
notka z pielgrzymki  2016 
 
Szczęść Boże! 
 
      Dnia 25 czerwca 2016 roku z parafii pw. Św. Teresy Benedykty od Krzyża 
wyruszyła parafialna pielgrzymka autokarowa do Pakości i Gniezna. Nad duchową 
stroną wyprawy czuwał ks. Adam Kroll, zaś sprawami praktycznymi zajęła się pani 
Danuta Płókasz.  
      Założeniem wycieczki było nawiedzenie miejsca kultu pierwszych chrześcijan na 
ziemiach średniowiecznej Polski w związku z obchodzoną niedawno 1050 rocznicą 
chrztu naszego państwa. 
      W drodze do Pakości pielgrzymi zawierzyli się Matce Bożej prosząc Ją o 
bezpieczną podróż i orędownictwo w intencjach podjętych przez uczestników. Po 
odśpiewaniu godzinek przyszła kolej na uwielbienie Pana Boga w śpiewie pieśni - 
tych starszych i nowych. Był również czas na rozmowy z sąsiadami i wymianę myśli. 
Nie zabrakło modlitwy różańcowej oraz konferencji księdza Adama Krolla. 
 
Pakość  – miasto w woj. kujawsko-pomorskim. Prawa miejskie nadano Pakości  
9 lutego 1359. Obecnie miasto liczy ok. 5,7 tys. mieszkańców. Jest głównym 
ośrodkiem handlu i usług w okolicy.  
Pakość jest ważnym ośrodkiem kultu religijnego Kościoła katolickiego. Znajduje się 
tu Kalwaria Pakoska, która jest drugim co do ważności dla katolików (zaraz po 
Kalwarii Zebrzydowskiej) tego typu miejscem kultu w Polsce. Tutaj są 
przechowywane największe w Polsce Relikwie Krzyża Świętego a od 2012 
również relikwie Jana Pawła II. 
Przebiega tędy jeden z najważniejszych szlaków turystycznych w Polsce – Szlak 
Piastowski. 

 

 
      W Pakości żar lał się z nieba. W ciszy i skupieniu uczestniczyliśmy we Mszy 
Świętej w Sanktuarium Pasyjnym .  
      Po Mszy uczciliśmy Relikwie Krzyża św. Następnie w zadumie przeszliśmy 
drogę krzyżową na Kalwarii Pakoskiej. 
      Jadąc do Gniezna śpiewaliśmy pieśni i modliliśmy się. W pierwszej stolicy 
naszego państwa zwiedziliśmy piękną katedrę gnieźnieńską. Oglądaliśmy liczne 
kaplice oraz relikwie św. Wojciecha umieszczone w srebrnym relikwiarzu. Dane nam 
było zejść do podziemi katedry i je zwiedzić słuchając ciekawych historii 
opowiadanych przez przewodniczkę. Na koniec podziwialiśmy słynne drzwi 
gnieźnieńskie przedstawiające żywot św. Wojciecha. 
 
 
 
Gniezno – miasto w województwie wielkopolskim, pierwsza stolica Polski, pierwsza 
metropolia kościelna, miasto św. Wojciecha. Siedziba archidiecezji (arcybiskupów 
gnieźnieńskich i prymasów Polski). Było miastem królewskim Korony Królestwa 
Polskiego. 
Obecnie mieszka ponad 70 tysięcy mieszkańców. 

 

 



 
      Po obiedzie wyruszyliśmy w drogę powrotną do Gdańska. Był to czas modlitwy i 
zawierzenia. Nie zabrakło również emocji piłkarskich, jakich dostarczył nam 
niezapomniany komentator radiowy. 
      Wierzymy, że pielgrzymka przyniesie duchowe owoce. Już czekamy na 

następną i gorąco zachęcamy do udziału wszystkich parafian! 

 

Kalwaria Pakoska  zwana także Jerozolimą Kujawską.  
 

 
Budował ją ks. Wojciech Kęsicki.  
1628 - inauguracyjna Drogi Krzyżowej, której trasa wynosiła prawie 4 km.  
1629 - Michał Działyński „grunty Drogi Krzyżowej, po wieczne czasy, darował pakoskiej parafii”.  
1631 - Franciszkanie przybyli do Pakości i z wielką gorliwością przystąpili do budowy Kalwarii, jed-
nocześnie na bazie starego zamczyska, podarowanego przez braci Działyńskich wybudowali 
kościół i klasztor, które istnieją do dnia dzisiejszego. 
Budowa kaplic kalwaryjskich trwała ponad 60 lat, kościoła i klasztoru 6 lat. Obecnie Kalwaria obej-
muje 24 kaplice i kościół Ukrzyżowania. 
  



 

Kościół — kaplica Ukrzyżowanie 

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż Kalwaria Pakoska jest drugą co do wieku w Polsce po 
Kalwarii Zebrzydowskiej. Trzecią w kolejności jest Kalwaria w Wejherowie zbudowana w 1647 r. 
W całej Polsce naliczono 24 kalwarie. 

 

Relikwia Krzyża Świętego 

 

schody prowadzące na Kalwarię 

 



  

 

 

 

 



 

Kilka migawek z Katedry Gnieźnieńskiej 

Pierwszy gród w Gnieźnie, jeden z grodów centralnych państwa Polan, został wzniesiony na 
Wzgórzu Lecha w latach 940–941; znacznie rozbudowany i zmodernizowany w czasach Mieszka 
I, stał się siedzibą władców piastowskich jako główny gród państwa Polan. Mieszko I po 966 
zbudował kościół, w którym pochowano jego żonę Dobrawę, zaś na obszarze grodu wzniósł 
kamienny zamek z kaplicą, na miejscu kaplicy wzniesiono kościół św. Jerzego. W X w. Gniezno 
stanowiło jeden z grodów stołecznych państwa Piastów, obok m.in. Ostrowa Lednickiego, 
Poznania i Giecza ...  
W 1000 roku odbył się w Gnieźnie zjazd, w którym uczestniczył Bolesław I Chrobry i Otton III; 
utworzono wtedy arcybiskupstwo i metropolię gnieźnieńską na czele z bratem św. Wojciecha – 
Radzimem Gaudentym. Także wtedy świątynię wybudowaną przez Mieszka I wyniesiono do rangi 
katedry. W 1018 roku pożar strawił podgrodzie wraz z kościołem katedralnym, który do 1025 roku 
przebudowano na romańską katedrę. W 1025 roku w Gnieźnie miała miejsce koronacja Bolesława 
Chrobrego na króla Polski.  
 

 
 
 

 
 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Radzim_Gaudenty


 
 

 

 

 

 


