DZIEŃ TRZECI– NIEDZIELA
14.10
Zespół klasztorny bernardynek, założony w
drugiej połowie XV w., początkowo jako klasztor bernardynów. Wielokrotnie przebudowywany i obecnie w
zasadzie bezstylowy. Wyjątkiem jest otoczony krużgankami renesansowy wirydarz z 1633 r. W skład zespołu klasztornego wchodzi kościół pw. św. Katarzyny. W XIX w. wyposażenie świątyni uległo zniszczeniu na skutek pożaru. Z dawnego wyposażenia zachował się wyłącznie obraz
Madonny z XVI w. Figurka św. Katarzyny jest prawdopodobnie kopią figury
zaginionej w pożarze. Pierwotna figura według tradycji została tu sprowadzona
z północnej Afryki. Zespół klasztorny został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych.
Drewniana kapliczka św. Franciszka przy drodze na Łysicę. Obok kapliczki znajduje się źródło,
uznawane przez wiernych za cudowne. Według tradycji woda z tego źródełka leczy choroby oczu.
Kaplica cmentarna nazywana kapliczką
Żeromskiego. Wzniesiona na początku XIX w. Na
tynku znajdują się wyryte w 1882 r. podpisy Stefana
Żeromskiego oraz jego szkolnego kolegi Janka Stróżeckiego. Nieopodal kapliczki znajdują się dwie mogiły: z czasów powstania styczniowego oraz z 1943 r.
Święty Krzyż. Najstarsze polskie sanktuarium.
Przechowywane są w nim relikwie Drzewa Krzyża
Świętego. Znajduje się niemal na szczycie zwanym
Świętym Krzyżem, Łysą Górą lub Łyścem - 595 m.
npm. Według tradycji pierwszy kościół wzniosła tam w 966 r. Dąbrówka, żona
Mieszka. Natomiast opactwo benedyktyńskie założył Bolesław Chrobry
w 1006 r. Od X w. aż do kasacji opactwa w 1819 r. gospodarzami sanktuarium
byli benedyktyni, obecnie opiekę nad nim sprawują misjonarze oblaci Maryi
Niepokalanej. Relikwie podarował kościołowi w XII w. św. Emeryk, syn węgierskiego króla Stefana. W średniowieczu oraz później, aż do kasaty opactwa
w 1819 r., Święty Krzyż był jednym
z najważniejszych ośrodków intelektualnych
i kulturalnych w Polsce. Na Świętym Krzyżu
jest pochowanych wiele znakomitych osobistości, m.in. książę Jeremi Wiśniowiecki.
Inicjatywę ogarnijmy naszą modlitwą.

PIELGRZYMKA DO CZARNEJ I
ZIEMI KIELECKIEJ 12-14 PAŹDZIERNIKA
Piątek 12.10
6.00—wyjazd—parking przy kościele w Bóbrce
12.20—prezentacja Panoramy Świętokrzyskiej
13.00— Msza święta w Kałkowie
13.40—obiad– czas wolny
14.20—Droga Krzyżowa w intencji Ojczyzny szlakiem
Golgoty Świętokrzyskiej
15.00—wyjazd do Wąchocka
16.00— zwiedzanie klasztoru cystersów i Muzeum Walki o niepodległość –
czas wolny, możliwość skorzystania z kawiarenki)
17.30—wyjazd do Czarnej –zakwaterowanie
19.00—kolacja –czas wolny
21.00—Apel Jasnogórski przy obrazie Matki Bożej Wychowawczyni
22.30—cisza nocna
Sobota 13.10
8.00—wspólne modlitwy– śniadanie
9.30—wyjazd do Skarżyska Kamiennej
10.30— Msza święta przed obrazem Matki Bożej Ostrobramskiej – różaniec za
Ojczyznę, zwiedzanie sanktuarium i Muzeum Orła Białego
12.30— wyjazd do Kielc
13.30— obiad u Księży Pallotynów na Karczówce
14. 00—zwiedzanie Karczówki (muzea: św. Jana Pawła II i Misyjne)
15.30—zwiedzanie katedry kieleckiej i starówki — czas wolny
17.30—wyjazd do Czarnej
19.00—kolacja (rekreacja– ognisko)
21.00—Apel Jasnogórski
22.30—cisza nocna
Niedziela 14.10
7.30—śniadanie
8.30—Msza święta
10.30—wyjazd do Świętej Katarzyny
11.30— zwiedzanie klasztoru sióstr bernardynek, miejsc pamięci pomordowanych za ojczyznę, szlak na Łysicę
13.00 ( około) —obiad
14.00—wyjazd na Święty Krzyż ( zwiedzanie klasztoru, ucałowanie relikwii
Świętego Krzyża)
17.00—wyjazd do Bóbrki. Planowany powrót godz. 22.00
Koszt pielgrzymki –300 zł. Zgłoszenia do niedzieli 30 września.
Kontakt: ks. Marian Łagód, tel: 535 611 731

DZIEŃ PIERWSZY– PIĄTEK 12.10
Zespół kościelnych budynków w Godowie i
Kałkowie. W skład kompleksu religijnego wchodzi:
świątynia pod wezwaniem MB Bolesnej Królowej Polski, kamienne stacje drogi krzyżowej, figura Matki Bożej, z białym orłem w koronie u stóp, otoczona różańcem
układającym się w kontury Polski, kapliczka Piety, Droga Betlejemska, dzwonnica. Elementem kompleksu jest
też monumentalna Golgota Świętokrzyska, czyli martyrologium narodu polskiego.
Na 5 kondygnacjach wydzielono 35 oratoriów, m.in. św. Maksymiliana Kolbego,
ks. Jerzego Popiełuszki, SB. prymasa Stefana Wyszyńskiego, górników z kopalni
„Wujek”, ofiar powstania warszawskiego. Centralną budowlą sanktuarium jest kościół MB Bolesnej Królowej Polski. Przedmiotem kultu jest kopia wizerunku MB
Licheńskiej, znajdująca się w ołtarzu głównym kościoła górnego. Na terenie sanktuarium znajduje się również ruchoma Panorama Świętokrzyska, prezentująca w
przystępny sposób historię Kielecczyzny.
Opactwo Cystersów w Wąchocku jest jednym z najstarszych w Małopolsce, zaraz po konwencie w Jędrzejowie. Oba współfundował biskup krakowski Gedeon. Książę sandomierski
Bolesław Wstydliwy w roku 1275 zezwolił braciom zakonnym na zorganizowanie w pobliżu klasztoru wsi o
nazwie Kamienna, potem utrwaliła się obecna nazwa,
zapewne częściej stosowana przez mieszkańcówWąchock, co wedle badających zabytki języka polskiego
zachowane w nazwach najstarszych z osad znaczy tyle
co: "wąskie wejście do puszczy". W klasztorze znajduje
się m.in. ekspozycja muzealna. Zgromadzone eksponaty zostały przekazane przez
księdza podpułkownika Walentego Ślusarczyka. Na stałej wystawie prezentowane
są eksponaty związane z powstaniami narodowymi, represjami caratu, narodzinami
niepodległości,
drugą
wojną
światową
i
terrorem
okupanta.
Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni w Czarnej związane jest z
kultem Maryi, która zgodnie z legendą ukazała się mieszkańcom pracującym przy
wypalaniu węgla drzewnego i wytopie rudy żelaza na
przełomie XVI i XVII wieku. Skutkiem objawienia Maryjnego było wybudowanie w miejscu cudu małej kapliczki i umieszczenie w jej wnętrzu cudami słynącego
wizerunku Matki Boskiej z Dzieciątkiem. W 1763 roku
hrabina Izabela Małachowska z Humienieckich ufundowała kościół, który w 1919 roku stał się kościołem parafialnym. W 1971 r. bp Diecezji Sandomierskiej Piotr
Gołębiowski powierzył opiekę nad sanktuarium księżom pallotynom. W 1990 roku
obraz został poddany renowacji. Korony dla cudownego obrazu zostały pobłogosławione przez św. Jana Pawła II 4 czerwca 1991 r. w Radomiu, podczas jego czwartej wizyty w Polsce. Koronacja obrazu miała miejsce 5 września 1999 r.

DZIEŃ DRUGI– SOBOTA 13.10
Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w
Skarżysku Kamiennej istnieje od 1989 roku. Świętokrzyskie sanktuarium jest niemal wierną kopią Ostrej
Bramy w Wilnie. Jego budowa rozpoczęła się w 1988
roku. Rok później ks. Kard. Henryk Gulbinowicz dokonał poświęcenia kaplicy, w której następnie umieszczony został intronizowany obraz Matki Bożej Ostrobramskiej. Sanktuarium jest widocznym znakiem łączności świętokrzyskiego miasta z
Wilnem. Jej przejawem są relikwie św. Rafała Kalinowskiego. - zakonnika, którego
życie związane było z Ostrą Bramą w Wilnie. Istotnym celem sanktuarium jest szerzenie kultu Matki Bożej Miłosierdzia, która od 1995 roku jest patronką SkarżyskaKamiennej. Konsekracji kościoła pod wezwaniem Matki Boskiej Ostrobramskiej
dokonał w 1993 roku kard. Józef Glemp. Koronacja wizerunku Matki Bożej Miłosierdzia miała miejsce w 2005 roku.
Muzeum im. Orła Białego – muzeum regionalne w Skarżysku-Kamiennej,
utworzone w 1969 roku. Poza ekspozycją w budynku
muzealnym istnieje prawie 2 ha ekspozycji plenerowej,
na której wystawiony jest głównie sprzęt wojskowy. Jest
to jedna z największych kolekcji militariów w Polsce
zawierająca unikatowe eksponaty. W Muzeum prezentowane są wystawy stałe: "Barwa i broń XX w." ;
"Skarżysko-Kamienna: miasto i ludzie." "Wojsko Polskie
na frontach II Wojny Światowej - sprzęt i ludzie w miniaturze." ; "Nowości w zbiorach Muzeum im. Orła Białego."
Klasztor na Karczówce. Na szczycie ulokowany jest kościół pw. św. Karola Boromeusza oraz klasztor należący dawniej do
oo. bernardynów. Fundatorem zespołu klasztornego był
biskup krakowski Marcin Szyszkowski. Powstał on jako
wotum za ominięcie Kielc przez zarazę z 1622 r. Zespół
klasztorny został wzniesiony w latach 1624–1631. Na
początku XVIII w. klasztor został przebudowany. W
1864 r. zakon bernardynów został rozwiązany przez władze carskie. Od 1957 r. klasztorem opiekują się księża
pallotyni.
Bazylika
katedralna
Wniebowzięcia NMP barokowa świątynia, z pozostałościami stylu romańskiego,
zlokalizowana w centrum Kielc na "Wzgórzu Zamkowym", jeden z najcenniejszych zabytków miasta. Obecnie kościół, dzwonnica oraz wieże sąsiedniego Pałacu
Biskupów Krakowskich górują nad niską zabudową
śródmieścia.

