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Inf. ASRW

Rocznica otwarcia muzeum ks. prałata Józefa Obrembskiego w
Mejszagole

13 cze
2014

13 czerwca z Turgiel wyruszyła II Piesza Pielgrzymka pt. „Króluj
nam Chryste, zawsze i wszędzie!”

Minął rok od  uroczystego poświęcenia pomnika śp. ks. Józefa Obrembskiego i otwarcia muzeum, które
mieści się w „pałacyku” księdza prałata w Mejszagole. 
W jednej części budynku zostało odtworzone mieszkanie księdza Józefa.

„Pałacyk” stał się miejscem pielgrzymek i wycieczek turystów. Muzeum gromadzi rzeczy osobiste księdza prałata,
księgi liturgiczne, z których korzystał, korespondencję, fotografie. Dzięki muzeum duch tego Wielkiego Polaka
będzie ciągle żywy. Na grób Patriarchy Wileńszczyzny przyjeżdżają wycieczki nie tylko z Litwy, ale też z Polski.
W ubiegłym roku z dniem 19 marca w placówkach oświatowych rejonu wileńskiego rozpoczął się cykl imprez i
uroczystości poświęconych upamiętnieniu życia świątobliwego kapłana Józefa Obrembskiego pt. „Wiosna z
księdzem Józefem Obrembskim”.

Komitet organizacyjny powstały z inicjatywy mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marii Rekść, postawił za
zadanie, by poprzez upowszechnianie słów nauki księdza prałata J. Obrembskiego wśród młodego pokolenia
kultywować wartości, postawę i ideały, jakimi się kierował Czcigodny Kapłan w życiu, tym samym pogłębiać
wiarę, kształtować świadomość, postawę patriotyczną u młodzieży szkolnej i przekazać przyszłym pokoleniom
pamięć o księżach Wileńszczyzny.

Uwieńczeniem cyklu imprez stała się I Piesza Pielgrzymka śladami księdza prałata Jόzefa Obrembskiego na
trasie Turgiele – Mejszagoła, która miała miejsce w dniach 7-9 czerwca 2013 r. pt. „Tylko Bóg uzasadnia sens
życia”. Uroczystości poświęcone Księdzu Prałatowi zostały zakończone w dniu 9 czerwca br. w Mejszagole, kiedy
został odsłonięty pomnik Księdzu Prałatowi oraz otwarte muzeum pamięci Księdza Prałata Józefa
Obrembskiego.
13 czerwca br., w piątek, wyruszyła II Piesza Pielgrzymka pt. „Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie!”, która już
dotarła do Rudominy. Tegoroczna pielgrzymka połączona jest z rozważaniem tematów danego dnia tzn. poprzez
wspólną modlitwę, konferencje, rozważania Słowa Bożego będzie pogłębiana wiedza na temat wartości rodziny
chrześcijańskiej, Bożego Miłosierdzia, ważności Aktu Intronizacji Chrystusa Króla w rejonie wileńskim i jego
odnowieniu. Każdy z pątników ma inne intencje, ale wszystkie są ważne i wyjątkowe. Idą by modlić się za
zdrowie, za rodzinę, za wiarę.
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Drugi dzień to trasa wiodąca z Rudominy do Suderwie. O godzinie 18.00 pątnicy będą mieli możliwość obejrzeć
koncert zespołu Randeo Anima z Podbrzezia.
Ostatni dzień pielgrzymowania rozpocznie się bardzo wcześnie, bo już o godz. 7.00 grupy nocujące w Suderwie
będą musiały wyruszyć na trasę. Zwieńczeniem pielgrzymki będzie udział w uroczystej Mszy św. o godz. 11:00 w
kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Mejszagole. Po nabożeństwie uczestnicy zwiedzą
muzeum Księdza Prałata Józefa Obremskiego oraz będą uczestniczyć w Święcie Mejszagoły.
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