Jubileuszowa pielgrzymka Akcji Katolickiej
Archidiecezji Krakowskiej do Gniezna i Torunia
Z inicjatywy pani prezes Grażyny Kominek i Zarządu DIAK odbyła się niezwykła pielgrzymka
członków i sympatyków Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej do Gniezna, Poznania i Torunia. Ta
pielgrzymka jawi się jako kolejny owoc działających już i dalej rozwijających się róż różańcowych nie tylko w
Archidiecezji Krakowskiej, ale i w wielu miejscach w Polsce, które zainicjowała i zorganizowała prezes
Grażyna Kominek jako intensywną modlitwę dziękczynną za pontyfikat św. Jana Pawła II. Pierwszymi
znaczącymi owocami były: Sympozjum "Akcja ŻYCIU TAK” i piękny I Małopolski Marsz dla Życia i Rodziny –
Życiu Tak.

A obecnie wybraliśmy się jako delegacja Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej do korzeni
naszego chrześcijaństwa, do Gniezna, aby przed relikwiami św. Wojciecha, który własną krwią ten chrzest
niejako przypieczętował, odnowić nasze przyrzeczenia chrzcielne. Przybyliśmy do Gniezna z Krakowa, w
którym inny biskup św. Stanisław również własną krwią przypieczętował bierzmowanie naszego narodu w
późniejszym czasie – o czym powiedział św. Jan Paweł II na krakowskich błoniach w czasie pierwszej swojej
pielgrzymki do Polski w 1979 r. Okres największej świetności Polski został zaznaczony przez św. Jadwigę
Królową – króla Polski i naszą wspaniałą patronkę. Przybyliśmy do Torunia, do sanktuarium Najświętszej
Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II – współczesnego, wielkiego filaru
chrześcijaństwa w Polsce.
Po przyjeździe do Gniezna, w Katedrze Gnieźnieńskiej uczestniczyliśmy we Mszy św. celebrowanej
przez ks. Kazimierza Klimczaka proboszcza i asystenta POAK w Mydlnikach. Główną intencją Mszy św. była
modlitwa za Akcję Katolicką krakowską i w Polsce. Korzystając z tego, że byliśmy u źródeł Chrztu Polski
1050 lat temu, w czasie Mszy św. dokonaliśmy aktu odnowienia naszego chrztu ze specjalnie
przygotowanymi zapalonymi świecami w rękach. Świece zapalone trzymaliśmy aż do przyjęcia Komunii św.
i zgasiliśmy dopiero po jej przyjęciu.

Ks. Kazimierz w swojej homilii uczulał nas, że wiara nie jest nam dana na zawsze. Cytując legata papieskiego
Pietro Parolina , który przemawiał podczas uroczystości jubileuszowych z okazji 1050-lecia chrztu Polski w Poznaniu
potwierdził tę tezę. Powiedział wtedy m.in. „zachęcam was, abyście nigdy nie traktowali niczego jako osiągnięcie raz
na zawsze, tak jakby, na przykład, poświęcenie, wiara i odwaga minionych pokoleń wystarczyły, żeby iść dalej pewnie
i uchronić się od wszelkich niebezpieczeństw.” Kardynał podkreślał też, że chrzest oznacza radykalny przełom
mentalności i kultury. Jest to droga rozjaśniona światłem Chrystusa. Mówca przywołał też wypowiedziane w Gnieźnie
słowa św. Jana Pawła II oraz słowa Ruchu Lednickiego. To dotknięcie korzeni chrześcijaństwa polskiego zespolonego
z państwem polskim wywarło na uczestnikach niezapomniane, budujące wrażenie.

Następnie, z przewodnikami zwiedziliśmy Gnieźnieńską Katedrę. Wśród licznych zabytków
podziwialiśmy słynne Drzwi Gnieźnieńskie zawierające kolejno ważne etapy z życia św. Wojciecha, pomnik
Sł. B. kard. Stefana Wyszyńskiego okolonego odlanymi rzeźbami przedstawiające kolejne, ważne etapy z
życia Prymasa Tysiąclecia na wzór rzeźb na Drzwiach Gnieźnieńskich i przede wszystkim sarkofag św.
Wojciecha umieszczony przed głównym ołtarzem.

Po zjedzeniu obiadu przy pięknie zastawionych stołach w sąsiadującej restauracji, przejechaliśmy do
Poznania i nawiedziliśmy Katedrę na Ostrowie Tumskim. Na nocleg dojechaliśmy nad piękne jezioro Białe,
gdzie w hotelu o tej samej nazwie nocowaliśmy.
Po śniadaniu udaliśmy się w drogę do Torunia. Tam o godz. 12:00 uczestniczyliśmy w głównej Mszy
św. pierwszego odpustu nowo wybudowanej świątyni – Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy
Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. Sanktuarium zostało zbudowane jako wotum za pontyfikat Jana
Pawła II i było uroczyście konsekrowane w maju br. przez legata papieskiego kard. Zenona
Grocholewskiego i współkonsekrowane przez kard. Stanisława Dziwisza oraz bpa Andrzeja Suskiego.
Świątynia została zbudowana w rekordowo krótkim czasie niespełna czterech lat i stanowi perłę
architektoniczną, której w pełni nie byliśmy w stanie podziwiać ze względu na szczupłość czasu.

Mszy św. koncelebrowanej przez licznych kapłanów przewodniczył bp Wiesław Szlachetka z
Gdańska, a homilię wygłosił założyciel, inicjator wszystkich dzieł związanych z Radiem Maryja ojciec
Tadeusz Rydzyk. Msza św. była bardzo długa, bo w jej czasie dokonano inicjacji Bractwa św. Jana Pawła i
imatrykulacji studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Bractwo św. Jana Pawła II ma
charakter formacyjny i ewangelizacyjny. Jego zadaniem jest zgłębianie i przekazywanie innym myśli
Papieża Polaka. W koncelebrze brał również udział nasz ks. Kazimierz Klimczak z intencją za Akcję Katolicką.
We Mszy św. wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i lokalnych oraz liczne grono wykładowców,
studentów i ponad 50 członków powstałego Bractwa św. Jana Pawła II. W swojej homilii ojciec Tadeusz
Rydzyk przedstawił w skrócie historię powstałego sanktuarium i wskazał na znacząco zasłużone osoby dla
tego dzieła.
Następnie udaliśmy się na krótkie zwiedzanie Starego Miasta Torunia. Przy okazji wielu uczestników
zaopatrzyło się w różnorodne toruńskie pierniki. Toruńskie pierniki różnorodnością smaków pokrzepiły
większość pielgrzymów. Niektórzy zaopatrzyli się w większe ich ilości, żeby podzielić się ze swoimi bliskimi –
choć pierniki wcale nie były tanie…

W drodze powrotnej mieliśmy wstąpić na Jasną Górę, żeby zawierzyć Matce Najświętszej Akcję
Katolicką, ale niestety późny czas nie pozwolił na ten akt. Jedynie śpiewem i modlitwą, w tym Apelem
Jasnogórskim pozdrowiliśmy Królową Polski przejeżdżając przez Częstochowę. W podróży wiele czasu
poświęcaliśmy na modlitwy różańcowe, inne, śpiewy bardziej i mniej pobożne.
Odbyta pielgrzymka była wyrazem wdzięczności za 1050 rocznicę Chrztu Polski i jednym z ogniw
przygotowujących nas do przyjęcia Chrystusa za Króla przez Polaków 19 listopada w Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia w Łagiewnikach krakowskich i 20 listopada we wszystkich kościołach lokalnych. Pielgrzymka
odbyła się w jubileuszowym Roku Miłosierdzia.
Oby iskra tej dobrej, budującej inicjatywy, jaką była pielgrzymka do Gniezna i Torunia, rozpalała się
coraz bardziej ożywiając i upowszechniając Akcję Katolicką w Archidiecezji Krakowskiej i w całej Polsce. Bo
żywa i dynamicznie działająca Akcja Katolicka jest Kościołowi potrzebna w dzisiejszych, trudnych czasach.
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