Boże Ciało w Łowiczu 11.06.2009
Wycieczka autokarowa PTTK Konin
W 2008 roku Marek Chlebicki pojechał z rodziną do Łowicza na Boże Ciało.
Spodobało mu się i zaproponował włączenie tej uroczystości do harmonogramu
Klubu na 2009 rok. Udało się skompletować 53 chętnych i bladym świtem o
szóstej rano autokar setra Ryszarda Kijaka wyruszył starą trasą do Łowicza.
Przewodnik Zdzisław Kryściak, polecony przez kol. Eligiusza Pietruchę z
Oddziału PTTK w Łowiczu, oczekiwał na parkingu przy ul. 3 Maja, skąd szeroką
ławą udaliśmy się na pobliski rynek. Trwała budowa ołtarzy, obok muzeum
usytuowany był czwarty. Podążyliśmy obok pomnika Jana Pawła II do katedry.
Bazylika Mniejsza w Łowiczu, katedra łowicka pod wezwaniem Wniebowzięcia
NMP jest najbardziej monumentalnym zabytkiem miasta. Od II poł. XVI w. po XVIII
wiek odbyły się w niej: jeden synod prowincjonalny i sześć synodów diecezji
gnieźnieńskiej, a ponadto świątynia ta pełni rolę mauzoleum 12 prymasów Polski.
Wśród dostojnych gości, którzy odwiedzali kolegiatę byli królowie Polski, np. Jan
Kazimierz, Jan III Sobieski, Stanisław August Poniatowski, a także cesarz Napoleon
Bonaparte oraz prezydenci Stanisław Wojciechowski i Ignacy Mościcki. Mocą bulli
Jana Pawła II z 25 marca 1992r. utworzona została Diecezja Łowicka, a jej główny
kościół - kolegiatę podniesiono do rangi katedry. W czasie VII pielgrzymki do
Ojczyzny Jan Paweł II przebywając w katedrze łowickiej dnia 14 czerwca 1999 r.
nadał świątyni tytuł Bazyliki Mniejszej. Szczególną uwagę przykuł obraz NMP
Łowickiej słynący łaskami koronowany "koronami papieskimi" 05. 10. 2002r. Przez
godzinę obcowaliśmy nadal z arcydziełami w katedrze za sprawą uczestnictwa we
mszy świętej o godz. 900.
Po mszy świętej do katedry zaczęli schodzić się łowiczanie. Raz po raz ukazywał
się pasiak męski albo serdak kobiecy. Przed wejściem gromadziła się asysta, a
uliczkami dochodziły grupy parafialne w strojach łowickich. O 1030 rozpoczęła się
Msza Święta celebrowana przez ordynariusza diecezji łowickiej ks. bp Andrzeja
Franciszka Dziubę, a my postanowiliśmy po spacerować po mieście. Pan Zdzisław
zwrócił nam uwagę na kościół pijarów, najstarsze domy i zaprowadził na Nowy
Rynek. Na tle XVI wiecznej ryciny objaśnił dzieje rynku i pokazał wybrukowany
zarys ratusza. Obejrzeliśmy pomnik Artura Zawiszy Czarnego i ulicą Browarną
doszliśmy do pierwszego ołtarza. Donośny odgłos walenia w kocioł oznajmił
ruszenie procesji. To trzeba było zobaczyć! Kolorowo, barwnie, światowo!
Fragmenty ewangelii odczytano po francusku, angielsku, niemiecku i włosku. Przy
czwartym ołtarzu poszliśmy do muzeum. Barokowa kaplica św. Karola Boromeusza,
zdobiona freskami Michała Anioła Palloniego, wywarła duże wrażenie. Wśród
licznych kolekcji wyróżniały się eksponaty ze zbiorów PTK.
O 1530 naszym autokarem udaliśmy się na przejażdżkę opłotkami Łowicza,
podziwiając wzorcową pocztę z 1829r., banki z XXI wieku, klasztory i ruiny zamku
biskupiego nad Bzurą. W skansenie w Maurzycach zapoznaliśmy się z urokami
wsi łowickiej i kaprysami wiosennej pogody. Zostawiliśmy przewodnika w Łowiczu
i o 1930 szczęśliwie (autostradą przez dwie burze) dojechaliśmy do Konina.
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