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Dňa 19.08.2017 sa uskutočnila farská púť do Krakova. Veriaci z Petrovíc, Setechova a Pšurnovíc zažili
neopakovateľnú atmosféru v Lagiewnikoch, ktorá dýcha Božím milosrdenstvom. Na ceste nás sprevádzal náš
duchovný otec Štefan Gužík.
Na tomto pútnickom mieste sme si najskôr pozreli svätyňu Jána Pavla II.
Centrum Jána Pavla II. „Nebojte sa“ v Krakove stojí na mieste, kde kedysi stála chemická továreň, v ktorej
pracoval aj mladý Karol Wojtyła. Vnútro kostola je vyzdobené mozaikami umelcov, ktoré zobrazujú výjavy
z pôsobenia Ježiša Krista – premenenie vody na víno, Posledná večera, zoslanie Ducha Svätého a iné. Vzácnou
relikviou v kostole je reverenda, ktorú mal Ján Pavol II. oblečenú pri atentáte v r.
1981.
Svätú omšu sme
slávili v bazilike - Sanktuáriu Božieho Milosrdenstva v Krakove, Lagiewnikoch o 11.00 hod. V tejto svätyni
sa nachádza niekoľko priestorov. Okrem hlavného kostola je tu aj jedna kaplnka určená nám Slovákom - kaplnka
Sedembolestnej Panny Márie. Bolo tu veľa čo pozerať, vnímať, meditovať, modliť sa... Po sv. omši nám rehoľná
sestra, ktorá pochádzala zo Slovenska pútavo rozprávala o spojitosti zjavení vo Fatime a zjavení sa sestre
Faustíne. Kládla dôraz na obraz Milosrdného Ježiša, sviatok Božieho milosrdenstva, Korunku k Božiemu
milosrdenstvu a Hodinku k Božiemu milosrdenstvu. Mohli sme si pozrieť aj izbičku sestry Faustíny a ďalšie
zaujímavosti. Popoludní sme sa presunuli do bývalého korunovačného mesta poľských kráľov, historického
klenotu Poľska, do Krakowa. V rámci prehliadky mesta sme videli Kráľovskú katedrálu sv. Stanislava a Václava,
Kostol Nanebovzatia Najsvätejšej Panny Márie, hlavné námestie – Rynek Glowy, Floriánsku bránu, pomník
Adama Mickiewicza a iné historické pamiatky.
Počas cesty v autobuse sa veriaci modlili ruženec, spievali pútnické piesne a pozerali ﬁlm o živote sestry
Faustíny.
Veľká vďaka patrí pánovi farárovi, Štefanovi Gužíkovi za zorganizovanie tejto púte a za každé
dobrodenie, ktorým nás duchovne sprevádzal. Ďakujeme všetkým, ktorí mu pri tom pomáhali. Želáme vám
radostný deň a plnosť Božieho milosrdenstva vo vašom srdci.
Vďační pútnici

