
Peregrynacja IKONY Krzyża KWC

W dniach od 1 lutego do 4 marca 2018 r. wspólnotę Domowego Kościoła w IV
rejonie  diecezji  bydgoskiej  nawiedziła  IKONA Krzyża Krucjaty Wyzwolenia
Człowieka. Pierwszego dnia Krzyż wystawiony był w Sanktuarium Matki Bożej
Fatimskiej  w  Bydgoszczy,  gdzie  podczas  Mszy  św.  wspólnota  Domowego
Kościoła wraz z parafianami mogła adorować Ikonę. Mszy św. przewodniczył
ks. emeryt Józef Starczewski, który przez wiele lat opiekował się kręgami DK.
Jak zaznaczył  w kazaniu,  idea krucjaty i  wyzwolenie  człowieka z  wszelkich
współczesnych zagrożeń,  które  odbierających godność  ludziom zawsze  była  
i jest mu od lat bliska. 

Po Mszy św. jak co miesiąc w pierwszy czwartek miesiąca odbyła się adoracja
Najświętszego Sakramentu w intencji o liczne powołania kapłańskie i zakonne,
którą  tradycyjnie  prowadzą  członkowie  Domowego  Kościoła  z  kręgów
działających przy parafii Matki Bożej Fatimskiej w Bydgoszczy. Ta miesięczna
adoracja przyjęła szczególną formę. Rozważane teksty stanowił bowiem Drogę
Krzyżową opartą  na słowach ojca Franciszka  Blachnickiego,  która  w całości
odprawiona  została  w  czasie  zeszłorocznej  XXXVII   Ogólnopolskiej
Pielgrzymki KWC.

Po zakończonej  adoracji  w Kościele  IKONA Krzyża KWC powędrowała  do
pierwszej  rodziny,  która  podjęła  adorację  IKONY.  W  następnych  dniach
IKONA odwiedzała kolejne rodziny wspólnoty DK udzielając łask uzdrowienia
z różnych uzależnień. Był to szczególny czas, bowiem łączył się z pierwszymi
dniami  Wielkiego  Postu  i  czasu,  gdy  w  sposób  szczególny  nasze  modlitwy
kierujemy spod Krzyża Chrystusa. W każdym z naszych domów, które gościły
Krzyż KWC Chrystus dotknął naszych serc, co znalazło odbicie we wpisach  
w pamiątkowej księdze peregrynacji IKONY. 

Zakończenie peregrynacji  w rejonie IV i przekazanie IKONY Krzyża KWC  
do następnego rejonu w diecezji  bydgoskiej,  nastąpiło podczas Diecezjalnego
Dnia  Wspólnoty,  który  odbył  się  w  Sanktuarium  Matki  Bożej  Królowej
Męczenników  na  bydgoskim  Fordonie.  Tam,  w  poruszającym  kazaniu
diecezjalny moderator Domowego Kościoła ks. Janusz Konysz zwracał uwagę
na konieczność walki o odrodzenie duchowe narodu, przedstawiając przykłady
wielkich  Polaków.  Ksiądz  Moderator  zakończył  kazanie  przykładem  
ks.  Franciszka  Blachnickiego  i  Krucjatą  Wyzwolenia  Człowieka  jako
współczesny, jakże bliski nam przykład walki o uzdrowienie duchowe narodu
polskiego.



Po Mszy świętej IKONA Krzyża KWC niesiona była podczas Drogi Krzyżowej
w Bydgoskiej Dolinie Śmierci – miejscu upamiętniającym zbrodnie hitlerowskie
na bydgoskiej ziemi.

Za ten szczególny czas, kiedy Jezus dotykał nasze rodziny ….

Kłaniamy Ci  się,  Panie Jezu  Chryste  i  błogosławimy Tobie,  żeś  przez  Krzyż
Swój Święty  i Mękę Swoją świat odkupić raczył.

Panie Jezu, jeśli chcesz, możesz mnie uzdrowić.
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