
 

Z modlitwą u stóp Krzyża Chrystusa …  

Pielgrzymka Stowarzyszenia 

 

W sobotni poranek 10 maja 2014 roku Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy 

Zabytków Parafii Świętej Trójcy w Skarżysku Kościelnym zorganizowało 

pielgrzymkę na Święty Krzyż, symbol Gór Świętokrzyskich położony, w samych 

ich sercu. 

Na placu przykościelnym przywitała uczestników niesprzyjająca aura 

pogodowa, która nie przesłoniła zapału pątników i wyruszyliśmy … 

Autokarem dojechaliśmy do wsi Huta Szklana, skąd prowadzi droga do 

klasztoru benedyktynów na Świętym Krzyżu.                                                    

Pierwszym etapem było nawiedzenie pomnika - Golgota Wschodu, 

upamiętniającego ofiary Katynia, Miednoje i Charkowa, po krótkiej modlitwie 

ruszyliśmy dalej. Po półgodzinnym spacerku dotarliśmy na Łysą Górę.         

Pierwsze co się rzuca w oczy, to olbrzymi maszt radiowo-telewizyjny.                     

Na szczycie znajdują się: skalne rumowisko, tzw. gołoborze, ścisły rezerwat 

przyrody obejmujący las jodłowo-bukowy, Radiowo-Telewizyjne Centrum 

Nadawcze. Żeby zobaczyć gołoborze trzeba zejść w dół na metalową platformę 

widokową. 

Następnie wzięliśmy udział w koncelebrowanej Mszy Świętej, z udziałem księży 

Mariana i Andrzeja Czajkowskich w intencji  członków stowarzyszenia . Po niej 

przeszliśmy do kaplicy Oleśnickich, zbudowanej na początku XVII wieku, gdzie 

obecnie przechowywane są Relikwie Drzewa Krzyża Świętego.  

Historię klasztoru Świętego Krzyża na Łysej Górze (595 m n.p.m.) – obecnie 

Bazyliki Mniejszej (od 16 czerwca 2013 roku) opowiedział nam zakonnik - 

przewodnik . Przez wieki było to jedno z najczęściej odwiedzanych miejsc kultu 

religijnego na ziemiach polskich. Do znajdujących się relikwii Drzewa Krzyża 

Świętego pielgrzymowali kolejni władcy. Król Władysław Jagiełło modlił się 

przed nimi w czerwcu 1410 roku, tuż przed wyruszeniem na wojnę                           

z Krzyżakami. Najstarszy fragment klasztoru stanowią  gotyckie krużganki                



z połowy XV wieku. W barokowo-klasycystycznym kościele podziwialiśmy 

monumentalne obrazy Franciszka Smuglewicza. Jeden z nich przedstawia           

św. Emeryka, węgierskiego królewicza, któremu ukazuje się anioł.  

Wielką radość zgłodniałym uczestnikom pielgrzymki sprawił pan Jacenty Kita – 

redaktor „Naszej Gminy”  zapraszając na swoją działkę w Bodzentynie, gdzie 

czekało na nas ognisko przygotowane przez jego rodzinę. Po wędrówce 

pieczona przy ognisku kiełbaska wszystkim bardzo smakowała. Nie zabrakło 

także wspólnych śpiewów . Za tę miłą niespodziankę oczywiście panu Jackowi 

serdecznie dziękujemy.☺ 

 


