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Wstajemy coraz wcześniej, ale nie sprawia nam problemu witanie nowego dnia przed słonkiem.
Dziś o 5.45 wyruszyliśmy na kolejny etap wędrówki. Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają
nas w modlitwie, bo bez niej trudno byłoby iść dalej.

  

Dziś na polanie w Pietraszowie uczestniczyliśmy w Mszy św., której przewodniczył bp Jan
Kopiec. Po Eucharystii pielgrzymowaliśmy lasami, co przyniosło przyjemną ulgę od piekącego
słońca. W Gwoździanach w kroczyliśmy w rytmie i krokiem poloneza na miejsce odpoczynku,
zatem tradycja została zachowana. Zobacz zdjęcia - kliknij .

  

            

  

Dzisiejszy dzień przebiegał pod hasłem "Rady ewangeliczne w służbie komunii". W ramach
konferencji wypowiadali się: ks. Zygmunt - jako przedstawiciel służby kapłańskiej, siostra
Dagmara - ze Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej, i Łukasz, należący do Domowego
Kościoła. Dzięki temu mogliśmy się zapoznać z tematem dnia z perspektywy osób,
reprezentujących różne Rodziny.

  

Posileni duchowo, otrzymaliśmy również strawę dla ciała. Nasz kochany ks. proboszcz i
towarzyszące mu osoby z grona parafian przywieźli nam pyszną zupę i inne fantastyczne
rzeczy. Dziękujemy!!!

  

Z okazji dzisiejszego święta, w którym modlimy sie szczególnie przez wstawiennictwo św. Jana
Marii Vianneya - patrona proboszczów i również wszystkich księży, życzymy naszym kapłanom
wielu łask i błogosławieństwa oraz tego, aby czerpali radość ze swojej posługi.

  

Zgodnie z planem, w strugach promieni słonecznych, dotarliśmy do Ciasnej - przedostatniego
przystanku na drodze naszej pielgrzymki na Jasną Górę. Kolejny raz podkreślam OGROMNĄ
pracę diakoni muzycznej i porządkowej, bez których nie dalibyśmy rady pokonywać tylu
kilometrów każdego dnia. A wszystkich nas - strudzonych pielgrzymów - dopingują nasze
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najmłodsze siostry i bracia - DZIELNE ZUCHY! 

  

Mimo zmęczenia niezmordowany brat Łukasz zorganizował popołudniowe rozgrywki w
siatkówkę. Ponieważ mecz jeszcze trwa, gdy spisuję tę relację, o jego wyniku i liczbie
odniesionych kontuzji napiszę następnym razem. Mam nadzieję, że z przyjemnością duchowi
pielgrzymi wysłuchają relacji, przygotowanej na dziesiejsze nabożeństwo przez Anię.
Pozdrawiam wszystkich w imieniu całej 13 Srebrnej.
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