Pielgrzymka Bankowców na Jasną Górę
Pracownicy BS w Brańsku wzięli udział w XXVII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Bankowców
na Jasną Górę, która odbyła się w dniach 11-12 maja 2012r., pod hasłem:

„Maryjo, Matko Kościoła bądź z nami”.
Organizatorem tegorocznej pielgrzymki było duszpasterstwo Bankowców Diecezji
Rzeszowskiej. Pierwszego dnia podróży, w drodze do Częstochowy, brańscy bankowcy udali się
do obozu zagłady w Oświęcimiu, miejsca jednej z największych tragedii w historii ludzkości.
Z przewodnikiem, zwiedzili Miejsce Pamięci i Muzeum, symbol Holokaustu i nazistowskich zbrodni.
Państwowe Muzeum Oświęcim Brzezinka zostało utworzone staraniem byłych więźniów Auschwitz
Birkenau, aby kolejne pokolenia odwiedzających miejsce obozu koncentracyjnego mogły na własne
oczy zobaczyć i zapoznać się z rozmiarem zbrodni tu popełnionych przez nazistów niemieckich
w czasie II wojny światowej.
Oświęcim powinien odwiedzić każdy. Dawny niemiecki obóz koncentracyjny robi na odwiedzających
ogromne wrażenie. Pozwala (przynajmniej częściowo) wyobrazić skalę Holokaustu.
Po zwiedzeniu Miejsca Pamięci i Muzeum bankowcy udali się do
Częstochowy na Jasną Górę.
Apel Jasnogórski, w którym wzięli udział bankowcy z całego kraju, został
poprowadzony przez ks. Abpa Wacława Depo, Arcybiskupa
Częstochowskiego. Czuwanie nocne zatytułowane „Maryi Matce naszej
i Królowej” przygotowało zaprzyjaźnione z bankowcami Centrum Sztuki
Wokalnej z Rzeszowa, a prowadziło Duszpasterstwo Bankowców
z Warszawy oraz z Olsztyna.
Następnego dnia Msza św. o godz. 11.00 pod przewodnictwem
ks. Bpa Kazimierza Górnego, Biskupa Rzeszowskiego. Homilię wygłosił
ks. dr Jerzy Buczek, dotykając najważniejszych problemów środowiska
bankowego. Oprawę muzyczną zapewnił młodzieżowy zespół z Rzeszowa.
Na zakończenie Duszpasterz Bankowców podziękował uczestnikom
pielgrzymki za udział, darczyńcom za pomoc w organizacji Ogólnopolskiej
pielgrzymki wśród których znalazł się także Bank Spółdzielczy w Brańsku.
Pielgrzymkę zakończyło nabożeństwo w kaplicy Cudownego
Obrazu, które prowadził ks. dr Janusz Sądel, duszpasterz bankowców z Rzeszowa, który powiedział, m.in. “Nasza obecność w tym miejscu jest
szczerym wyrazem tego, co ukryte jest w sercu każdego z nas, wielkiego pragnienia Chrystusa i jego obecności w naszym codziennym życiu.
Dlatego Maryjo pomóż nam uczestniczyć w budowie naszej Ojczyzny na wartościach, które płyną z krzyża Chrystusowego”
Hasło pielgrzymki „Maryjo Matko Kościoła bądź z nami” nawiązuje do tegorocznego programu duszpasterskiego w Polsce przeżywanego
pod hasłem „Kościół naszym domem”. Maryja jest naszym wsparciem i pomocą na drogach naszego życia.
T. Z.

Uroczystość Bożego Ciała
Tradycyjnie, jak co
roku Bank Spółdzielczy
w Brańsku czynnie
uczestniczył w przygotowaniu
uroczystości Bożego Ciała.
Pracownicy BS dokładają
starań, aby przygotowane
przez nich ołtarze wyglądały
godnie i pięknie.
Na zdjęciu ołtarz wykonany
przez pracowników Centrali
BS (po lewej) i Oddziału BS
w Wyszkach (po prawej).
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