aby być jak najbliżej Bazyliki. Choć każdy był 

już zmęczony chodzeniem, nie opuszczał nikogo dobry humor, wręcz przeciwnie, każdy się 



cieszył i żartował. Myślę, że wszyscy byli bardzo podekscytowani samym faktem bycia w tym 

szczególnym dniu kanonizacji w Rzymie. Niestety, nie udało nam się dostać na Plac św. Piotra. 

Niemniej jednak znaleźliśmy dobre miejsce za Bazyliką Santa Maria Maggiore, skąd za pomocą 

telebimu mogliśmy uczestniczyć we Mszy św. Kanonizacyjnej, której przewodniczył Ojciec 

Święty, Franciszek. Ku jeszcze większej radości i zbudowaniu wiernych, na Eucharystii obecny 

był emerytowany papież Benedykt, który razem ze wszystkimi dziękował Bogu za to, że dał 

Kościołowi Świętemu dwóch nowych świętych: Jana XXIII i Jana Pawła II. Bez wątpienia 

błogosławiony to dzień kiedy Kościół Powszechny cieszył się jednocześnie obecnością czterech 

papieży. 

 Serce o mało nie wyskoczyło z piersi, kiedy dostrzec można było niemalże wszędzie 

polskie flagi. Dla nas Polaków to niezwykłe i jedyne wydarzenie. Św. Jan Paweł II zostawił nam 

wielkie dziedzictwo. Jego nauka jest dla nas wielkim darem, ale jednocześnie i zadaniem. Trzeba 

nam sięgać do nauczania Ojca Świętego po to, aby nasza wiara każdego dnia wzrastała, aby była 

żywa i autentyczna. 

 Pełni wrażeń, radości, pokoju w sercu, duchowych uniesień i przeżyć powróciliśmy nad 

wybrzeże adriatyckie do hotelu w Gatteo a Mare.  

Dzień IV - 28.04 

 Dzisiejszy dzień zapowiadał się równie ciekawie. Pierwszym miejscem, do którego 

wyruszaliśmy wczesnym rankiem było Manopello.  Jest to miasteczko we Włoszech, gdzie od 

1638 roku przechowywana i wystawiana jest w kapucyńskim kościele Sanctuario di Volto Santo 

relikwia Świętego Oblicza. 

 W tym też sanktuarium, wobec świętej relikwii uczestniczyliśmy w Eucharystii. 

Wpatrując się w twarz naszego Zbawiciela, mogliśmy zupełnie inaczej – głębiej, przeżywać 

tajemnice Misterium Ciała i Krwi Pana Jezusa. Po zakończonej Mszy św. mieliśmy możliwość 

podejść do relikwiarza, w których umieszczony jest Całun Volto Santo. Bez wątpienia serce 

zaczynało mocniej bić, kiedy stawało się twarzą w twarz z Jezusem, którego wzrok pała wciąż 

ogromną miłością do każdego człowieka. Siostra Immakulata ze Zgromadzenia Służebnic 

Przenajświętszej Krwi przybliżyła  nam bardzo dokładnie historie Całunu, ukazała 

podobieństwa z Całunem Turyńskim i Chustą z Oviedo. Słowa Siostry były pełne mocy. Od razu 

można było zauważyć, że żyje tym, o czym mówi. Całą sobą ukazywała miłość Chrystusa, który 

pragnąc zostać z człowiekiem, pozostawił ten niezwykły Święty Wizerunek. 

 Z Manopello wyruszyliśmy do Lanciano.  Jest to miejscowość i gmina we Włoszech w 

regionie Abruzja, w prowincji Chieti.  Od ponad dwunastu wieków w tej włoskiej miejscowości 

przechowywane są z wielką czcią dowody jednego z pierwszych i największych Cudów 

Eucharystycznych, jakimi został obdarowany przez Boga Kościół katolicki. Cud ten zdarzył się w 

VIII stuleciu w małym kościółku pod wezwaniem świętego Legoncjana. Jak miało to miejsce na 



przełomie wieków, tak i w tym wypadku cud zdarzył się z powodu wątpliwości pewnego mnicha 

bazyliańskiego w prawdziwą obecność Pana Jezusa w Eucharystii. 

Relikwiarz ze Świętymi Postaciami oddzielony jest od nawy głównej kościoła długą woalową 

zasłoną, dlatego zasadne stają się słowa jednej z pieśni uwielbienia:  

„O Jezu w Hostii utajony 

Serce moje Cię czuje 

i choć kryją Cię zasłony  

Ty wiesz, że Cię miłuję.” 

 Po modlitwie w sanktuarium w Lanciano wyruszyliśmy do San Giovanni Rotondo, gdzie 

uczestniczyliśmy w różańcu przed relikwiami świętego Ojca Pio.  

Dzień V – 29.04 

 Rankiem wzięliśmy udział w Mszy Świętej dla pielgrzymów polskich sprawowanej w 

górnym kościele pw. Świętego Ojca Pio. Przewodniczył jej bp Andrzej Wypych, biskup 

pomocniczy archidiecezji Chicago. Przed Eucharystią każdy miał czas na osobiste zwiedzanie i 

modlitwę przy miejscach naznaczonych świętością Ojca Pio. 

 Następnie wyjechaliśmy do sanktuarium świętego Michała Archanioła, które znajduje się 

– podobnie jak San Giovanni Rotondo - na półwyspie Gargano. W grocie znajdującej się w tej 

miejscowości kilkakrotnie objawiał się Książe Zastępów Niebieskich. Było to miejsce, do którego 

pielgrzymowało wielu świętych od V wieku. Także my, otoczeni niezwykłym klimatem tej 

świątyni znajdującej się głęboko pod ziemią mieliśmy niezwykłą okazję aby prosić o 

wstawiennictwo tego, który mocą Bożą strącił do piekła szatana i inne złe duchy. 

 Następnie wyjechaliśmy do klasztoru na Monte Cassino, gdzie modliliśmy się w kościele 

założonym przez świętego Benedykta z Nursji. Udaliśmy się też na Polski Cmentarz Wojenny, 

gdzie modliliśmy się za tych, którzy oddali swoje życie za wolność. Pobyt w tym miejscu był dla 

nas niezwykłą nauką miłości Boga i Ojczyzny. 

 Wieczorem dotarliśmy do ośrodka Fraterna Domus znajdującego się w miejscowości 

Sacrofano nieopodal Rzymu, gdzie zjedliśmy kolację i zakwaterowaliśmy się. 

Dzień VI – 30.04 

 Najważniejszym punktem tego dnia była modlitwa z papieżem Franciszkiem podczas 

audiencji generalnej. Każdemu z nas głęboko w pamięci zostanie bliska i ciepła obecność Ojca 

Świętego, który witając się z pielgrzymami przybyłymi na plac świętego Piotra z miłością patrzył 

na każdego z nas i błogosławił, przejeżdżając obok sektoru, w którym się zgromadziliśmy. 

 Po wysłuchaniu katechezy papieża na temat daru rozumu udzielanego nam przez Ducha 

Świętego wyruszyliśmy w pierwszą część zwiedzania Rzymu. Z zainteresowaniem oglądaliśmy 

perły starożytnej architektury takie jak Koloseum czy Forum Romanum. Modliliśmy się także w 



wielu bazylikach i kościołach Wiecznego Miasta, m. in.  W Bazylice świętego Jana na Lateranie, 

kościele świętej Agnieszki czy jezuickiej świątyni świętego Ignacego. 

 Zmęczeni wyczerpującym dniem wróciliśmy do naszego hotelu w Sacrofano, gdzie po 

kolacji i Eucharystii udaliśmy się na spoczynek. 

Dzień VII – 1.05 

 Wczesnym rankiem rozpoczęliśmy drugą część podróży po Wiecznym Mieście. 

Rozpoczęliśmy od Bazyliki świętego Piotra, w której o 700 była odprawiana Msza Święta dla 

pielgrzymów polskich przy grobie świętego Jana Pawła II. Następnie każdy z nas miał czas, aby 

spokojnie zobaczyć i nasycić się pięknem tej najważniejszej świątyni chrześcijaństwa. Kilku z nas 

wybrało się nawet na kopułę Bazyliki, skąd mieliśmy okazję zobaczyć panoramę Wiecznego 

Miasta czy ogrody watykańskie, gdzie sytuuje się klasztor Mater Ecclesiae,  w którym mieszka 

papież senior Benedykt. 

 Następnie, prowadzeni przez o. Justyna (zakonnika pracującego przy naszym 

bernardyńskim klasztorze w Settebagni obok Rzymu) rozpoczęliśmy kolejną część zwiedzania 

Rzymu. Niezwykle barwna opowieść naszego przewodnika pozwoliła nam głębiej doświadczyć 

łask Bożych, jakich Pan Jezus udziela w tylu świętych miejscach. Najważniejszymi punktami tego 

dnia pielgrzymki były z pewnością Bazyliki: świętego Pawła za Murami oraz Santa Maria 

Maggiore. 

 Wieczorem, oczekując na kolację w ośrodku Fraterna Domus, zapoznaliśmy się z 

brazylijską wspólnotą Siewcy Słowa, która głosi Dobrą Nowinę w lasach Amazonii. Zapewniając 

się o wzajemnej modlitwie, postanowiliśmy utrzymywać ze sobą mailowy kontakt. 

Dzień VIII – 2.05 

 Po śniadaniu, ostatecznie żegnając się z przepięknym ośrodkiem Fraterna Domus 

wyruszyliśmy do Cascii. Po pokonaniu krętej trasy prowadzącej przez góry, u grobu świętej Rity 

polecaliśmy Panu Bogu wszystkie sprawy beznadziejne, jakich niemało jest w sercu każdego 

spośród nas i naszych bliskich. 

 Następnym punktem, bardzo ważnym dla każdego postulanta (i nie tylko) był oczywiście 

Asyż. Każdy z nas mógł bardzo osobiście przeżyć spotkanie ze Serafickim Ojcem i pierwszymi 

towarzyszami w kościele pw. Świętego Franciszka, gdzie wzięliśmy także udział w Eucharystii. 

Niezwykle radosną i podniosłą chwilą było także nawiedzenie Pocjunkuli znajdującej się w 

Bazylice Matki Bożej Anielskiej. Miejsce, gdzie mieszkała pierwsza wspólnota braci było dla nas - 

także stawiających pierwsze kroki w życiu na wzór świętego Franciszka - szczególnie cenne. 

 

 



Dzień IX – 3.05 

 Sobotę spędziliśmy na zwiedzaniu Wenecji. Dojechawszy do niej w godzinach 

popołudniowych (po śniadaniu i Eucharystii w okolicach Rimini) spędziliśmy sporo czasu 

oglądając to jedyne w swoim rodzaju miasto położone na wodzie. Nie zabrakło też czasu na 

osobistą wyprawę przez ciasne uliczki miasta czy modlitwę w Bazylice świętego Marka. Po 

powrocie do autobusu w godzinach wieczornych rozpoczęliśmy podróż w stronę Polski. 

Dzień X – 4.05 

 Po długiej podróży, około godziny 15 wróciliśmy ponownie do naszego klasztoru w 

Łodzi, gdzie uczestnicząc w niedzielnej Eucharystii zakończyliśmy pielgrzymkę. W godzinach 

wieczornych byliśmy już w naszej Warcie, za którą (nie ukrywając) troszkę zdążyliśmy się już 

stęsknić. Przywitawszy się ze wspólnotą każdy z nas mógł osobiście podziękować Chrystusowi 

Panu za dar, jakim była ta pielgrzymka. Dotknięci tak wieloma łaskami musimy jeszcze mocniej 

świadczyć o Jego Miłości. W końcu to, co nas spotkało, to także (a może przede wszystkim) 

zadanie. Niech wszystkie owoce tej pielgrzymki służą Jego chwale! 


