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W te wakacje bliskość Jezusa odczuwałam każdego dnia. 
Czasami tak silnie, że płakałam z radości i wzruszenia. 

Opiszę jednak pielgrzymkę do Częstochowy, a właściwie 
jedno, szczególne wydarzenie, gdyż cała pielgrzymka była 
dla mnie jednym wielkim świadectwem jak bardzo Jezus 
oraz  Maryja działają w moim życiu.
Pielgrzymka
Wyjazd był dla mnie ogromnym wyzwaniem. Brak kondycji 
oraz liczba kilometrów, których w życiu na rowerze nie prze-
jechałam – przerażały! Lęk był tak ogromny, że w ostatniej 
chwili chciałam się wycofać. Jednak pojechałam. Jechałam 
w ostatniej grupie.

Podczas jazdy i postojów były momenty radości i smut-
ku. W trudnych dla mnie chwilach modliłam się, śpiewałam 
sobie „Moja droga jest prosta” lub „Boża siła jak rzeka wy-
pełnia duszę mą”. Gdy następowały momenty krytyczne, za-
wsze ktoś się pojawiał, kto wspomógł słowem lub podholo-
wał do przodu. Jezusa spotykałam w różnych osobach.

Przy okazji bardzo chciałam podziękować wszystkim 
osobom z Diakonii Muzycznej oraz innym uczestnikom piel-
grzymki za pomoc, dobre słowo, wyrozumiałość i cierpli-
wość w stosunku do mnie. Przede wszystkim Magdzie, która 
pomimo świetnej kondycji i szybkiej jazdy, zdecydowała się 
mi towarzyszyć w trudach i pozostać ze mną jednego dnia 
w najwolniejszej grupie.

Przez ten czas pedałowania były postoje w różnych miej-
scach. Dla mnie wyjątkowym był ten w Paradyżu. Wchodząc 
do Sanktuarium Chrystusa Cierniem Koronowanego, Miło-
siernego i Krwi Zbawiciela, poczułam się jak w domu. Od-
czułam spokój, wytchnienie, silną chęć pozostania właśnie 
w tym miejscu.

Podczas przejścia na kolanach wokół ołtarza, nad którym 
wisi cudowny obraz (w 1678 r. w Wielki Piątek, na obra-
zie Chrystusa Cierniem Koronowanego pojawiły się krople 
krwi), czułam ogromne trudności i ból. Przed oczami stanęło 

całe moje życie. To uświadomiło mi, jak marny i słaby jest 
człowiek bez Boga (żyłam latami bez Boga i modlitwy).

Następnie oddałam się żarliwej modlitwie i… to była naj-
piękniejsza rozmowa z Jezusem. Zostałam oczyszczona ze 
wszystkich grzechów przeszłości. Otulona ramieniem i po-
cieszona. Poczułam się jak marnotrawny syn, który powrócił 
do swego Ojca. Płakałam i dziękowałam Panu, że pozwolił 
mi odrodzić się na nowo. 

Dziękowałam za Marcina, który odmienia moje życie; 
dzięki któremu każdego dnia zbliżam się coraz bardziej do 
Jezusa i Jego Matki. 

Dziękowałam Chrystusowi za to, że tak bardzo nam bło-
gosławi. 

Dziękowałam Jezusowi za to, że karmi mnie Swoim Cia-
łem. Dziękowałam za wszelkie łaski, jakie otrzymuję od Pa-
na każdego dnia.

Uczucia bliskości Jezusa i Jego dobroci nie jestem w sta-
nie opisać słowami. Niesamowite dla mnie jest to, iż modli-
twa do Pana Jezusa Cierniem Koronowanego, której oczywi-
ście nie znałam, oddaje to, co przeżyłam podczas rozmowy 
z Jezusem.

Modlitwa do Pana Jezusa Cierniem Koronowanego

Zbawicielu, cierniem koronowany!
Ty kochasz moją nędzną, biedną duszę do tego stopnia,  
żeś dla niej pozwolił tak się nad Sobą znęcać.
Po co? 
Aby mi miłość swą i okropność grzechu wyraźnie pokazać. 
Cóż Ci na ten widok odpowiem?
Żałuję za me winy, brzydzę się moimi grzechami,  
a chcę i pragnę Ciebie, Miłość, Niewinność i Dobroć 
kochać dziś, jutro i na wieki. Amen.

Paradyż to inaczej Błogosławiony Raj (z łaciny). 
Rzeczywiście tam jest raj dla duszy. 
Wyjątkowe miejsce, do którego na pewno powrócę.

Eliza 
http://youtu.be/3EBK_WxKgdM

Œwiadectwo z pielgrzymki rowerowej 

11 sierpnia wyruszyła po raz siódmy z naszej parafii 
pielgrzymka rowerowa na Jasną Górę. Kilka lat temu 

w pierwszej pielgrzymce trwającej zawsze od 11 do 14 sierp-
nia uczestniczyło dwadziescia kilka osób. W tym roku było 
aż 430 pątników. Wśród nich było dużo małych dzieci i bar-
dzo liczna grupa młodzieży. Dzieci dzielnie i wytrwale spi-
sywały się na rowerach, zadziwiając  rodziców. Pielgrzym-
ka była podzielona na grupy wiekowe i sprawnościowe co 
wszystkim ułatwiało jazdę.

Trasa jak co roku pokrywała się z trasą paulińskiej piel-
grzymki pieszej. Dodatkowo nawiedziliśmy Sanktuarium 
Matki Boskiej w Pieczyskach i Sanktuarium w Lewiczynie.  
Grupa jadąca najszybciej odwiedziła też Świątynię Opatrz-
ności w Warszawie. 

Pielgrzymka rowerowa na Jasn¹ Górê W naszej pieśni pielgrzymkowej, którą sami napisaliśmy 
podczas pierwszego  pielgrzymowania, są słowa „Mamo, nasza 
Mamo, Jasnogórska Pani, chcemy podziękować Ci, że na naszej 
drodze, że na naszej drodze sami dobrzy ludzie szli”. Słowa te 
odzwierciedlają nasze myśli i uczucia i choć nie zawsze możemy 
wypowiedzieć je osobie na nie zasługującej, to w sercach pozo-
stawiamy wdzięczność i pamięć o spotykanych w drodze pomoc-
nych nam osobach. Pamiętamy o nich również w modlitwie.

Nad naszą pielgrzymką sprawowały patronat medialny 
Telewizja Polska i Radio Warszawa, którym za to dziękuję. 
Dziękuję też wszystkim napotkanym po drodze osobom, któ-
re wspomagały nas fizycznie i duchowo. Przede wszystkim 
dziękuję wszystkim uczestnikom, bez których ta pielgrzym-
ka by się nie odbyła. Dziękuję i życzę dużo łask, o które pro-
simy i których bardzo potrzebujemy. 
Do zobaczenia za rok, a może wcześniej.  

Przewodnik Pielgrzymki Jacek Michalski

* Nasze pielgrzymowanie *


