PIELGRZYMKA POLONII DO WASHINGTONU
W sobotę, 12 listopada 2016r., już po raz drugi, do Sanktuarium św. Jana Pawła II w
Waszyngtonie przybędzie pielgrzymka Polonii, aby w Roku Miłosirdzia uczcić rocznicę śmierci
św. Jana Pawła II i jego wyboru na Stolicę Piotrową. W tym szczególnym roku, pielgrzymi z
całego katolickiego świata kierują się do różnorodnych sanktuariow, np. do grobów św. Piotra i
św. Jana Pawla II, gorliwego apostoła Bożego Milosierdzia, ktory wprowadził do Kalendarza
Liturgicznego obchody Niedzieli Miłosierdzia. W duchu wdzięczności Komitet Apostolatu
Polskiego apeluje do całej Polonii o podjecie trudu tej pilgrymki i złożenie modlitewnego hlodu
wielkiemu świętemu naszych czasów.
Sankuarium będzie przyjmować pielgrzymów już od godz. 9:00. W godzinach
porannych będą oni mogli nawiedzić kaplicę, zwiedzić ekspozycję w muzeum oraz wystawę
dotyczącą życia Thomasza More, a także zapoznać się z interaktywną i dynamiczną prezentacją
o św. Janie Pawle II pt.: „A Gift of Love”. Po obiedzie pielgrzymi będą mieli możliwość
wysłuchania prelekcji osób, które były świadkami pontyfikatu Jana Pawła II. Pośród nich znajdą
się między innymi siostry ze zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z Lagiewnik oraz
ks. Tomasz Kraj z Krakowa. W tym samym czasie będzie można przystapić do sakramentu
pokuty. O godz. 15:00 w kaplicy zostanie odprawiona Koronka do Miłosierdzia Bożego
zakończona błogosławieństwem relikwiami św. Jana Pawła II. Wszyscy pielgrzymi zakończą ten
szczególny dzień uroczystą Eucharystią pod przewodnictwem ksiedza Biskupa Francis Reiss,
który również wygłosi okolicznościową homilię.
Dla wszystkich Polaków wybór rodaka na Stolicę Piotrową był niezwykłym
wydarzeniem, o ogromnym znaczeniu religijnym, narodowym i symbolicznym. Dziś wiemy, że
był to początek wielkiego pontyfikatu, który zakończył się wyniesieniem na ołtarze, zaledwie w
dziewięć lat po odejściu do wieczności, kolejnego wielkiego świadka Chrystusowej Ewangelii:
papieża Jana Pawła II.
Jan Paweł II dokonywał za życia wielkich dzieł. Po odejściu do Domu Ojca równiż nie
opuszcza Kościoła Chrystusowego na ziemi. Poprzez swoje wstawiennictwo wspiera tych,
którym jako Pasterz przewodził. Jego troskę widać w dokonujących się za jego przyczyna
cudach. Nasza wspólna obecność w jego Sanktuarium będzie okazją, aby polecić Bogu nasze
osobiste troski i potrzeby oraz podziekować za otrzymane łaski. My wszyscy, których serca biją
mocniej na dżwięk słowa „Polska”, którzy wywodzimy się z kraju nad Wislą, łączymy się i
odczuwawy silną potrzebę nieustannego wstawiennictwa św. Jana Pawła II. Pragniemy również
rozpowszechniać jego duchową spuściznę dla dobra całego Kościoła powszechnego, a
szczegolnie dla Polonii w Ameryce. Dlatego też będziemy polecać Bogu przyszłość naszą i całej
Polonii, aby nie zatraciła dziedzictwa, które wspólnym wysiłkiem udało sie osiągnąć na
przestrzeni wielu lat.
Lata posługi św. Jana Pawła II wypełnione wiarą, poświęceniem i cierpieniem przyniosły
owoc w postaci ogromnego dziedzictwa, które Polonia Amerykańska postanowiła kultywować i
rozprzestrzeniać poprzez działalność John Paul II Cultural Center w Waszyngtonie, które
następnie zostało przemianowane w 2014 r., przez Konferencję Episkopatu USA, na National
Shrine of St. John Paul II, które jest obecnie pod zarządem Rycerzy Kolumba. Szeczólną troską
o papieskie dziedzictwo odznacza sią lokalny odział Fundcji Jana Pawla II pod przewodnictwem
pani Bożeny Buda-Ortins. Grupa ta, prężnie działa w celu rozpowszechniania nauczania i

dziedzictwa Jana Pawła II. W ciągu kilku lat istnienia Sanktuarium odwiedziły je rzesze
pielgrzymów i turystów zanosząc do Boga prośby i modlitwy dziekczynienia za otrzymane laski.
W Szczególnie popularnym miejscem stała się kaplica, w której znajdują się relikwie św. Jana
Pawła II, i gdzie każdego dnia odmawiana jest Koronka do Miłosierdzia Bożego.
Dla uświetnienia tej pięknej uroczystości, jaką jest doroczna pielgrzymka, zapraszamy
do czynnego udziału utalentowanych muzyków, chóry parafialne, zarówno dorosłych jak i
dziecięce, a także solistów. Jeśli, ktoś zdecyduje się przyjechać na własną rękę to informujemy,
że istnieje możliwość moclegu w pięciogwiazdkowym hotelu „Hilton” w bardzo przystepnej
cenie. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Cecilia Glembocki: 708-501-6152.

