
Niemiecko-Polska Pielgrzymka Ekumeniczna 
Magdeburg-Gniezno

„Od Jana do Piotra i Pawła”
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Magnificat anima mea Dominum
Wielbi Pana dusza moja

Meine Seele erhebt den Herrn
Lk. 1, 46-55

Przemierzając co roku trasę pielgrzymki na przemian między
Magdeburgiem i Gnieznem, odczuwamy ją niczym uderzenia
wahadła w dużym zegarze. W drodze skupiamy się na historii
sąsiedztwa obu krajów i doświadczamy niespodzianek teraźniej -
szości. W tym roku spojrzymy z perspektywy na dwa duże jubileu -
sze dwóch ważnych wydarzeń w centrum Europy: 1050-lecie Chrztu
Polski na Lednicy (966) i 500-lecie reformacji od czasu obwiesz cze-
nia tez przez Marcina Lutra (1517). Inauguracją będzie nabożeństwo
ekumeniczne w dniu św. Jana Chrzciciela w Katedrze
Brandenburskiej, która bierze udział w tegorocznej krajowej wysta-
wie ogrodniczej i w ten sposób świętuje swoje 850-lecie.
Nadszedł więc odpowiedni moment, aby wspólnie świętować
barwne bogactwo wiary Chrystusowej. Nie starczy czasu, aby przed-
stawić w nowym świetle znaną nam dobrze z ewangelii i przekazów
kościelnych Matkę Bożą. Dla jednych wyprowadzona zostanie ona z
cienia, dla innych praca ekumeniczna wielbiąca Maryję stanowić
będzie pogłębienie i poszerzenie pobożności. Wspólnie my, dzieci
Boże, będziemy odkrywać i z radością rozbudowywać poczucie bez-
pieczeństwa, jakie daje nam Matka. Różę pielgrzymkową, trady-
cyjny już symbol, pragniemy zasadzić na Ostrowie Tumskim w
Brandenburgu i w sanktuarium w Rokitnie.
Godzina, która właśnie wybija i wahadło, które się kołysze, mówią
nam: niech nasza wiara wzrasta tak, jak te róże, i niech rozkwita z
wdziękiem i radosną przychylnością. Serdecznie zapraszamy!

Pastor dr. Justus Werdin

Trasa Pielgrzymki 2015

Wtorek, 23 czerwca
po południu przybycie do Magdeburga, Eucharystia w rycie
katolickim w katedrze św. Sebastiana, zwiedzanie katedry,
wyjazd do Brandenburga

Środa, 24 czerwca
12.00 nabożeństwo ekumeniczne oraz Wieczerza Pańska w
rycie ewangelickim, m. in. w obecności arcybiskupa
Muszyńskiego, droga do Alt-Buchhorst (uczelnia katolicka)

Czwartek, 25 czerwca
Sieversdorf, schronisko pielgrzymkowe Silvia Scheffler

Piątek, 26 czerwca
Lebus, wieczór parafialny

Sobota, 27 czerwca
przekroczenie Odry, droga do Rokitna

Niedziela, 28 czerwca
rano Eucharystia w rycie katolickim w sanktuarium w
Rokitnie, droga na Ostrów Lednicki, szkoła wiary, 
studium mariologiczne w ujęciu ewangelickim i katolickim 

Poniedziałek, 29 czerwca
Gniezno, wieczorna modlitwa w katedrze, Msza święta 
na „św. Piotra i Pawła”, agapa w ogrodzie domu Sióstr
Miłosierdzia

Wtorek, 30 czerwca
Gościeszyn, końcowa medytacja pod cudownym obrazem
„Maryja w ogrodzie mistycznym” (wprowadzenie: ks. kan.
Jan Kasprowicz), dworzec w Gnieźnie, powrót 

***

Proszę nie zapomnieć

Prosimy pamiętać, że termin zgłaszania się na 
pielgrzymkę ekumeniczną 2015 mija 30 kwietnia 2015! 
List ze szczegółowymi informacjami zostanie 
dostarczony po zgłoszeniu.
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