Modlitwa ekspiacyjna i błagalna w Korczynie
W sobotnie przedpołudnie 25 maja grupa Sióstr Michalitek i dziewczynki z KPW z Miejsca Piastowego udały
się do Korczyny, by uczestniczyć w ekspiacyjnym nabożeństwie Drogi Krzyżowej z modlitwą o wyzwolenie z
nałogów i zniewoleń. Takie nabożeństwo odbyło się już po raz czwarty i wzięło w niej udział ponad 500 osób.
Drogę Krzyżową w Sanktuarium św. Bpa J. S. Pelczara rozpoczął modlitwą ks. bp Jan Niemiec, który
wyruszył z nami na pątniczy szlak. Duchowym przewodnikiem był ks. Jan Seremak CSMA. Wspólnie
kroczyliśmy za cierpiącym Jezusem niosąc intencje osób uwikłanych w różne nałogi i zniewolenia,
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prosząc dobrego Boga o ich uzdrowienie. Jednocześnie dziękowaliśmy Bogu za tak liczne i wielkie cuda
nawróceń, których dowodem były świadectwa składane przy poszczególnych stacjach. Swoim
doświadczeniem wiary i uzdrawiającej miłości Boga Ojca podzieliła się również s.Mariola Bochniak CSSMA.
Droga Krzyżowa zakończyła się uroczystą Mszą Świętą, której przewodniczył także ksiądz biskup. W czasie
procesji z darami wiele osób złożyło deklaracje Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Po Eucharystii odbyła się
agapa. Dziękujemy Bogu za to doświadczenie wiary żywego Kościoła i za szczególną Bożą Opatrzność nad
nami, dobrą pogodę i otaczające nas piękno przyrody. (siostry nowicjuszki)
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