26 lipiec 2012 r.
NADSZEDŁ OCZEKIWANY DZIEŃ. DZIŚ O GODZINIE 9:00 W BAZYLICE ŚW. ERAZMA I
PANKRACEGO ZOSTAŁA ODPRAWIONA MSZA ŚW. NA ROZPOCZĘCIE PIELGRZYMKI NA JASNĄ
GÓRĘ.
PO MSZY.ŚW. PRZESZLIŚMY DO SANKTUARIUM KRZYŻA ŚWIĘTEGO SKĄD PO
BŁOGOSŁAWIEŃSTWIE RELIKWIAMI KRZYŻA ŚWIĘTEGO WYRUSZYLIŚMY NA PIELGRZYMI
SZLAK. DZISIEJSZY ETAP WYNOSI OK. 35 KM. TRASA WIODŁA Z JELENIEJ GÓRY, PRZEZ
MACIEJOWĄ, KOMARNO DO WOJCIESZOWA, GDZIE MAMY PIERWSZY NOCLEG. Z JELENIEJ
GÓRY WYRUSZYŁO OK. 75 OSÓB, W WOJCIESZOWIE DOŁĄCZYŁ DO NAS NURT KRZESZOWSKI
LICZĄCY 23 OSOBY. POGODA SPRZYJA, ATMOSFERA PEŁNA JEST BOŻEJ RADOŚCI.
TERAZ DOZNAJĄC GOŚCINY MIESZKAŃCÓW WOJCIESZOWA, NABIERAMY SIŁ NA DALSZĄ
DROGĘ. PIELGRZYMI OTACZAJĄ MODLITWĄ CAŁĄ PARAFIĘ, NIOSĄC INTENCJE DO TRONU
MATKI.

27 lipiec 2012 r.
Kleryk Damian Konieczny donosi z " pielgrzymiego szlaku "
"Błogosławieni, którzy sercem szlachetnym i dobrym zatrzymują słowo Boże i wydają owoc przez
swą wytrwałość" (Łk 8,15). Dziś drugi dzień naszego pielgrzymowania. Etap z Wojcieszowa do
Wilkowa ok. 30 km. Dzień rozpoczęliśmy Mszą Św. w Sanktuarium Matki Bożej Wniebowziętej w
Wojcieszowie. Po Mszy św. przed wyruszeniem w drogę zostaliśmy zaproszeni przez parafian na
śniadanie. W czasie drogi przechodziliśmy przez Świerzawę i Biegoszów. Podczas drugiego etapu Ks.
Grzegorz Basara z Parafii M. B. Milosierdzia w Cieplicach wygłosił do nas konferencję na temat roku
liturgicznego. W czasie ostatniego etapu na trasie miała miejsce Droga Krzyżowa z racji
przypadającego piątku. W Wilkowie dołączyła do nas grupa V Zgorzelecka. Jutro razem z naszą grupą
pielgrzymować będzie w stronę Legnicy. Dobry Bóg obdarzył nas dzisiaj dobrą pogodą, dlatego
wdzięczni za Jego Miłosierdzie, pełni radość doszliśmy do Wilkowa, w którym dziś mamy nocleg.
W tutejszym Sanktuarium M. B. Fatimskiej polecamy intencje całej naszej Parafii.

28 lipiec 2012 r.
Kleryk Damian Konieczny donosi z " pielgrzymiego szlaku "
dzień 3 pielgrzymowania :

Nasze dzisiejsze pielgrzymowanie rozpoczęliśmy Mszą Św. w Sanktuarium M. B. Fatimskiej w
Wilkowie. Trasa wiodła z Wilkowa do Legnicy - ok. 25 km. Był to trudny etap, ponieważ w
temperaturze ponad 35 stopni szliśmy terenem bardzo piaszczysty. Mocno dokuczało nam słońce i
kurz unoszący się z nieba. Bardzo przydatne były wszelkiego rodzaju maski i chusty na twarz. Wielką
radość sprawili nam strażacy jednej z miejscowości przez którą przechodziliśmy. Na całej trasie
wiodącej przez ich miejscowość, jechali przed nami i polewali ziemię wodą, aby ograniczyć
rozprzestrzenianie się kurzu. W ten prosty sposób bardzo nam pomogli, za co jesteśmy im wdzięczni.
W godzinach wieczornych dotarliśmy do biskupiej Legnicy, skąd jutro jako cała Pielgrzymka
Legnicka będziemy kontynuować nasze pielgrzymowanie.
29 lipiec 2012 r.
Kleryk Damian Konieczny donosi z " pielgrzymiego szlaku "
dzień 4 pielgrzymowania :
Dziś niedziela, Dzień Pański. O godz. 7.00 w Katedrze Legnickiej pod przewodnictwem Bp. Stefana
Cichego uczestniczyliśmy w Jutrzni, która oficjalnie rozpoczęła XX Pieszą Pielgrzymkę Diecezji
Legnickiej na Jasną Górę. Po błogosławieństwie Ks. Biskupa ruszyliśmy w drogę. Cała Pielgrzymka
składa się z 8 grup z całej Diecezji. Dzisiejszy etap liczył 19 km z Legnicy do Wądroża Wielkiego (
krótki etap z powodu Niedzieli). Na drugim postoju w miejscowości Taczalin miała miejsce Msza św.
pod przewodnictwem Ks. Biskupa. W czasie drugiego etapu przeżyliśmy oberwanie chmury, wszyscy
przemokli do " suchej nitki". Po dojściu na nocleg, na miejscowym boisku odbyły się międzygrupowe
rozgrywki piłki nożnej w ramach Euro Pielgrzymkowego o puchar Głównego Przewodnika
Pielgrzymki. Był to czas wspólnej zabawy i odpoczynku przed jutrzejszym długim etapem.

30 lipiec 2012 r.
Kleryk Damian Konieczny donosi z " pielgrzymiego szlaku "
dzień 5 pielgrzymowania :
Dziś etap wynosił 34 km i wiódł z Wądroża Wielkiego do Mietkowa. W czasie całego dnia na
pielgrzymim szlaku przeżywaliśmy czas Adwentu - tak, to nie pomyłka. Rozważaliśmy tajemnice
związane z czasem oczekiwania na przyjście Zbawiciela. W miejscowości Osiek uczestniczyliśmy w
Mszy Św. Na całej dzisiejszej trasie doznawaliśmy wielkiej życzliwości o mieszkańców
miejscowości, przez które przechodziła Pielgrzymka. Dobry Bóg obdarzył nas piękną pogodą, dlatego
pielgrzymowanie był trochę łatwiejsze.

31 lipiec 2012 r.
Kleryk Damian Konieczny donosi z " pielgrzymiego szlaku "
Dzień 6 pielgrzymowania :
Dzisiaj na naszym pielgrzymim szlaku przeżywaliśmy Boże Narodzenie. Etap - 34 km z Mietkowa do
Węgier. Cały dzień upłyną na przeżywaniu tajemnicy Wcielenia. Od samego rana (pobudka o godz.
4.30) śpiewaliśmy kolędy i pastorałki. Wysłuchaliśmy też dwóch konferencji. Gdy doszliśmy do
Węgier zostaliśmy przywitani przez mieszkańców, którzy z orkiestrą wyszli nam na spotkanie.
Wieczorem mieliśmy wspólny apel na boisku. Była ubrana choinka, kolędy oraz dzieliliśmy się
opłatkiem składając sobie życzenia. "Podnieś rękę Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą... błogosław
również pielgrzymią. "
01 sierpień 2012r.
Kleryk Damian Konieczny donosi z " pielgrzymiego szlaku "
Dzień 7 pielgrzymowania :
Dzisiejszy dzień naszego pielgrzymowania był szczególny (oczywiście, jak wszystkie pozostałe). Trasa
wiodła z Węgier do miejscowości Gać (28 km). Naszemu pielgrzymowanie patronował św. Józef,
dlatego szczególną modlitwą otaczaliśmy wszystkich mężczyzn. Pobudka, jak co dzień o godz. 4.30, a
o godz. 5.30 byliśmy już w drodze. To 7 dzień naszego pielgrzymowania, Dobry Bóg znowu dzisiaj
obdarzył nas piękną pogodą. Jako Polacy z krwi i kości, przeżywaliśmy dzisiaj rocznicę Powstania
Warszawskiego. Od rana rozbrzmiewały w grupach piosenki patriotyczne. Na trzecim postoju miała
miejsce celebracja Sakramentu Pokuty i Pojednania. Był to czas osobistego rachunku sumienia i
skorzystania ze spowiedzi. Wieczorem w miejscowości Gać uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, po
której odbył się Apel powiązany z programem patriotycznym. Na całej trasie naszego
pielgrzymowania doświadczamy wielkiej życzliwości. Mamy świadomość, że nic się nam nie należy, a
za każde otrzymane dobro, pielgrzym dwa razy dziękuje. Św. Józefie - miej nas w swojej opiece,
polecamy Tobie te wszystkie intencje, o które nas proszą nasi bliscy. A jutro... znowu szczególny
dzień!
02 sierpień 2012 r.
Kleryk Damian Konieczny donosi z " pielgrzymiego szlaku "
Dzień 8 pielgrzymowania :
"Ludu Kapłański, ludu królewski, śpiewaj swemu Panu". Dziś na pielgrzymim szlaku przeżywaliśmy
Wielki Czwartek. Nasze rozważania skoncentrowane były na Tajemnicy ustanowienia Eucharystii i
Kapłaństwa. W szczególny sposób modliliśmy się za kapłanów, przygotowujących się do kapłaństwa
oraz za członków Instytutów Zakonnych. Na pierwszym postoju w Brzegu, w kościele Podwyższenia
Krzyża Świętego, uczestniczyliśmy w Mszy Świętej Prymicyjnej, odprawianej przez czterech
Neoprezbiterów z naszej Diecezji. Na zakończenie Mszy Św. Księża Neoprezbiterzy udzielili nam
swojego błogosławieństwa. Dzisiejszy etap wynosił 33 km z Gać do Starych Siółkowic. Większość
etapu wiodła przez drogę krajową, dlatego naszy przemarsz był wielkim przedsięwzięciem
logistycznym. Przez cały dzień żar "lał się z nieba", powodując duże zmęczenie. Jednak, jak powtarza
każdy pielgrzym, każda wysoka temperatura jest lepsza, aniżeli deszcz. Dlatego dziękujemy Bogu za
taką pogodę, prosząc aby nie padało. Wieczorny Apel odbył się w grupach. Nasza grupa gościła Ks.
Misjonarza, oblata, który udzielił nam błogosławieństwa krzyżem misyjnym. Jako grupa jeleniogórska
mineliśmy już półmetek naszego pielgrzymowania, dlatego radujemy się, że jesteśmy coraz bliżej
Naszej Matki.
03 sierpień 2012r.
Kleryk Damian Konieczny donosi z " pielgrzymiego szlaku "
Dzień 9 pielgrzymowania :
Dziś Wielki Piątek, rozważamy Mękę i Śmierć Zbawiciela. Trasa wiodła ze Starych Siółkowic do Jełowej
- 25 km. Cały dzień miał charakter zadumy i milczenia. Śpiewy prowadzone były bez gitary. W
południe przeżyliśmy wzruszającą Drogę Krzyżową na trasie.

Gościła również w naszej grupie S. Konstantyna, karmelitanka, która opowiedziała nam o
charyzmacie swojego zgromadzenia. Wieczorem do późnych godzin nocnych uczestniczyliśmy w
nabożeństwie adoracji Krzyża.
04 sierpień 2012r.
Kleryk Damian Konieczny donosi z " pielgrzymiego szlaku "
Dzień 10 pielgrzymowania :
"W ciszy szukam słów, by podziękować za Twą miłość." Dzisiaj celebrowaliśmy Wielką Sobotę - czas
ciszy, kiedy Chrystus wstąpił do Otchłani. Przeżywaliśmy tę ciszę wraz z Maryją, która jest wzorem
zaufania. Do mszy św. trwaliśmy w ciszy, kontemplując to, co wydarzyło się w Wielki Piątek. Trasa
wiodła z Jełowej do Dobrodzienia i liczyła 34 km. W południe, w Radawiu, na polu Legnickim
sprawowaliśmy Mszę Św. w czasie której 40 pielgrzymów przyjęło szkaplerz karmelitański. Msza Św.
była sprawowana w miejscu, które przed laty zostało zakupione przez miejscowego proboszcza dla
pielgrzymów naszej diecezji. Został tu zbudowany ołtarz, w którym znajduje się figura M. B. Ocalenie.
Po Mszy Św. zostaliśmy poczęstowani grochówką. W drodze odprawiliśmy też nabożeństwo
Pierwszych Sobót Miesiąca ku czci Niepokalanej. Wieczorem na apelu w grupach przeżywaliśmy
Wigilię Paschalną. Był mini paschał, był koszyk ze święconką oraz kwiaty dla księży z okazji
wspomnienia św. Jana Vianneya. Zabrzmiały również śpiewy Wielkanocne. "Chrystus
zmartwychwstał, Alleluja".
05 sierpień 2012 r.
Kleryk Damian Konieczny donosi z ”pielgrzymiego szlaku”
Dzień 11 pielgrzymowania :
Dziś już 11 dzień naszego pielgrzymowania. Niedziela - Dzień Pański. Obchodziliśmy uroczystość
Zmartwychwstania Pańskiego. Od rana rozbrzmiewało radosne Alleluja. Etap wynosił 30 km i wiódł z
Dobrodzienia do Lisowa. Radość Niedzieli przeplatała się z piękną pogodą, którą nas Bóg obdarzył. O
godz. 19.00 w kościele parafialnym w Lisowie uczestniczyliśmy w niedzielnej Mszy Św., po której do
późnych godzin nocnych trwał koncert uwielbieniowy. Dziś również w czasie jednego z etapów,
siostra pielgrzymkowa Barbara z grupy pokutnej miała atak serca. Przeprowadzono reanimację, a
następnie helikopterem została przetransportowana do szpitala w Sosnowcu, gdzie przeszła poważną
operację. W imieniu pielgrzymów prosimy wszystkich o modlitwę w intencji siostry Barbary. Maryjo,
uzdrowienie chorych - módl się za nią!
06 sierpień 2012 r.
Kleryk Damian Konieczny donosi z ”pielgrzymiego szlaku”
Dzień 12 pielgrzymowania :
Święto Przemienienia Pańskiego, w ten przedostatni dzień naszego pielgrzymowania, zaprowadziło
nas na Górkę Przeprośną - Górę Tabor. Etap 19 km wiódł z Lisowa do Gnaszyna. W południe
uczestniczyliśmy w Mszy Św. w czasie której brat Jan z naszej grupy, który urodził się w Francji, przyjął
Pierwszą Komunię Świętą. Po Mszy Św. dotarliśmy na Górkę Przeprośną, gdzie miało miejsce
nabożeństwo dziękczynno - pokutne, zakończone Koronką do Bożego Milosierdzia. Wieczorem
odbyły się apele w grupach, w czasie których dziękowaliśmy sobie na wzajem za wszelkie dobro,
jakiego doświadczaliśmy na pielgrzymim szlaku. Z Gnaszyna widać już prawie Jasną Górę. Naszą
wdzięczność za dar pielgrzymowania mogliśmy okazać, przez całonocną adorację Najświętszego
Sakramentu. Jutro będziemy już u naszej Matki.
07 sierpień 2012 r.
Kleryk Damian Konieczny donosi z ”pielgrzymiego szlaku”
Dzień 13 pielgrzymowania :
Dziś ostatni dzień naszego pielgrzymowania na Jasną Górę. Już od samego rana do Gnaszyna, gdzie
mieliśmy nocleg, przyjeżdżały autokary z osobami, które pragnęły ten ostatni etap przejść z nami. O
godz. 7.30 uczestniczyliśmy w jutrzni, w czasie której małżonkowie będący na pielgrzymce, odnowili

przyrzeczenia małżeńskie. Po jutrzni wyruszyliśmy na ostatni etap z Gnaszyna na Jasną Górę, który
wynosił 12 km. W drodze odśpiewaliśmy ostatnie Godzinki oraz odmówiliśmy różaniec. Ok. godz.
11.30 Aleją Najświętszej Maryi Panny w uroczystym pochodzie, 8 grup XX Pieszej Pielgrzymki Diecezji
Legnickiej wkroczyło na szczyt Jasnej Góry, gdzie przywitał nas Biskup Legnicki. Po przedstawieniu
grup udaliśmy się przed. Obraz Matki Bożej Częstochowskiej, aby przed Jej Obliczem złożyć intencje
naszego pielgrzymowania. O godz. 14.30, na Wałach Jasnogórskich, pod przewodnictwem Biskupa
Legnickiego, została odprawiona Msza Święta dziękczynna na zakończenie XX Pieszej Pielgrzymki
Diecezji Legnickiej.
Zakończyła się pielgrzymka, te przepiękne rekolekcje w drodze. Był to czas modlitewnego "szturmu"
do nieba. Każdy z pielgrzymów, modląc się swoimi stopami, ofiarowywał swój trud w różnych
intencjach. Po mimo wielkiego zmęczenia, był to czas wielkiej radości. Za to Dobremu Bogu niech
będą dzięki. W przyszłym roku, z Bożą pomocą, znowu ruszymy na pielgrzymi szlak.

