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Kresowianie w Ostrej Bramie

W dniach 15 i 16 września
w Sanktuarium
Ostrobramskim
w Skarżysku-Kamiennej
miało
miejsce Spotkanie Wilnian, Kresowian oraz czcicieli Matki Bożej Miłosierdzia.
Z inicjatywy kustosza sanktuarium ks. kan. Jerzego Karbownika
od trzech lat organizowane są spotkania ludzi, którzy swoją młodość
spędzili na Wileńszczyźnie i Kresach Wschodnich. Sanktuarium
w Skarżysku-Kamiennej powstało
z tęsknoty za Matką Miłosierdzia
z Ostrej Bramy. Ludzie, którzy tu
przyjeżdżają po raz pierwszy, ze
łzami w oczach i wzruszeniem
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przyznają ogromne podobieństwo
do oryginału.
Kilkudziesięciu uczestników tegorocznego Zjazdu miało możliwość zapoznania się nie tylko z historią Sanktuarium Ostrobramskiego lecz również najbliższej okolicy.
W liczącym ponad 570 lat Szydłowcu zwiedzili jedno z najbardziej oryginalnych muzeów w Europie, Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych, które mieści
się w renesansowym Zamku Szydłowieckich i Radziwiłłów. Ponadto
kościół z 1401 roku, siedemnastowieczny ratusz, zabytkowy pręgierz
oraz Izbę Regionalną i Ekspozycję
Muzealną „Ocalić od zapomnienia”
w Publicznej Szkole Podstawowej
nr 2. Mieszczący się w Zamku Szydłowiecki Ośrodek Kultury, który
był uprzedzony o przyjeździe
uczestników Spotkania Wilnian
i Kresowian, sprawił ogromną niespodziankę. Młodzież z Zespołu
Pieśni i Tańca „Obertas” przygotowała występ. W pięknych strojach
ludowych, a także w kontuszach
szlacheckich, wykonała kilka pieśni
i piosenek. Słowa uznania należą
się działaczom kulturalnym Szydłowca za pracę z dziećmi i młodzieżą.
Po powrocie z wycieczki udaliśmy się do Kaplicy Matki Bożej
w Ostrej Bramie, aby tam uroczy99

ście rozpocząć Zjazd. Przedstawicielka Koła Wilnian z Radomia położyła na ołtarzu bukiet kwiatów.
Pod przewodnictwem ks. kustosza
modliliśmy się w intencji uczestników Zjazdu, a także za tych, którzy
zginęli tragicznie w Stanach Zjednoczonych i za ich rodziny pogrążone w bólu.
W Sali Maryjnej przedstawiony
został program słowno-muzyczny
o Prymasie Tysiąclecia, na który
złożyły się pieśni w wykonaniu
scholi, teksty wygłaszane przez ks.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
przy różnych bardzo ważnych okazjach, fragmenty życiorysu i utwory
grane na skrzypcach. Program
przygotowała młodzież z parafii
pod przewodnictwem ks. Piotra
Giemzy.
Wieczorem miała miejsce wzruszająca uroczystość, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przed Tablicą Katyńką oraz urną z ziemią z katyńskiego lasu. Następnie ze świecami w dłoni przeszliśmy Drogą
Krzyżową wokół Sanktuarium rozważając kolejne stacje.
W sali Domu Pielgrzyma w radosnej i serdecznej atmosferze
uczestnicy spotkania rozmawiali
z ks. kustoszem o swoich wrażeniach, wspominali dawne czasy, interesowali się planami rozbudowy

otoczenia Sanktuarium, a przede
wszystkim o rozszerzaniu kultu
Matki Bożej Miłosierdzia. Przedstawiony przez ks. kustosza projekt
kalendarza na przyszły rok i plan
uroczystego świętowania 75 rocznicy koronacji wileńskiego obrazu
zyskał powszechne uznanie.
Udział w Apelu o godz. 21 zakończył pierwszy dzień Zjazdu.
W niedzielę 16 września odbyło
się spotkanie autorskie i promocja
książki Tadeusza Zwilnian Grabowskiego – literata, autora ponad
20 książek, w większości o wileńszczyźnie. Centralnym punktem
tegorocznego Zjazdu była msza św.
pod przewodnictwem Metropolity
Wilna ks. kardynała Audrysa Backisa, który przybył do Ostrej Bramy
wraz z Ordynańuszem Diecezji Radomskiej ks. biskupem Janem
Chrapkiem. Podczas Eucharystii
przedstawiciele Wilnian i Kresowian nieśli dary ołtarza.
Kolejnym punktem programu
był koncert chóru z Szydłowieckiego Domu Kultury pod dyrekcją Danuty Klepaczewskiej.
Po wspólnym obiedzie uczestnicy III Spotkania Wilnian i Kresowian rozjechali się do domów wyrażając chęć przyjazdu na następne
spotkanie za rok.

W niedzielnej mszy św. wzięli udział przedstawiciele naszego Stowarzyszenia: Mieczysław Wójcik, Janusz i Tomek Szuba.
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