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Od 27 czerwca do 1 lipca 2005 roku dwóch
braci z naszego klasztoru uczestniczyło
razem z innymi dominikanami z Polski i z
Białorusi w dorocznej pielgrzymce do
Budsławia na Białorusi. Ojciec przeor Jan
Spież i brat Jacek Dudka wraz z czterystu
pielgrzymami w ciągu pięciu dni przeszli
trasę z Mińska do Budsławia. Głównym
tematem
tegorocznej
pielgrzymki
była
tajemnica Eucharystii. Konferencje w czasie drogi głosił o. Jan Spież. Na
zakończenie wraz z licznymi pielgrzymami z całej Białorusi uczestniczyli w
uroczystościach odpustowych w tamtejszym sanktuarium Matki Bożej, którym
przewodniczył Kardynał Kazimierz świątek i wszyscy biskupi białoruscy.
Dominikańskim zakończeniem tej piegrzymki był udzial w prymicjach o. Jacka
Szarkiewicza w jego rodzinnym Witebsku w niedziele 3 lipca. Ojciec Jacek swoją
pierwszą pracę kapłańską podjął w naszym klasztorze na Służewie.
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Od czasu zwiększenia swobód religijnych na Białorusi każdego roku wyrusza piesza
pielgrzymka z Mińska do Budsławia. To mała miejscowość w północno-zachodniej części
województwa mińskiego. Istnieje od 1504 roku.
Dzieje sanktuarium w Budsławiu rozpoczynają się, kiedy do istniejącego tu od 1591 roku
drewnianego kościoła trafia w 1613 roku obraz Matki Bożej, podarowany przez papieża
Klemensa VIII wojewodzie mińskiemu Janowi Pacowi. W latach 1633-1643 powstał tu
pierwszy murowany kościół, dzisiejsza kaplica św. Barbary stanowiąca część bazyliki.
Świątynia w obecnym kształcie powstała w drugiej połowie XVIII wieku, prawdopodobnie
według projektu Józefa Fontany. Po wojnie kościół pełnił funkcję magazynu kołchozowego. Po
cichu dbano jednak, aby zniszczenia budowli nie zaszły zbyt daleko. Od 1996 roku bernardyni
znów są opiekunami tego miejsca.
W tym roku pielgrzymka do Budsławia szła po raz
czternasty. Grupy wyruszają z różnych miast:
Brześcia, Pińska, Słonimia, Baranowicz, Połocka,
Witebska, Brasławia, Postaw czy Naroczy, i
docierają do sanktuarium 1 lipca, w wigilię
dawnego święta nawiedzenia Najświętszej Maryi
Panny. Dominikanie idą w dwóch grupach
pielgrzymkowych:
witebskiej,
ponieważ
prowadzimy w tym mieście parafię, i mińsko mohylewskiej,
gdyż
współpracujemy
z
dominikankami ze stolicy. W ostatnich dwóch
latach grupa mińsko - mohylewska liczyła około 400 osób. Szli wszyscy: od przedszkolaków
do emerytów. Przeważali licealiści.
Odległość między Mińskiem a Budsławiem to niecałe 150 km, które pokonuje się w ciągu
pięciu dni.
Pielgrzymka wychodzi z katedry, dawnego kościoła jezuitów po mszy św. o godz. 8, której
przewodniczy ks. kard. Kazimierz świątek. W ubiegłym roku wychodziliśmy po raz pierwszy
już z samej katedry jako zwarta grupa. Przewodnikiem pielgrzymki jest wikary katedralny i
opiekun niedzielnej mszy radiowej ks. Jury Bykow.
Jacek Dudka OP
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Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tegorocznej pielgrzymki.
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