Okoliczności Założenia Wspólnotowej Drogi Krzyżowej

Szczęść Boże! Nazywam się Katarzyna Antczak i piszę do Pani w imieniu mojej siostry w
wierze Krystyny Bas, która jest inicjatorką powstania grupy. W jaki sposób dowiedzieliśmy się o
WDK? Otóż Krysia oglądała jakiś czas temu program w telewizji TRWAM, w którym
przeprowadzany był wywiad właśnie na temat Wspólnotowej Drogi Krzyżowej. Zainteresowało
to bardzo moją przyjaciółkę, ponieważ już wcześniej grupa osób z naszej wspólnoty
Nieustającego Różańca "omodlała" naszą parafię rozważając Drogę Krzyżową indywidualnie lub
jeśli była możliwość, to wspólnie w kościele. Przemówiły do nas swego czasu słowa Pana Jezusa
skierowane do św. Magdaleny de Pazzi, iż kto dłuższy czas codziennie odprawia Drogę
Krzyżową może zbawić całą parafię. Idea Wspólnotowej Drogi Krzyżowej bardzo poruszyła
nasze serca. Za zgodą proboszcza parafii, Ksiedza dziekana Józefa Cyrulika, pw. Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Łobzie (diecezja szczecińsko-kamieńska), któremu z tej okazji pragniemy
serdecznie podziękować za duszpasterską opieką, w dniu 22 października 2012 roku
rozpoczęliśmy WDK. Data nie jest przypadkowa, gdyż wiąże się z osobą bł. Jana Pawła II, który
jak wierzymy wspiera nasze wysiłki i modlitwy z Domu Ojca. Cieszymy się, że Karol Wojtyła
jako biskup tytularny Ombrii i biskup pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej, późniejszy Ojciec
Święty nawiedził naszą miejscowość w trakcie spływu kajakowego rzeką Regą w dniach 30
lipca - 13 sierpnia 1962 r. Według kalendarium: - 2 VIII (czwartek) KLĘPNICA - UNIMIE
Trasa: przewożenie kajaków wozami konnymi na Regę - spływ do Łobza - postój koło
elektrowni wodnej (w Łobzie: pobyt w kościele parafialnym, zwiedzanie miasta, zakupy) Unimie. Biwak i nocleg koło mostu na Redze, ok. 0,5 km od wsi Unimie. Słowa Pana Jezusa
wypowiedziane do św. Magdaleny de Pazzi uświadomiły nam jak wielkie znaczenie w oczach
Boga i jak wielkie łaski niesie za sobą rozważanie Męki Pańskiej. Wierzymy i ufamy gorąco, że
nasza modlitwa w jedności z Trójcą Świętą oraz wielkie wstawiennictwo naszego kochanego bł.

Jana Pawła II odmieni nie tylko nasze serca, ale i mnóstwo innych serc, aby wypełniały się słowa
z Pisma Św. "Królestwo Boże w was jest". Naszą modlitwą ogarniamy także serca kapłańskie,
by jaśniały Bożą mocą. Światu tak bardzo potrzebni są święci kapłani. Dziękujemy Duchowi
Świętemu za otrzymane łaski w duchu wdzięczności, rozważamy trzykrotnie Drogę Krzyżowa
dla większej chwały Ojca, Syna i Ducha Świętego.

