Pielgrzymka osób konsekrowanych do Starchociny
30.05.2015r., trwający w Kościele Rok Życia Konsekrowanego, zgromadził już po raz kolejny, osoby
poświęcone Bogu na wspólnej modlitwie. Tym razem "gospodarzem" spotkania był św. Andrzej Bobola w
swoim sanktuarium w Strachocinie, a zaproszone zostały siostry z diecezji przemyskiej. Spotkanie
rozpoczęło się powitaniem przez kustosza sanktuarium ks. prał. Józefa Niżnika, a następnie zgromadzeni
wyruszyli w procesji z relikwiami św. Andrzeja na drogę krzyżową na teren "Bobolówki" /miejsce
zamieszkania szlacheckiej rodziny Bobolów w Strachocinie w latach 1520-1686/. Piękne kamienne stacje
Drogi Krzyżowej, wzniesione na pamiątkę
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Drogi Krzyżowej, wzniesione na pamiątkę 25-lecia kultu św. Andrzeja w Strachocinie, umieszczone w
plenerze wśród kilkusetletnich dębów i obecność jego relikwii, tworzyły głęboką atmosferę przeżywanego
nabożeństwa. Następnie odbyła się uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem ks. prał. Józefa Bara,
wikariusza biskupiego ds. zakonnych w diecezji przemyskiej. Homilię wygłosił ks. Kustosz, przywołując
historię życia i męczeństwa św. Andrzeja Boboli. Przedstawił także historię sanktuarium, które powstało na
wyraźną prośbę Świętego i jest miejscem obfitującym w łaski wypraszane przez świętego Patrona. Uroczysty
charakter Mszy świętej podkreślił śpiew kwartetu Accord z Terespola /Ukraina/.
Przedłużeniem uczty duchowej był koncert wspomnianego kwartetu. W przepięknym wykonaniu zabrzmiały
dzieła światowej klasyki sakralnej, ale także współczesna muzyka amerykańska, ukraińska dumka i
staropolskie pieśni ludowe. A jako, że rok życia konsekrowanego jest dla nas wielką radością i
świętowaniem, kolejnym punktem spotkania była Agapa przygotowana przez "gospodynie" spotkania, Siostry
Franciszkanki Rycerstwa Niepokalanej. Podczas posiłku Siostry przybliżyły historię swojego Zgromadzenia i
Założyciela, Mieczysława Marii Mirochny.
Pielgrzymka sióstr zakonnych do Sanktuarium w Strachocinie zakończyła się wspólną Koronką do
Miłosierdzia Bożego, ucałowaniem relikwii św. Andrzeja i uroczystym błogosławieństwem.
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