
Ekumeniczna Pielgrzymka od Jana 
do Piotra i Pawła

od 23 do 29 czerwca 2014
Gniezno – Magdeburg

Czyż Chrystus jest podzielony?
1. Kor. 1, 17

Podczas jednej z pielgrzymek między Gnieznem a Magdeburgiem
zrodził się w mojej głowie prosty, ale wymowny obraz, który później
nazwałam roboczo syndromem rozbitego lustra. Obserwując
bowiem, jak wspólnie funkjonujemy w drodze do celu, pomyś-
lałam,  każdy z nas trzyma kurczowo w swoich dłoniach okruch
rozbitego na tysiące kawałków zwierciadła, czyli Kościoła, a co za
tym idzie dziedzictwo wiary, w której został ochrzczony, tradycję,
nauczanie, osobiste doświadczenie Boga, a także swoje własne wyo-
brażenia oraz marzenia na temat chrześcijaństwa. Poczułam się
wtedy niezwykle ubogacona tą różnorodną obecnością innych, choć
jednocześnie przeżywałam wewnętrzny ból, że zbyt kurczowo wpa-
trujemy się tylko w swój własny kawałek lusterka, przekonani, że
jesteśmy wyłącznymi właścicielami całej prawdy o Chrystusie i Koś-
ciele. 
W rzeczywistości widzimy jednak niewiele. Możemy to zmienić,
jeśli wspólnie podejmiemy codzienny wysiłek sklejania tego, co
historia i ludzka słabość potłukły, spełniając pragnienie Pana o
wspólnocie zróżnicowanej, ale pojednanej, ponieważ tylko razem
stajemy się prawdziwym obrazem Boga. Wyruszamy na pielgrzym-
kowy szlak, żeby odkrywać siebie nawzajem, poznawać to, co nas
łączy, jak również to, co jeszcze dzieli, rozbrojeni z lęku, gotowi
dawać siebie innym oraz brać z bogactwa innych pełnymi garścia-
mi, pamiętając, że w miłości nie chodzi o to, żeby patrzeć się tylko
na siebie nawzajem, lecz by patrzeć razem w tym samym kierunku.
(A. de Saint-Exupéry). 
Chcemy, aby świat widząc nas, zobaczył także Ojca (por. J 14, 8-12).

Agata Skotnicka
Sekretarz Pielgrzymki

Trasa Pielgrzymki 2014

pon., 23 czerwca
16.00 zakwaterowanie u Sióstr Miłosierdzia w Gnieźnie
Wieczerza Pańska (ryt ewangelicki)
Noc Swiętojańska

wt., 24 czerwca
8.00 modlitwa poranna (katedra)
Przejazd autokarem do Lednogóry, pieszo na Ostrów 
Lednicki (4 km)
12.00 Eucharystia (ryt. rzymsko-katolicki)
Przejazd autokarem do Sulęcina

śr., 25 czerwca
pieszo do Ośna Lubuskiego (ok. 25 km)

czw., 26 czerwca
Wyjazd autokarem do Słubic
pieszo do Frankfurtu
modlitwa południowa w Ośrodku Pielgrzyma
pociągiem  do Wittenbergu

pt., 27 czerwca
Odwiedzanie miejsc reformacji luterańskiej

sob., 28 czerwca
pociągiem do Coswigu
pieszo do Parku we Wörlitz (9 km),
wieża Biblii, pieszo do Dessau (13 km)
pociągiem do Magedburgu

niedz., 29 czerwca
10.00 Nabożeństwo w katedrze
14.00 Msza św. w St. Sebastian 
(ks. abp. Muszyński)
16.00 Odjazd

***

Proszę nie zapomnieć

Zgłoszenia na polsko-niemiecką 
pielgrzymkę ekumeniczną przyjmujemy 
do 30 kwietnia 2014!
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