Śladami Sługi Bożego bpa Adolfa Piotra Szelążka
ze Stoczka Łukowskiego na ziemię Toruńską
CZWARTEK – 19 maja
Wyjazd ze Stoczka Łukowskiego
Węgrów:
 kościół farny św. Piotra z Alkantary zwany potocznie klasztorkiem, w pobliżu jego
mieszkała rodzina Szelążków
 cmentarz parafialny, gdzie pochowani są rodzie i brat Sługi Bożego (grób rodzinny
znajduje się bezpośrednio przy kaplicy cmentarnej, stojąc przodem do niej, pierwszy po
lewej stronie.)
Płock:
 Kościół seminaryjny, gdzie sługa Boży był najpierw klerykiem a później także rektorem
 Katedra Płocka, bogato zdobiona, gdzie mówi się, że na fresku po prawej stronie, jednym
z bohaterów jest postać Sługi Bożego. Autor w ten sposób chciał podkreślić wielkie
zasługi wniesione przez ks. Szelążka dla społeczeństwa płockiego
 Kościół św. Bartłomieja, pierwsza parafia sługi Bożego. Właśnie tam zostały wygłoszone
jego pierwsze kazania apologetyczne (1888-1889), które miały tak wielkie powodzenie
wśród słuchaczy, że wiele lat później (1902) zostały wydane drukiem i cieszyły się
wielkim powodzeniem. Z resztą do dziś są klasyką wśród pozycji stojących w obronie
wiary katolickiej.
 Przerwa obiadowa.
Toruń: ok. godz. 15.00
 Przyjazd do grobu Sługi Bożego, kościół św. Jakuba, Rynek nowego miasta Torunia,
krótka modlitwa
 Wprowadzenie w historię miasta Torunia, przejście przez stare miasto do Katedry św.
Janów, gdzie ciało Sługi Bożego po śmierci było wystawione do publicznej modlitwy, a
następnie konduktem żałobnym procesjonalnie zostało przeniesione do krypty kościoła
św. Jakuba i tam spoczęło w podziemiach prezbiterium.
Ok. godz. 16.30
 Przemieszczenie się do Centrum dialogu przy ul. Frelichowskiego, gdzie odbędzie się
spotkanie sympatyków Sługi Bożego pod hasłem: „Sługa Boży bp Adolf Piotr Szelążek
– Świadek Miłosierdzia” (ok. godz. 16.45)
 Ok. godz. 19.30 przemieszczenie do miejsca noclegowego na Zamek Bierzgłowski,
zakwaterowanie, kolacja.
PIĄTEK – 20 maja
 Godz. 7.00 – Msza św. w Kaplicy Zamkowej o łaskę rychłej beatyfikacji Sługi Bożego
bpa A. P. Szelążka.
 Ok. godzi. 7.30 śniadanie
 8.30 – oprowadzenie po Zamku, wprowadzenie w historię miejsca i związek tego miejsca
ze Sługą Bożym.
 9.30 wyjazd do Górska, Muzeum bł. Ks. Jerzego Popiełuszki.
 10.00 modlitwa pod krzyżem upamiętniającym zbrodnię i następnie zwiedzanie Muzeum
 Możliwość wypicia kawy, herbaty.
 11.30 – zatrzymanie przy Świątyni Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji,
 12.00 – wizyta w Radio Maryja i możliwość zwiedzania Radia oraz Telewizji TRWAM.
 Ok. 15.00 – Zwiedzenie starego miasta Torunia, Katedry św. Janów,
 Czas wolny na zakup pamiątek (pierników;)
 Ok. 16.00 – obiad u sióstr Terezjanek w Toruniu (Rubinkowo, ul. Rydygiera 21)
 Ok. 17.00 – droga powrotna do Stoczka Łukowskiego.

