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Pierwszego dnia było 

pakowanie wszystkich rzeczy, 
które były nam potrzebne na 
nasz wyjazd. Mieśmy tego 
dnia zebranie odnośnie 
Rzymu, Ŝeby wiedzieć co 
mamy brać lub nie brać, Ŝeby 
nie wziąć za duŜo, Ŝeby się 
nie przeładować. Nasza Kasia 
opowiadała wszystko co nas 
czeka tego dnia. Wszystko 
było przygotowane do tego 
wyjazdu. Przyjechał autokar i ruszyliśmy w kierunku lotniska Na lotnisku była odprawa 
paszportowa, sprawdzali dowody i bagaŜe, bagaŜe pojechały specjalnym samochodem, a my 
udaliśmy się do kaplicy na Mszę, przyjęliśmy komunię świętą, no a potem udaliśmy się w 
kierunku samolotu. Samolot ruszył do tyłu, a potem do przodu, ustawiał się do startu. Ja się 
tego bałem ale mnie trzymała za rękę moja opiekunka Matylda Koselska. Wystartowaliśmy o 
godz. 13, lecieliśmy trzy pół 
godziny. Dolecieliśmy do Rzymu 
na godz. 15. Później jechaliśmy 
autokarem aŜ dojechaliśmy do 
hotelu Pielgrzyma i kaŜdy dostał 
swój przydział pokojowy. 
Poszliśmy na kolację, było bardzo 
dobre jedzenia – ryŜ z makaronem, 
do picia dawali codziennie 
czerwone wino. Zwiedzaliśmy 
bardzo duŜo, byliśmy w San 
Giovanni Rotondo u Ojca Pio,  na audiencji u 
PapieŜa na placu Świętego Piotra, widzieliśmy 
schody Hiszpańskie, widzieliśmy grób Ojca 
Świętego i wiele innych miejsc.  Wojtek 
Mękarski, Darek Białobrzeski, Michał Bureć 

 
Widzieliśmy Ojca Benedykta XVI, 

byliśmy u niego na audiencji. Byliśmy takŜe w 
Watykanie, zwiedziliśmy muzeum, jest tam bardzo duŜo eksponatów. Byliśmy w San Giovanni 



Rotundo, widzieliśmy grób Ojca Pio, 
który załoŜył szpital, do którego 
przyjeŜdŜa masę pacjentów. Byliśmy 
jeszcze w AsyŜu, zwiedziliśmy tam 
bardzo wiele róŜnych rzeczy. 
Znajduje się tam grób Świętej Klary i 
Świętego Franciszka, mieliśmy tam i 
słuchaliśmy przewodnika, który 
opowiadał nam całą historię, miedzy 
innymi w autokarze oglądaliśmy film 
o Ojcu Pio i o Świętym Franciszku, 
wszyscy byli bardzo skupieni. Cały 
czas nam towarzyszyła nasza 

przewodniczka Kasia Pawlikowska, która oprowadzała nas wszędzie gdzie się tylko dało. A 
była ona naprawdę wspaniała włoŜyła bardzo duŜo pracy w to co robiła, za co chcieliśmy jej 
podziękować. Chcieliśmy teŜ podziękować naszemu księdzu Stanisławowi, Marcinowi, Renii, 
Piniowi i organizatorom całej wycieczki, którzy włoŜyli w to naprawdę sporo trudu i pracy. 
Chcemy za to wszystko podziękować, myślę, Ŝe jeszcze się kiedyś spotkamy. Warto było 
pojechać na całą wycieczkę i bardzo duŜo zwiedzić. Ela Wojda, Agnieszka śebrowska, 
Wojciech Mękarski. 
 

W czwartek  19 II  pojechaliśmy do 
San Giovanni Rotundo do grobu Św. 
Ojca Pio. Modliliśmy się tam i 
zwiedzaliśmy Świątynię w której 
modlił się Ojciec Pio. Bardzo mi się 
tam podobało. Wzruszyłam się  do łez. 
Szczególnie wzruszające było 

oglądanie ciała świętego umieszczone w szklanej 
trumnie. Św. Ojciec Pio w wieku 16 lat wstąpił do 
zakonu kapucynów. Od 1918 roku pojawiły się na jego ciele stygmaty 
na rękach, nogach i boku. Zmarł we wrześniu w  1968 r. po osłabnięciu 
w czasie Mszy Św. Beatyfikowany był w 1999 roku, a kanonizowany 
przez Jana Pawła II w 2002 roku. Pielgrzymka do grobu Ojca Pio zajęła 
nam cały dzień. Był to piękny i wzruszający dzień. Teresa Wojtyra  
 
W dniach od 15 do 21 lutego byliśmy w Rzymie. Bez wątpienia 
największym przeŜyciem było spotkanie z obecnym papieŜem Benedyktem XVI. Przyjął on nas 

w czasie audiencji generalnej tj. w środę w połowie 
drogi naszej pielgrzymki. Wszystko odbyło się bardzo 
elegancko, bezpiecznie i radośnie. Mimo dotkliwego 
zimna, jakie było nie tylko w Rzymie, ale w całej 
Europie przemarzłam dosyć dotkliwie, ale nic mi się 
nie stało. Czekałam pięć godzin na papieŜa razem z 
Filipem przy barierce. W czasie oczekiwania poznałam 
papieskiego gwardzistę, ale na szczęście mówiącego po 
angielsku. Dzięki temu mogłam zobaczyć super blisko 
papieŜa. Po rozmowie z tym gwardzistą po angielsku 



udało mi się zobaczyć papieŜa. Jak zwykle w kaŜdej 
audiencji generalnej papieŜ wygłosił przemówienie w 
kilku językach, a następnie pozdrowił wszystkich 
wiernych zgromadzonych na Placu Świętego Piotra, a 
takŜe objechał na około cały Plac. W moim sektorze 
byli Włosi, Irlandczycy, Hiszpanie i Polacy. W czasie 
tego spotkania dało się odczuć powszechność, 
wierność oraz jedność kościoła katolickiego na całym 
świecie. Ela Wojda, Agnieszka śebrowska. 
 

W dniach 15 – 21 luty byliśmy na 
pielgrzymce w Rzymie. W 
wyjeździe uczestniczyły osoby 
niepełnosprawne i ich opiekunowie 
z KSN AW. Przewodnikiem 
duchowym był ks. Stanisław 
Jurczuk, a po Rzymie i innych 

miejscach świętych oprowadzała nas Kasia. 

Odwiedziliśmy Bazylikę św. Piotra, byliśmy w 
Grotach Watykańskich, modliliśmy się na Placu św. 
Piotra z papieŜem Benedyktem XVI oraz byliśmy 
przy grobie Jana Pawła II. Zwiedziliśmy miejsca 
związane ze św. Franciszkiem z AsyŜu i ze św. Ojcem 
Pio. Podziwialiśmy Rzym staroŜytny i dzisiejszy, 
zarówno w dzień jak i w nocy. Wszystkim tym, 
którzy zorganizowali nasz wyjazd bardzo serdecznie 
dziękujemy. Szczególnie ks. Stanisławowi i 
przewodniczce Kasi, która nam tyle pięknych rzeczy 
pokazała i o nich opowiedziała, a takŜe włoskim 
przewodnikom. Dziękujemy kierowcom za przewóz i 
za miła atmosferę w autokarach. Dziękujemy 
naszemu Filipowi za organizację tego wyjazdu. 
Teresa Wojtyra. 
 

Wielką radością dla wszystkich mieszkańców jak równieŜ i dla mnie 
był pięciodniowy wyjazd do Rzymu Był to pierwszy mój wyjazd do tego 
państwa i ogromne przeŜycie, Ŝe mogłem zwiedzić Watykan, w którym 
mieszka Biskup Rzymu. PodróŜ tego dnia trwała cały dzień, na miejsce 
dotarliśmy na godz. 17-tą. Zdziwiony byłem bardzo kuchnią tego kraju 
poniewaŜ kaŜdego dnia podawano chociaŜ raz MAKARON. Zwiedziliśmy 
bardzo duŜo zabytków i ciekawych miejsc poniewaŜ mieliśmy bardzo 

dobrego przewodnika p. Kasię. Najciekawszymi zabytkami dla mnie był kościół św. 
Franciszka, w którym znajduje się jego ciało. Zaciekawił mnie równieŜ szpital, który był 
pomysłem Ojca Pio w miejscowości San Giovanni Rotundo znany z opieki nad 
niepełnosprawnymi ludźmi. W środę byliśmy na audiencji u papieŜa, który pobłogosławił nas, 
ale przed tym zmarzliśmy okropnie czekając na pl. św. Piotra cztery godziny. Tego dnia pogoda 
nie dopisała jednak w pozostałe dni było piękne słońce i błękitne niebo. Atrakcją dla mnie była 



wycieczka autokarem dookoła Watykanu. Jestem szczęśliwy, Ŝe 
mogłem być przy grobie naszego ukochanego papieŜa Polaka 
Jana Pawła II, którego nie ma juŜ pośród nas.  
      Serdeczne podziękowania księdzu Stanisławowi za 
zorganizowanie nam tej pielgrzymki, za wspaniałą 
przewodniczkę, która ze wszystkich sił pragnęła nam przekazać 
jak najwięcej informacji o tym pięknym kraju. Dziękuję 

równieŜ całej administracji naszego Domu oraz opiekunom, a w szczególności mojemu 
Marcinowi, który spisał się na medal. PoniewaŜ opiekował się mną pierwszy raz, to było duŜo 
śmiechu i z tego teŜ względu było wspaniale i wesoło. Stanisław Włodarczyk. 

  Podziękowanie dla Matyldy  Koselskiej. 
M o j a  k o c h a n a  o p i e k u n k o ! Za to, Ŝe mi pomagałaś przy kąpaniu, Ŝe 
chodziłaś ze mną pod rękę, Ŝe kupiłaś mi krzyŜyk i 
obrazek z Ojcem Pio, Ŝe byłaś fajna, miła, piękna i 
zadowolona, Ŝe nie miałaś ze mną problemów. Za to 
Cię lubię i szanuję. Dziękuję Ci za opiekę nade mną. 
Chciałbym Tobie postawić dobre wino. Kochanie, z 
całego serca Ci dziękuję. Ja kiedyś przyjadę na 

Deotymy do Ciebie. Bardzo Ciebie mile wspominam, pozwalałaś mi na 
wiele rzeczy, mogłem nawet opiekować się księdzem Stanisławem. 
Mam nadzieję, Ŝe byłaś ze mnie zadowolona droga Matyldziu. Ja 
tęsknię za Tobą, jest mi bardzo smutno, Ŝe tak szybko skończyła się ta 
wycieczka. Michał Bureć. 

 
Święty Franciszek urodził się zimą 1182 roku. Pochodził z bogatej 

rodziny z AsyŜu. Jego ojciec nazywał się Piotr di Bernardene i był kupcem, 
handlował tkaninami. Matka, pani Pika, nadała synowi imię Jan, a ojciec 
zmienił je na Franciszek. Krucyfiks przed którym modlił się Święty 
Franciszek poprosił go aby odbudował kościół w San Damiano. Franciszek 
sprzedał kilka bel materiału ojca i za te pieniądze rozpoczął remont kościoła. 

Święty Franciszek został kanonizowany 16 lipca 1228 roku przez PapieŜa Grzegorza IX, który  
połoŜył kamień węgielny pod budowę bazyliki, którą zwiedzaliśmy, a była to bazylika 
Świętego Franciszka i Świętej Klary. Jego ciało przeniesiono do San Georgio. W autokarze 
oglądaliśmy film z Ŝycia Świętego Franciszka. W czasie pobytu w Rzymie byliśmy takŜe w San 
Giowanni Rotondo, gdzie wystawione było ciało Ojca Pio. Ojciec Pio Franciszek Forgione 
urodził się 25 maja 1887 roku w Pietrelcinie. Wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych 
Kapucynów, a 10 sierpnia 1910 roku został wyświęcony na kapłana. Przebywał w San 
Giowanni Rotondo z małymi przerwami aŜ do śmierci 23 września 1968r W czasie swojej 
modlitwy otrzymał stygmaty, które pozostawały przez pół wieku. W San Giowanni Rotondo 
oglądaliśmy doczesne zwłoki Ojca Pio. Pomodliliśmy się przy grobie, następnie udaliśmy się 
do małego muzeum, gdzie są przechowywane róŜne rzeczy Ojca Pio, których sam uŜywał za 
Ŝycia. Jest teŜ cela w której stoi łóŜko, biurko i krzesło, poza tym konfesjonał, szaty liturgiczne, 
monstrancja, kielich. W gablocie są zdjęcia Ojca Pio, zdjęcia domu w którym się urodził. 
Ojciec Pio uzdrowił wielu ludzi, ale nie mógł ciągle uzdrawiać więc postanowił wybudować 
szpital – „Dom Ulgi w Cierpieniu”. Ojciec Pio był tylko raz w Rzymie w 1917r, kiedy jego 
siostra wstępowała do klasztoru. 20 marca 1983 roku rozpoczął się proces diecezjalny w 
sprawie beatyfikacji i kanonizacji, a w niedzielę 2 maja 1999r. papieŜ Jan Paweł II ogłosił go 
błogosławionym, a w niedzielę 16 czerwca 2002r świętym. Krystyna Drzewiecka. 


