
 

 

       5 maja br do Częstochowy przyjechali przywódcy ruchów obrony życia z 18 krajów, których 

zamiarem było w najbliższym czasie przeprowadzić Matkę Bożą w kopii Ikony Jasnogórskiej przez kolejne 

kraje całej Azji i Europy, od Oceanu Spokojnego do Oceanu Atlantyckiego – od Władywostoku 

do Fatimy. 

         Trasa pielgrzymki obejmie 23 kraje i wyniesie 18 tys. km.  Prowadzi przez Rosję i Kazachstan ,Białoruś, 

Łotwę, Litwę, Polskę, Czechy, Słowację, Węgry, Rumunię, Słowenię, Chorwację, Włochy, Austrię, 

Lichtenstein, Szwajcarię, Niemcy, Belgię, Wielką Brytanię, Irlandię, Francję, Hiszpanię i Portugalię. Do Fatimy 

prawdopodobnie dojedzie przed Bożym Narodzeniem, a na wiosnę pojedzie do Ameryki. 

         To właśnie kard. Stefan Wyszyński w trudnych czasach komunizmu wielokrotnie z wielką wiarą 

i nadzieją przepowiadał, że Matka Boża w Ikonie Częstochowskiej przejdzie przez świat. 

        Poniżej trasa, którą przebędzie Matka Boża w Ikonie Częstochowskiej  na ziemi Polskiej. W dniu              

14 sierpnia ok. godz. 18 Ikona zawitała do Katedry 

Oliwskiej, gdzie  Ks. abp Sławoj Leszek Głódź, Metropolita 

Gdański przywitał Ikonę Częstochowską, podróżującą          

„Od Oceanu do Oceanu” w obronie życia.  Nabożeństwo 

rozpoczął modlitwą  i odnowieniem   „Aktu Zawierzenia”. 

Przewodniczył uroczystej Mszy św. w asyście ks. abp. seniora, 

Tadeusza Gocłowskiego. W homilii ks. Abp Sławoj Leszek 

Głódź zwrócił uwagę na łączenie się Wchodu i Zachodu 



w obronie ludzkiego życia. Mówił też o konieczności ochrony życia człowieka, tak dzisiaj zagrożonego. Zwrócił 

uwagę, że „ościeniem śmierci jest grzech”. Maryja jest bez grzechu i jest Matką Życia,  która prowadzi 

do Chrystusa. Zwrócił też uwagę, że patronem dnia jest św. Maksymilian Kolbe, który swoje życie  ofiarował 

za drugiego człowieka. Jak zaznaczył  ks. arcybiskup: „Opatrzność sprawiła, że mogliśmy się włączyć w wielkie 

dzieło w intencji ochrony życia nienarodzonych „ 

 

        

 

                    

 

                  Wypełniona Katedra Oliwska, łzy w oczach modlących się,  klękających przed przenoszoną Ikoną, 

dotykający Jej wizerunku, przykładający swoje różańce oraz śpiewanie pełną piersią, a przede wszystkim prawie 

wszyscy  uczestniczący we Mszy Św. przystępujący do Komunii Świętej - to oznaki miłości gdańszczan 

do Matki Najświętszej. Po uroczystości, późnym wieczorem, Ikona odjechała „Life Mobilem” do Wejherowa, na 

uroczystości odpustowe Święta Wniebowzięcia u oo. Franciszkanów oraz procesję na Kalwarii 

Wejherowskiej. We wtorkowy wieczór 14 sierpnia, w wigilię uroczystości Wniebowzięcia NMP, Ikona 

Jasnogórska dotarła do Sanktuarium Pasyjno – Maryjnego w Wejherowie. W tej części uroczystości brali 

udział nasi parafianie – P. Marian Mański i P. Adela Szramkowska, który bardzo drogie jest ŻYCIE oraz troska 

o rodziny, a także młodych małżonków.  



                        

 

 

 

             Uroczystości odpustowe Wniebowzięcia, w które wpisała się sprawa Wielkiego Nawiedzenia   

rozpoczęły się o godz. 19:00 od  Mszy św. sprawowanej w bliskości kaplicy Domku Matki Bożej  na Kalwarii 

przez o. dr. Ernesta Siekierkę – definitora generalnego Zakonu Franciszkanów z Rzymu.  Po Eucharystii, 

odprawionej w intencji ochrony życia, w pięknej scenerii kalwaryjskich kaplic, przy światłach świec trzymanych 

w rękach pielgrzymów, syreny radiowozów, fanfary orkiestry obwieściły fakt przybycia Dostojnego Gościa   w 

Ikonie Częstochowskiej .Około godz. 7:00 rano kolejnego dnia z wielkim wzruszeniem i żalem, stróżowie 

wejherowskiego Sanktuarium odprowadzili razem z wiernymi Ikonę Jasnogórską do samochodu – kaplicy, który 

pilotowany przez policję, straż miejską i motocyklistów wyruszył do Kościerzyny.  

      A.  Szramkowska – w artykule wykorzystałam relacje i fotografie z kroniki Peregrynacji                                                                       
Human Life International - Polska 
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