
W dniach 14-15.04.2018 Legion Maryi z  parafii Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana  

włączył się w pielgrzymowanie  w raz z pątnikami  Diecezji Sosnowieckiej , pod przewodnictwem Księdza 

Biskupa Grzegorza Kaszaka,   do sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i 

Św. Jana Pawła II w Toruniu. Pielgrzymowanie wpisało się w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości, 

bowiem – jak podkreślił Pasterz Kościoła sosnowieckiego – należy oddać hołd tym wszystkim, którzy 

walczyli lub starali się o naszą wolność w różnych miejscach. 

Z  sosnowieckiej diecezji przybyło ponad 1000 pielgrzymów. Między innymi Z parafii Jezusa Chrystusa  53 
osoby z ks.Proboszczem Ryszardem Pietrzakiem. . Centralnym punktem pielgrzymki była Eucharystia, 
której przewodniczył Ksiądz Biskup. Wspólnie z nim modliło się ponad 50 kapłanów z diecezji. Homilię 
wygłosił o. Tadeusz Rydzyk CssR – założyciel i dyrektor Radia Maryja i Telewizji Trwam, który pochodzi z 
Olkusza.  Przed liturgią wierni odmówili różaniec, który prowadził kustosz sanktuarium o. Andrzej Laskosz 
CssR, a o historii obrazu z prywatnej papieskiej kaplicy i budowie świątyni opowiedział Dyrektor Radia 

Maryja. 

W homilii o. Tadeusz Rydzyk zaapelował do wiernych o budowę dzieła nowej ewangelizacji. "Droga do 
źródła wiedzie pod prąd. Nie z prądem. A naszym źródłem jest Pan Jezus. On jest źródłem naszej 
świętości, pokoju, wolności. Dlatego musimy być silni wiarą, musimy potrafić dochować wierności nauce 
Chrystusowej" – powiedział o. Rydzyk. Kaznodzieja przypomniał też słowa abp Karola Wojtyły, 
późniejszego Świętego Papieża: "Stoimy w obliczu największej konfrontacji jaką kiedykolwiek przeżywała 
ludzkość, w konfrontacji między Kościołem a antykościołem, między Ewangelią a jej zaprzeczeniem. Jest to 
czas próby, z której musimy wyjść obronną ręką. Ale oczywiście sami, bez pomocy Chrystusa, nie jesteśmy 

w stanie nic zrobić. Kluczem jest podążanie za jego wskazaniami" – podkreślił redemptorysta. 

Po Eucharystii wyruszyliśmy na dalszy szlak ,bowiem pielgrzymka nasza obejmowała również  

nawiedzenie sanktuariów maryjnych  w Gietrwałdzie, ,Świętej Lipce,Sokółce i Świętej Wodzie, 

Intencji było tyle, ilu pielgrzymów – głównie pątnicy przybywali z modlitwą o zdrowie, uleczenie z 
rozmaitych dolegliwości, wykształcenie dzieci, uzyskanie pracy, ale były też podziękowania za otrzymane 
łaski. Legioniści wypraszali u Matki Bożej łaskę rozszerzenia wspólnoty Legionu Maryi w Diecezji 
Sosnowieckiej. Legion  służy kościołowi na rozkaz swojej przełożonej-Matki Bożej , jest jej pośrednikiem w 

wykonywaniu  poleceń tak ważnych dla jej dzieci. 

s.Stanisława Dramińska –V-ce prezydent LM Komicjum Katowice 

 



 


