
Pielgrzymka do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu 

staraniem Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej 

w sobotę, 17 marca RP 2012 

 

 

Wyruszamy o 6.30 spod naszego kościoła MB Częstochowskiej pod czujnym okiem p. Cecylii Melnik – 

niezawodnej organizatorki  pielgrzymek z naszej parafii, której Niebo zawsze sprzyja przepiękną 

słoneczną pogodą. Nad naszymi duszami opiekę sprawuje ks. Vitaliy Kashchuk, a o bezpieczny 

przejazd troszczy się kierowca, p.  Leszek. Prowadzi nas ceniony przez nas przewodnik , p. Ryszard 

Gołębiowski. Jedzie z nami też Siostra Eryka, Dominikanka; w sumie ok. 40 osób z naszej i innych 

parafii. Warto było skorzystad z tej uczty duchowej w przededniu święta św. Józefa, męża i opiekuna 

naszej Patronki, Matki Najświętszej. 

 

 

 
 
 
Jesteśmy już w pięknym Kaliszu i zdążamy do 
słynnego Sanktuarium św. Józefa, wspaniałej 
Bazyliki Mniejszej. 
 
Wielu z nas jest tu po raz pierwszy – prowadzi 
nas nasz niezawodny przewodnik, wskazując 
piękno miasta, opowiadając historię lokalnego 
Kościoła i jego wiernych. 

 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
Po przejściu kilku uroczych uliczek o starej 
zabudowie, przed nami prezentuje się w pełnej 
krasie Bazylika św. Józefa … 

 

 

 
 
 
 
 
Po wejściu, naszym oczom ukazuje się 
niezapomniane piękno starej świątyni pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – 
Sanktuarium św. Józefa, 

 
 
Jesteśmy tuż przed mszą południową – właśnie 
kooczy się konferencja dla  Stowarzyszenia Kobiet 
Katolickich z Diecezji Kaliskiej i Warszawskiej, 
odbywających pielgrzymkę do św. Józefa. Szkoda, 
że nie posłuchaliśmy całej. 
 
Uczestniczymy we Mszy św., koncelebrowanej z 
udziałem naszego kapłana, ks. Vitaliya, 

 

 

 
 
 
 
 
który po Mszy św. udzielił nam kapłaoskiego 
błogosławieostwa, poczynając od Siostry Eryki. 



 
 
 
 
 
 
 
 
Naturalnie, zaraz idziemy pokłonid się św. 
Rodzinie; ukoronowanym na słynnym obrazie: 
Matce Najświętszej i św. Józefowi, prowadzącym 
Syna Bożego, wzrastającego pod ich czułą opieką, 

 
 
której nie szczędzą również i nam na przestrzeni 
dziejów Kościoła, w tym Sanktuarium wskazanej 
 

 
w Muzeum więźniów Dachau – kapłanów 
ocalonych za wstawiennictwem św. Józefa. 
 

 

 
 
 
Następnie odwiedziliśmy Katedrę Kaliską – 
wspaniałą starą świątynię pw. św. Mikołaja, 
gdzie właśnie JE ks. Biskup Stanisław Napierała 
błogosławił alumnów kaliskiego Seminarium, 
który i nam udzielił błogosławieostwa – 
jesteśmy pod wrażeniem sprzyjającej naszej 
pielgrzymce Opatrzności! 
 
Dzięki, kochana nasza Patronko – tu na obrazie 
przy wejściu do Katedry – zaśpiewamy Ci 
Piosenkę na Dobranoc wieczorem w drodze 
powrotnej! 



 
 
 
 
Wnętrze Katedry Kaliskiej.  
Przy ołtarzu JE ks. Biskup Stanisław Napierała z 
profesorami Seminarium i wychowawcami;   
alumni w ławach po prawej stronie. 

 

 

 
 
 
 
Wracając do autobusu – zdjęcie przy pięknym, 
wspaniałym pomniku Naszego Ojca Świętego bł. 
Jana Pawła II na placu św. Józefa. 

 
 
W drodze – utrwalamy wspomnienia w modlitwie, 
różaocu św., pieśniach i wspomnieniach z innych 
pielgrzymek, nie zapominając  o wdzięczności dla 
naszej ekipy: księdzu Vitaliyowi, organizatorce – p. 
Cecylii (obok, przy pomniku Papieża), kierowcy, p. 
Leszkowi, przewodnikowi, p. Ryszardowi, ks.  
Proboszczowi, który się o nas troszczył z 
odległości, a przede wszystkim naszej Patronce, 
Matce Bożej. 
Wszystkim – serdeczne Bóg zapład! 

 
 

 


