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WYCIECZKA DO LICHENIA 

1 czerwca 2009 roku pojechaliśmy autokarem na wycieczkę do Lichenia. Jechaliśmy 

kilka godzin z przerwami. Kiedy juŜ dotarliśmy na miejsce to poszliśmy na Mszę Świętą, 

która była o godz. 1200 w Sanktuarium Matki BoŜej Bolesnej.  

 

Po Mszy Świętej zwiedzaliśmy Bazylikę oraz robiliśmy wspólne zdjęcia. Potem 

zeszliśmy do podziemi Bazyliki i oglądaliśmy obrazy, na których był Ojciec Święty Jan 

Paweł II. Następnie poszliśmy w górę schodami do Bazyliki, gdzie pani przewodnik 

opowiedziała nam historię świątyni oraz innych obiektów zbudowanych w tym miejscu. Z 

Bazyliki poszliśmy do Trzech Dzwonów, a następnie udaliśmy się do Kościoła Świętej 

Doroty, gdzie znajduje się oryginał obrazu Matki BoŜej Licheńskiej. W Kościele Świętej 

Doroty pomodliliśmy się w róŜnych intencjach, a następnie wybraliśmy się do źródełka. 

Następnym punktem był smaczny obiad, do którego udaliśmy się do Domu Pielgrzyma. 

Bardzo miło i przyjemnie spędziliśmy ten wspólny czas, wykorzystując go na modlitwę, 

zwiedzanie Lichenia i innych obiektów sakralnych, które zapadły nam głęboko w pamięć. 

Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej wycieczki i wdzięczni, Ŝe mogliśmy zobaczyć tyle 

wspaniałych budowli w Licheniu podczas jednego dnia.  

Joanna Stodolska 

 

PIELGRZYMKA DO LICHENIA  

Dnia 01.06.2009r. odbyła się wycieczka do Lichenia. Gdy dojechaliśmy na miejsce, to 

poszliśmy wszyscy do Bazyliki na Mszę Świętą. Później zwiedzaliśmy róŜne miejsca. Jest to 

wspaniała Bazylika.  
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Obraz Matki Boskiej Licheńskiej słynący cudami uzdrowień i objawień to miejsce, 

gdzie chciałbym być często. Wyczuwa się tu na kaŜdym kroku, w kaŜdym spojrzeniu ogrom 

pracy wielu ludzi. Trzeba się jakby wtopić w klimat tego miejsca, Ŝeby móc odczuć miłość 

Boga do ludzi. Interesowało mnie tam wszystko. Takie samo wraŜenie odniosła moja mama. 

Dziękuję za dobre zorganizowanie wycieczki i pobyt w tym niezapomnianym miejscu. Z 

pielgrzymki przywieźliśmy obraz Matki Boskiej Licheńskiej i ksiąŜki o Bazylice 

Licheńskiej, które są zawsze chętnie czytane i wspomniane. 

Gołębiewski Grzegorz 

 

ROCZNICA ŚWIĘCEŃ KSIĘDZA STANISŁAWA 

 

W dniu 3 czerwca 2009 roku w Archikatedrze Świętego Jana Chrzciciela w Warszawie 

odbyła się pod przewodnictwem Arcybiskupa Kazimierza Nycza Msza Święta z okazji 50 i 

25-lecia święceń kapłańskich kilkudziesięciu księŜy. Wszyscy Ci księŜa celebrowali Mszę 

Świętą razem z księdzem arcybiskupem. Wśród obchodzących 25-lecie święceń był 
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nasz ksiądz Stanisław Jurczuk. W Katedrze były delegacje ze wszystkich Warsztatów 

Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, a wśród nich 

kilka osób ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Podkowie Leśnej. Po zakończeniu 

Mszy Świętej wszyscy podchodziliśmy do naszego Księdza i składaliśmy Ŝyczenia. Ksiądz 

Stanisław był bardzo wzruszony i szczęśliwy, Ŝe tak licznie przybyliśmy, Ŝeby uczcić jego 

święto. Była to bardzo piękna uroczystość. 

Iwona Wonsiewicz 

 

OLIMPIADA W JAKTOROWIE 

Dnia 20.06.2009 roku w sobotę pojechaliśmy do Jaktorowa na zawody sportowe 

inaczej mówiąc olimpiadę osób niepełnosprawnych.  

 

Była piękna pogoda. Najpierw były rzuty piłką do kosza, potem były rzuty 

woreczkami  do celu, następnie trzeba było wcelować piłeczkę kijkiem hokejowym do małej 

bramki, strzelić gola do duŜej bramki, potem była sztafeta i slalom na czas oraz bieg z 

ringiem na głowie na czas. Były konkurencje indywidualne i grupowe. Uczestniczyliśmy we 

wszystkich konkurencjach, które tam były. Wszyscy świetnie się bawiliśmy. Dostaliśmy 

medale i dyplomy oraz otrzymaliśmy złoty puchar za konkurencje grupowe.  

Były tam teŜ inne ośrodki, które uczestniczyły w tych zawodach. Przyjechały osoby z 

Milanówka, Grodziska, Jaktorowa oraz innych miast. Bardzo nam się podobały te zawody, 

poniewaŜ kaŜdy z nas mógł w nich uczestniczyć. Po zawodach pan Tomek odwiózł nas 

wszystkich do domu.                                 

Joanna Stodolska 
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ZAWODY SPORTOWE 

 

Dnia 20.06.2009 roku odbyły się w Jaktorowie zawody sportowe. Były konkurencje 

takie jak: strzały piłką noŜną do bramki, rzuty piłką do kosza, rzuty woreczkami do celu, 

strzały na bramkę kijem do hokeja. Zawody były podzielone na konkurencje grupowe i 

indywidualne. W konkurencji  indywidualnej zająłem I miejsce. Potem były dyplomy i 

medale. Poznałem wiele osób. Byłem tam z kolegami i koleŜankami z ośrodka oraz z Agatą i 

Patrycją. Na trybunach kibicowali mi rodzice. Jestem bardzo zadowolony z pobytu w 

Jaktorowie. 

Piotr Jakubowski 

 

XVIII PIESZA PIELGRZYMKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Dnia 5 sierpnia 2009 roku rozpoczęła się XVIII Piesza Pielgrzymka 

Niepełnosprawnych na Jasną Górę, którą zorganizowało Katolickie Stowarzyszenie 

Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej. Pielgrzymka wyruszyła z kościoła 

Świętego Józefa w Warszawie po mszy odprawionej o godzinie 6 rano przez biskupa 

Tadeusza Pikusa. W pielgrzymce wzięło udział około 800 pątników, w tym wiele osób na 

wózkach. Pielgrzymi byli podzieleni na pięć grup:  Świętego Wawrzyńca, Świętego Kamila, 

Świętego Józefa, Świętego Michała Archanioła i Błogosławionych Unitów Podlaskich. 

NajdłuŜej pielgrzymującą grupą, bo juŜ od 18 lat jest grupa Świętego Wawrzyńca, którą 

prowadzą ksiądz Artur zwany Maksiem i ksiądz Krzysztof. Szefem pielgrzymki jest ksiądz 

Stanisław Jurczuk. W tym roku pielgrzymka obchodziła swoje 18 urodziny.  Z tej teŜ okazji 

był nawet tort zrobiony przez mieszkańców jednej z wsi, w której pielgrzymi zatrzymują się 

na nocleg. Pielgrzymka dochodzi na Jasną Górę 14 sierpnia a 15 wielu pątników uczestniczy 

w uroczystej Mszy Świętej odprawianej na wałach Jasnogórskich. Pielgrzymka to 10 dniowe 

rekolekcje w drodze i mimo, Ŝe wymaga ona wiele trudu to jest to cudowne uczucie, gdy 
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dojdzie się na Jasną Górę czego sama doświadczyłam, bo w tym roku brałam w niej udział. 

Iwona Wonsiewicz 

 

WSPOMNIENIA Z WAKACJI 

Po raz pierwszy byłem bez mamy na wakacjach, pojechałem tylko z wujkiem do 

miejscowości, która nazywa się Stegna. Tam  jest zawsze duŜo turystów i wczasowiczów 

oraz samochodów. W Stegnie jeździliśmy z wujkiem po zakupy. Wujek kupił mi na mieście 

buty i białą czapkę z daszkiem. Było tam dobre jedzenie. Zawsze na śniadanie był stół 

szwedzki, a znajdowały się na nim same dobre rzeczy do jedzenia takie jak: jajecznica, biały 

ser, chleb, wędlina, szynka, pomidory, sałata, herbata oraz kawa z ekspresu. Przed powrotem 

do domu pojechaliśmy do Kątów Rybackich po ryby, które bardzo lubię oraz poszliśmy na 

spacer do lasu i nad morze. Nad morzem było bardzo duŜo kąpiących się ludzi. Pogoda była 

bardzo ładna i słoneczna.  

Arek Tyszka 

 

WSPOMNIENIA Z WAKACJI  

W te wakacje byłam w Brańszczyku. Jest to piękne miejsce połoŜone nad rzeką Bug. 

Było to naprawdę 10 wspaniałych dni. Rekolekcje były prowadzone przez księdza doktora 

Marka Chrzanowskiego. Oczywiście towarzyszyła nam codzienna Eucharystia a konferencje 

jakie były zamiast homilii zawsze wyciskały łzy prawie na wszystkich oczach. Ksiądz Marek 

potrafi pokazać, Ŝe pomimo naszej niepełnosprawności jesteśmy dla Boga coś warci i robi to 

w sposób tak ciepły, Ŝe aŜ nie moŜliwy do opisania. Na tych rekolekcjach waŜną cześć 

stanowili nasi wspaniali wolontariusze, którzy oddawali nam całych siebie po to, abyśmy 

mogli na nowo w siebie uwierzyć. Razem z wolontariuszami było nas około sześćdziesiąt 

osób. Poza Eucharystią była takŜe codzienna modlitwa róŜańcowa oraz koronka. Mieliśmy 

takŜe ciekawie zorganizowane wieczory. Najbardziej podobał mi się wieczór, gdzie 

przebraliśmy się za ludzi z innych krajów oraz za róŜne kontynenty. Był on najbardziej 

kolorowy. Takich rekolekcji jak te w Brańszczyku nie da się opisać słowami, to trzeba 

zobaczyć.  

Anna Jędral   


