Droga Krzyżowa z modlitwą o wyzwolenie z nałogów
Dnia 24.05.2014 r. w sobotę grupa Sióstr wieczystych, junioratek i nowicjuszek uczestniczyła w Drodze
Krzyżowej z modlitwą o wyzwolenie z nałogów i zniewoleń. Hasłem przewodnim tego spotkania
modlitewnego były słowa św. Jana Pawła II "Nie lękajcie się", które dobrze oddały panujący wśród
uczestników klimat otwarcia na bliźniego oraz odważnego i szczerego dzielenia się osobistym
doświadczeniem spotkania z Bogiem. Droga Krzyżowa rozpoczęła się od modlitwy przy sarkofagu patrona
Sanktuarium - św. bpa Józefa Sebastiana Pelczara w Korczynie o godz. 11.00, skąd wyruszyliśmy do ruin
zamku w Odrzykoniu. Przez cały czas
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uczestników klimat otwarcia na bliźniego oraz odważnego i szczerego dzielenia się osobistym
doświadczeniem spotkania z Bogiem. Droga Krzyżowa rozpoczęła się od modlitwy przy sarkofagu patrona
Sanktuarium - św. bpa Józefa Sebastiana Pelczara w Korczynie o godz. 11.00, skąd wyruszyliśmy do ruin
zamku w Odrzykoniu. Przez cały czas szliśmy w obecności relikwii trzech świętych - Jana Pawła II, Jana z
Dukli i bpa J. S. Pelczara. Relikwie były przekazywane z rąk do rąk, tak, aby każdy miał możliwość
osobistego spotkania i rozmowy ze Świętym. Rozważania do poszczególnych stacji przygotował ks. Andrzej
Bienia z Radia Fara. Po każdym z nich mogłyśmy wysłuchać świadectwa osób, którym udało się dzięki Bożej
pomocy wyzwolić z nałogów. W czasie wspólnego wędrowania i rozważania Męki Pańskiej doświadczyłyśmy
szczególnej bliskości Boga, dla Którego nie ma nic niemożliwego. Uwieńczeniem naszej modlitwy z
cierpiącym Jezusem była Msza święta, której przewodniczył ks. Franciszek Partyka, a homilię wygłosił ks.
Jan Seremak CSMA. Kapłan odniósł się w niej do czytań z ubiegłego tygodnia, które dotykały tematu
przykazania miłości Boga i bliźniego oraz trwania przy Jezusie. Ks. Seremak podkreślił, że największym
szczęściem człowieka jest ufne oddanie i powierzenie się Bogu. Zabrałyśmy z tej drogi krzyżowej przede
wszystkim wspomnienie autentycznej radości ludzi, którzy całą nadzieję złożyli w Bogu i w Jego ręce oddali
swoje życie wraz ze wszystkimi smutkami, upadkami i bezsilnością. Jesteśmy wdzięczne za wzruszające i
budujące świadectwa wypowiedziane z głębi serca, które znając gorycz duszy ( Prz 14,10) doświadczyło
wiele bólu i cierpienia. Na koniec zbudowane atmosferą życzliwości i otwartości włączyłyśmy się w agapę,
która miała miejsce po Eucharystii.
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