Gidle to Sanktuar ium, któr e nawiedzają pątnicy praktycznie z całego świata. Sprowadza ich cudowna figurka Matki Bożej Gidelskiej, której kustoszami już od 400 lat są Ojcowie Dominikanie. Figurka ta
została wyorana z pola przez Jana Czeczka w 1516 r.
Rolnik szybko zorientował się, że figurka jest niezwykła, ponieważ zaczęły się dziać cuda (szeroko nt. tej
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koniecznie:
www.gidle.dominikanie.pl. Aż wreszcie, wiek później, Anna z Rusocic Dąbrowska,
wdowa po kasztelanie wieluńskim, sprowadziła na to miejsce Ojców Dominikanów
znanych z tego, że byli gorliwymi czcicielami Maryi.
Na nasze ziemie przybyli sześć lat po oficjalnym zatwierdzeniu Zakonu św. Dominika przez papieża Honoriusza III, czyli w roku 1222, na czele ze św. Jackiem Odrowążem i bł. Czesławem. Do Gidel zaś trafili
dokładnie w 1615 r., by nieprzerwanie posługiwać
pielgrzymom, głosić Ewangelię i być świadkami
Prawdy
Jędrzejów Cysterskie dziedzictwo: W latach
1140-1149 Janik z rodu Gryfitów, abp gnieźnieński, wraz ze swoim bratem Klemensem ufundowali w Brzeźnicy (Jędrzejowie) kościół i klasztor. Ojcowie przybyli
tu z burgundzkiego opactwa Morimond. Od samego początku podjęli swoje obowiązki zakonne oraz, zgodnie z zasadą ora et labora, działalność gospodarczą, a
także intelektualną. Nurt intelektualny zapewne nasilił się po wstąpieniu w 1218 r.
do wspólnoty zakonnej biskupa Wincentego – historiografa, kronikarza, człowieka
wielkiej kultury. Po śmierci Kadłubka, która nastąpiła w jędrzejowskim klasztorze,
rozwijający się tu jego kult był przyczyną żywotności opactwa. W okresie Księstwa
Warszawskiego jędrzejowski klasztor objęty był wzmożonym nadzorem. 1 lipca
1819 r. car Aleksander I dokonał kasaty opactwa cystersów, ale zakonnicy dotrwali
tutaj do 1855 r., gdy zmarł ostatni cysters o. Wilhelm Ulawski. W latach 1856-1870
obiekt pocysterski znalazł się w rękach ojców reformatów. Ale choć na klasztor i
konwent spadło tyle klęsk, nie zanikł bynajmniej kult Kadłubka, co zadecydowało
o stopniowym reaktywowaniu wspólnoty. W 1886 r. z kościoła pocysterskiego została utworzona filia parafii Świętej Trójcy. Kościół jest późnoromański w zrębie,
z przekształceniami gotyckimi i barokowymi. W zachodnim murze fragment pozostałości świątyni romańskiej sprzed 1140 r. Ołtarz główny późnobarokowy z figurą
Matki Bożej Wniebowziętej, czczonej przez cystersów na całym świecie, 7 ołtarzy
bocznych. W kaplicy bł. Wincentego trumienka z relikwiami – miejsce szczególne
dla pątników. Do kościoła przylega klasztor (najstarsze jego skrzydło wybudowano w I poł. XIII w.), przebudowywany wraz z kościołem. Unikatowe w skali europejskiej, doskonale
zachowane organy z połowy XVIII w., dopełniają
obrazu najważniejszych zabytków w świątyni.

PIELGRZYMKA: KRAKÓW: WAWEL— ŁAGIEWNIKICZĘSTOCHOWA-GIDLE- JĘDRZEJÓW

PIĄTEK 26 KWIETNIA

(KRAKÓW: WAWEL – ŁAGIEWNIKI-CZĘSTOCHOWA)

- 5.00 - wyjazd - parking przy kościele
- 9.00 - 11.00- Wawel
ŁAGIEWNIKI
-12.00 - Msza święta – bazylika
-13.00 - obiad –Siostry Miłosierdzia
-14.00 - prelekcja
-15.00 - koronka do Bożego Miłosierdzia- kaplica św. Faustyny
ucałowanie relikwii
-15.45 - wyjazd do Częstochowy
CZĘSTOCHOWA- JASNA GÓRA
-19.00 - kolacja Jasna Góra
-19.40 - zakwaterowanie u sióstr Betanek
-20.30 - wyjście na Apel Jasnogórski
-22.30 - cisza nocna
SOBOTA 27 KWIETNIA
(CZĘSTOCHOWA - GIDLE - JĘDRZEJÓW)

-5.30 - wyjście na Jasną Górę
-6.00 - otwarcie obrazu- Msza święta
-7.00 - śniadanie -Jasna Góra
-9.00 - wyjazd do Gidel
GIDLE
-10.00- 12.00 - zwiedzanie sanktuarium
JĘDRZEJÓW- OPACTWO CYSTERSÓW
-14.00 - obiad w Jędrzejowie
-15.00 - zwiedzanie Opactwa Cystersów
-16.00 - wyjazd -planowany powrót na godz. 22.00
kontakt: ks. Marian 535 611 731

Kościół Mariacki stanowi Obok katedr y na
Wawelu najważniejszą świątynię Krakowa. Obecna,
trójnawowa bazylika utrzymana w stylu gotyckim
powstała pod koniec XIV w. Z zewnątrz najbardziej
charakterystycznym elementem bazyliki Mariackiej
są dwie, nierównej wielkości wieże. Co godzinę z
wyższej wieży wygrywany jest na cztery strony
świata hejnał mariacki. Sygnał za każdym razem
urywa się, a zjawisko to tłumaczy doskonale kolejna krakowska legenda. Otóż
w średniowieczu, w czasie jednego z najazdów tatarskich, czuwający na wieży
strażnik zagrał hejnał, który miał ostrzec mieszkańców przed zbliżającym się
wrogiem. Jeden z Tatarów dostrzegł jednak strażnika i zabił go strzałą wypuszczoną z łuku. Choć legenda ta została wymyślona dopiero w latach 30-tych XX
w. przez amerykańską Polonię, to i tak została ona entuzjastycznie przyjęta
przez Krakowian i jest przez nich chętnie opowiadana. Prawdziwym skarbem
kościoła Mariackiego jest ołtarz autorstwa Wita Stwosza – największy tego typu gotycki obiekt w Europie. Ołtarz składa się z nieruchomej szafy środkowej,
która ukazuje zaśnięcie Matki Bożej w otoczeniu apostołów oraz Wniebowzięcie, dwóch ruchomych skrzydeł prezentujących sceny z życia Chrystusa i Maryi
oraz zwieńczenia, przedstawiającego Koronację Marii przez Trójcę Świętą. Całość wykonana została z drewna dębowego liczącego obecnie ponad 1000 lat, a
wszystkie postacie zostały przedstawione w sposób nadzwyczaj realistyczny.
Katedra na Wawelu jest tr ójnawową gotycką bazyliką. Budulcem świątyni była cegła i kamień wapienny. W ciągu następnych
stuleci do korpusu dostawiono zespół różnorodnych stylowo budowli towarzyszących, przede wszystkim kaplic. Katedrę otaczają trzy wieże. Na stojącej od
strony północnej wieży Zygmuntowskiej wisi słynny Dzwon Zygmunta, natomiast sąsiadującą z nią i wyższą od niej wieżę Zegarową zdobi barokowy hełm.
Po stronie południowej widzimy wieżę Srebrnych Dzwonów, zwaną też Wikaryjską. Jednak najbardziej przykuwającym uwagę elementem południowej fasady jest nakryta złoconą kopułą kaplica Zygmuntowska. Jest wybitnym dziełem
włoskich budowniczych okresu renesansu, kierowanych przez Bartolomeo Berrecciego. Wokół całej bryły biegnie fryz z łacińskim napisem Non nobis, Domine, non nobis sed nomini Tuo da gloriam (Nie nam, Panie, nie nam lecz imieniu Twojemu niech będzie chwała). W katedrze, oprócz królów i ich rodzin,
pochowani są także polscy bohaterowie narodowi i wielcy literaci. Tym ostatnim poświęcono specjalne miejsce - Kryptę Wieszczów. Ta niewielka krypta w
północnej nawie kościoła mieści sarkofagi Adama
Mickiewicza (zm. 1855 r.) i Juliusza Słowackiego
(zm. 1849 r.).

Łagiewniki -kaplica klasztorna: We wnętr zu
kaplicy znajduje się obraz Jezusa Miłosiernego, namalowany według wizji Faustyny Kowalskiej przez artystę malarza Adolfa Hyłę. 16 kwietnia 1944 roku poświęcił go Józef Andrasz, jej krakowski spowiednik.
Obraz Jezusa Miłosiernego pędzla Hyły szybko zasłynął łaskami. Jego kopie i reprodukcje rozeszły się po
świecie. Jest to najbardziej znany wizerunek obrazu
Jezusa Miłosiernego. Od 1959 roku na stałe pozostał w bocznym ołtarzu, przykrywając obraz Serca Jezusowego. W 1966 roku do świątyni przeniesiono ciało wówczas Sługi Bożej Faustyny. W 1968 kaplica ze względu na grób Sługi Bożej została
wpisana przez Karola Wojtyłę na listę sanktuariów archidiecezji krakowskiej. W
1985 roku Jan Paweł II nazwał Łagiewniki „stolicą kultu Miłosierdzia Bożego”,
gdyż w tym miejscu wraz ze śmiercią Faustyny został złożony dar orędzia Miłosierdzia, który zapisała w swym „Dzienniczku”. Od czasu beatyfikacji Siostry Faustyny (1993) jej doczesne szczątki jako relikwie spoczywają na bocznym ołtarzu pod
obrazem Jezusa Miłosiernego. W balustradzie przed prezbiterium od 1994 roku jest
marmurowy klęcznik z cząstką jej relikwii dla ich uczczenia przez pielgrzymów.
Bazylika mniejsza została wybudowana w latach 1999–2002. Nad budynkiem góruje 77-metrowa
wieża widokowa. Konsekracji kościoła dokonał 17
sierpnia 2002 roku Jan Paweł II, podczas swojej ostatniej pielgrzymki do Polski. Od 6 marca 2003 roku
przysługuje mu tytuł bazyliki mniejszej.
Jasna Góra: Początki istnienia klasztor u sięgają dnia 22 czerwca 1382, kiedy to do Polski zostali
sprowadzeni paulini z macierzystego klasztoru św.
Wawrzyńca pod Budą na Węgrzech przez księcia Władysława Opolczyka. Ich pieczy powierzył książę opolski Władysław przywieziony z ziemi halickiej obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, zwany odtąd Obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej,
który według legendy namalował św. Łukasz Ewangelista na desce stołu w Jerozolimie. Obraz wkrótce zasłynął łaskami i cudami. Na skutek napływających darów
podjęto wówczas realizację zespołu gotyckich zabudowań kościelno-klasztornych.
W latach 1425–1429 wzniesiono jednonawową świątynię murowaną. W 1430 husyci splądrowali klasztor, a następnie sprofanowali i zniszczyli cudowny obraz. Po
renowacji w Krakowie i ozdobieniu tła srebrnymi blachami obraz został uroczyście
przeniesiony na Jasną Górę w 1434. Szczególne znaczenia dla Polaków miejsce to
nabrało podczas potopu szwedzkiego w 1655 oraz 1 kwietnia 1656, gdy król Jan II
Kazimierz Waza złożył śluby lwowskie. 16 marca 1657 przybył on na Jasną Górę i
tam modlił się o uratowanie Rzeczypospolitej przed
wojskami szwedzkimi. Śluby lwowskie powtórzone
zostały 26 sierpnia 1956 r. przez prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego.

