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Pielgrzymka słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku
do Lichenia
tekst: Irena Szlachta
zdjęcia: Roman Tekieli
W dniach 22−25 września br. odbyła się pielgrzymka słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku prowadzonego na naszej
uczelni, której trasa wiodła przez Częstochowę, Warszawę
i Niepokalanów do Lichenia.
Pierwszym punktem programu było uczestnictwo we mszy
świętej sprawowanej w kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej
na Jasnej Górze. Następnym etapem była Warszawa i nawiedzenie grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki, kapelana „Solidarności”, znajdującego się przy kościele św. Stanisława Kostki. Nasza
pielgrzymka wypadła w przededniu 30. rocznicy śmierci ks.
Popiełuszki zamordowanego w październiku 1984 roku.
W podziemiach kościoła zorganizowano Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. Ekspozycja obrazuje
poszczególne etapy życia i śmierć ks. Jerzego. Przedstawione
zostały także najważniejsze wydarzenia z historii Polski w latach 1944−1989, w tym stan wojenny i wota ofiarowane przez
pielgrzymów. Najbardziej wstrząsająca przestrzeń to sala o nazwie Golgota, upamiętniająca męczeńską śmierć kapłana.
Podczas zwiedzania Warszawy przewodniczka starała się
przekazać nam jak najwięcej informacji, szczególnie tych odnoszących się do powstania warszawskiego. Po drodze do katedry polowej Wojska Polskiego zatrzymaliśmy się przy Pomniku Powstania Warszawskiego, o którego budowę wal-
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czono 45 lat. We wnętrzu katedry znajduje się m.in. kaplica
Katyńska, a w niej tabliczki z nazwiskami zamordowanych
w Katyniu, Charkowie i Miednoje, jak również tablica poświęcona ofiarom katastrofy smoleńskiej. Dalsza trasa zwiedzania prowadziła przez miejsca upamiętniające powstanie
1944 roku. Zwiedzanie Warszawy obejmujące Stare Miasto,
Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Patronki, bazylikę archikatedralną, plac Zamkowy i kościół św. Anny na Krakowskim
Przedmieściu, w którym posługiwał bł. Władysław z Gielniowa − patron Warszawy, zostało zakończone w Centrum
Opatrzności Bożej.
W Niepokalanowie odwiedziliśmy bazylikę z usytuowaną w jej podziemiach ruchomą szopką zwaną Panoramą Tysiąclecia oraz Muzeum św. Maksymiliana Kolbego. Ostatnim
punktem programu był Licheń. Historia Sanktuarium w Licheniu wiąże się z objawieniami Matki Bożej Mikołajowi Sikatce w 1850 roku. Miały one miejsce w Lesie Grąblińskim,
gdzie znajdował się zawieszony wcześniej na sośnie obraz
Matki Bożej z orłem na piersiach. W 1852 roku obraz umieszczono w dzisiejszym kościele Matki Bożej Częstochowskiej,
a po pięciu latach w kościele św. Doroty. W latach 1994−2004
została wybudowana bazylika, do której przeniesiono cudowny obraz Matki Bożej Licheńskiej.
W kościele Matki Boskiej Częstochowskiej znajduje się kaplica
Krzyża Świętego z podziurawioną od kul pasyjką. Jest to pamiątka
wydarzenia z roku 1944, kiedy oddano strzały w kierunku krzyża. Jako wotum przebłagalne za ten czyn
w latach 1974–1984 wybudowano
z betonu i kamieni górę nazwaną
Golgotą ze stacjami drogi krzyżowej. Obecny kształt Sanktuarium
Maryjne w Licheniu zawdzięcza
w dużej mierze ks. Eugeniuszowi Makulskiemu, kustoszowi tego
miejsca w latach 1966−2004.
Zwiedziliśmy również Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego upamiętniające marianina
zmarłego w Anglii. Na zakończenie pozostał jeszcze tylko wyjazd
na wieżę widokową i pamiątkowe
zdjęcie.
Po powrocie do Krakowa
podziękowaliśmy panu Romanowi Tekieliemu. To dzięki niemu udało się zrealizować projekt
tej religijno-patriotycznej pielgrzymki zaproponowanej przez
słuchaczy UTW.

