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„MiłośćChrystusa
przynaglanas”

XIII

PieszaPielgrzymkaKrakowska
6-11.VIII.1993

CZŁON I  „prąd nic  ki” 

Prze wod nik głów ny czło nu:  Ks. Woj ciech Mo mot 

Gru pa Pa tron gru py Prze wod nik gru py / pa ra fia

 1 Jan Pa weł II Ks. An drzej Zon tek MS 
    / XX. Sa le ty ni 
 2 Św. Ka zi mierz Ks. Wa cław Ko zic ki 
 2’ Wło chy Św. Be ne dykt Ks. Mar co Ar to ni 
   (Co mu nio ne e Li be ra zio ne) 
 3 Bł. Ja dwi ga Kró lo wa Ks. Je rzy Gon dek / Boch nia 
 3 Ukra ina  Ks. Ju styn
 3’ Bł. O. Pio O. Le on Błasz czy szyn OFM Cap     
   O. Bo le sław Ka nach OFM Cap 
   / OO. Ka pu cy ni
 3” Wę gry Św. Ste fan  O. Ro bert
 4 Św. Sta ni sław BM Ks. Ro man Ciu pa ka  
   / Św. Jan Chrzci ciel 
    P. J. Do bry Pa sterz
 5 Św. Mi chał Ks. An to ni Ob rzut CSMA 
    / XX. Mi cha eli ci

 5’Fran cja Św. Te re sa Li sieux 

CZŁON II  „śród miej  ski”

Prze wod nik głów ny czło nu:  Ks. Zdzi sław Ba lon 

Gru pa Pa tron gru py Prze wod nik gru py / pa ra fia

 6  Św. Jan z Kęt Ks. Grze gorz Ryś  
    / DA „Św. An ny”, DA „Św. Marka”
 7  Św. Fran ci szek z Asy żu O. Ja nusz Wró bel OFM  
    / OO. Fran cisz ka nie pro win cji
         Mat ki Bo żej Aniel skiej 
 8 Św. Win cen ty a Pau lo Ks. Ka zi mierz Mał żeń ski CM   
    / XX. Mi sjo na rze,  
   DA „Na Mia stecz ku”
 10 Św. Szcze pan  Ks. Jan Abra ha mo wicz   
    / Św. Szcze pa n
 13 Bł. Sa lo mea Ks. Adam Pod bie ra  
   Ks. Jan Szcze pa niak  
    / Dusz pa ster stwo Mło dzie ży
       Św. Ja n z Kęt (os. Wi dok) 
 13’ Bł. Ur szu la Le dó chow ska Ks. Lu cjan Bie las / PAT
 14 Św. Jó zef Ka la san cjusz Ks. Woj ciech Ka ła fut SchP   
    / XX. Pi ja rzy 
 14’ Ks. Je rzy Po pie łusz ko Ks. Ta de usz Za le ski  
    / „Dusz pa ster stwo Lu dzi   
   Pra cy” Mi strze jo wi ce 

 15  Św. Jan Bo sko Ks. Bo le sław Roz mus SDB  

    / XX. Sa le zja nie, DA „Spes”,   

     Dusz pa ster stwo Mło dzie ży 

      „Gau dium”  

CZŁON III  „pod gór ski” 

Prze wod nik głów ny czło nu:  Ks. An drzej Kott

Gru pa Pa tron gru py Prze wod nik gru py / pa ra fia

 17 Św. Jó zef  Ks. An drzej Miesz czak 
   Ks. Józef Jakubiec  
    / Pod gó rze, Nowy Bieżanów 
 18 Św. Maksymilian Kolbe Ks. Krzysztof Szopa 
    / Nowy Prokocim
 19 Św. Do mi nik Sa vio Ks. Piotr Pła wec ki  
    / Sta ry Bie ża nów
 21 Św. Kle mens Ks. An drzej Do brzyń ski  
    / Wie licz ka 

 23 Św. Ra fał Ka li now ski Ks. Jan Le śniak / Stru mia ny 

Pan Je zus ukry ty pod po sta cią chle ba w Eu cha ry stii zo stał przez 

ko goś na zwa ny „Więź niem Mi ło ści”. To wła śnie nie po ję ta mi łość 

do czło wie ka ka za ła Mu przy jąć ta ką for mę obec no ści wśród lu dzi. 

Eu cha ry stia – ofia ra i obec ność Chry stu sa jest naj więk szym skar

bem Ko ścio ła, jest ośrod kiem, wo kół któ re go kon cen tru je się  

ca łe je go ży cie. 

Re flek sja nad ta jem ni cą Eu cha ry stii, nad Jej wiel ko ścią i zna

cze niem w ży ciu chrze ści ja ni na by ła głów nym te ma tem piel grzy mo

wa nia. W Eu cha ry stii sku pia ją się i re ali zu ją za ra zem naj więk sze 

pra gnie nia ludz kie go ser ca – pra gnie nie wol no ści, pra gnie nie 

wspól no ty i pra gnie nie ży cia wiecz ne go. Wszyst kie te pra gnie nia 

Zba wi ciel za spo ka ja, lecz aby się z Nim spo tkać po trzeb na jest 

wia ra. Ona po zwa la Go do strzec w chle bie. Ona po ma ga po znać 

Go przy ła ma niu chle ba, jak po zna li Go ucznio wie w Emaus. 

Cel piel grzy miej dro gi to nie ty le doj ście na Ja sną Gó rę, co  

ra czej osią gnię cie ta kie go sta nu du cha, by móc po wie dzieć  

Je zu so wi: „Pa nie po zo stań!”

Ma te ria ły dusz pa ster skie do pro wa dze nia piel grzym ki  

przy go to wa li: ks. Grze gorz Ryś i Te re sa Ole ar czyk. 

GRU PY,  PRZE WOD NI CY

  Opie kun piel grzym ki:  Ks. bp. Ka zi mierz Nycz

  Ko or dy na to rzy piel grzym ki: Ks. Sta ni sław Su doł

   Ks. Sta ni sław Mi ka
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Li tur gia:  Ma riusz Ga jew ski
    Kl. Piotr Wie czo rek
Służ ba czy sto ści: Mar cin Zmar  lik
    Jo an na Wierz bic ka
    Jó zef Ły sek, Grze gorz Ły sek
    Krzysz tof Ma słoń
Za opa trze nie: Ilo na Wit kow ska
    Grze gorz Po pa diak
    Ire ne usz Mi cha lik 
Służ ba zdro wia: Ju lian Dut ka, Tomasz Sorysz
Po moc Mal tań ska: Li dia Kna pik, Bo że na Nowak 
   Grze gorz Kna pik,  
   Grze gorz Sza ra wa ra
    Sta ni sław Wan das 
   oraz patrole w grupach 
Piloci grup zagranicznych: Barbara Sadłos
Kie row cy:  Sta ni sław Chu dy ba 
   Wa cław Banaś 
   Sta ni sław Gło wac ki 
   Cze sław Ko zio łek

CZŁON II 

Prze wod nik czło nu: Ks. Zdzi sław Ba lon
Służ ba li tur gicz na: Br. Ka sper Ka proń OFM  
   Dk. Pa weł Gaw ron
Kwa ter mistrz czło nu: Ma ciej Szmidt
Pi lot:  Bog dan So la wa
Prze wod nik świec ki: Kry sty na Sam so now ska
Porządkowy główny: Dariusz Gorajczyk
Szef ba zy:  Agniesz ka Ku duk
Szef skle pu:  Ka ta rzy na Żu rek
Se kre tarz czło nu: An na Kiel ska
Służ by spe cjal ne: Grze gorz Re gul ski
Służ ba tech nicz na: Je rzy Wię cek,  Ma rek Ła żew ski
Szef kuch ni:  Iwo na Ro żej
Fo to graf:  An drzej Ma te ja
Służ ba zdrowia: Ry szard Ru dziń ski 
   oraz Pomoc Maltańska

CZŁON III 

Prze wod nik głów ny: Ks. An drzej Kott
Porządkowy główny: Paweł Nosal  
   Andrzej Szewczyk
Kwa ter mistrz czło nu: Maria Bukowiec
Baza:  Dorota Zapart 
   Magdalena Dziob 
   Agnieszka Skałoń 
Służba medyczna: Bo gu mi ła Gi za, Da riusz Gi za 
   oraz Pomoc Maltańska

CZŁON IV 

Prze wod nik głów ny: Ks. Adam Ogie gło
Wykaz zespołu organizacyjnego jest zamieszczony przy pielgrzymce XXI.

CZŁON V 

Prze wod nik głów ny: Ks. Jó zef Mi lan 
Porządkowi: Piotr Kosela, Paweł Zastawniak 
Baza:  Małgorzata Miksa, Barbara Danek
   Robert Zawisza, Piotr Danek 
Kwatermistrz: Krzysztof Król 
Służba zdrowia: Pomoc Maltańska

CZŁON VI

Prze wod nik głów ny: Ks. Wła dy sław Sa la wa
Wykaz zespołu organizacyjnego jest zamieszczony przy pielgrzymce XXI.

Koordynacja Pomocy Maltańskiej: Róża i Henryk Kubiakowie

CZŁON IV „chrza  now sko  trz  eb iński”

Prze wod nik głów ny czło nu:  Ks. Adam Ogieg ło

Miasta: Chrzanów, Trzebinia, Libiąż, Chełmek 

Księża: ks. Wiesław Widuch, ks. Stanisław Gutt, ks. Józef Palenica 

Diakon: Tadeusz 

Klerycy: Andrzej Fyda, Dominik Wartalski  

 Siostry: Służebniczki Starowiejskie: s. Katarzyna Małek,   

  s. Bronisława Wieczorek, s. Małgorzata Kęsek, 

  s. Maria Kroczka, s. Maria Pasionek, s. Krystyna Czarny

CZŁON V „gdow sko m yś  le  ni  ck o ni  ep ołomicki”

Prze wod nik głów ny czło nu:  Ks. Jó zef Mi lan 

Gru pa Pa tron gru py Prze wod nik gru py / pa ra fia

 1  Św. Ja kub Ks. Leszek Harasz  
   / My śle ni ce
 2  Bł. Ka ro li na Kóz ka Ks. Alek san der Sa la mon  
   / Gdów
 3  Św. Fran ci szek z Asy żu Ks. Jan Żelazny
   / Nie po ło mi ce
 4  Św. Mi chał Ar cha nioł Ks. Marek Holota 
   / Msza na Dol na

CZŁON VI „ska  wiń sko cze r  nic  howski”

Prze wod nik głów ny czło nu:  Ks. Władysław Salawa

Gru pa Patron grupy Prze wod nik gru py 

 1 Bł. Aniela Salawa Ks. Jan Bednarz, 

   Ks. Lucjan Pezda 

 2 Bł. Jadwiga Królowa Ks. Zbigniew Płachta 

 3 Św. Brat Albert Ks. Jan Wróbel  

Klerycy:  Piotr Grotowski, Paweł Kurek, Piotr Studnicki, Waldemar  

  Ćwik, Adam Garlacz, Bolesław Żmuda, Tomasz Pilarczyk

LI  CZEB NOŚĆ PIEL GRZYM KI

W piel grzym ce wzię ło udział łącz nie ok. 7 300 pątników:
człon I   ok. 1 500
człon II   ok. 2 400
człon III   ok. 1 170
człon IV   ok.    700
człon V   ok.    750
człon VI   ok.    800

Wśród pielgrzymów zagranicznych byli pątnicy min. z Włoch (119), 
Ukrainy (40), Węgier (88), Francji (15).

ZE SPÓŁ OR GA NI ZA CYJ NY

CZŁON I 

Prze wod nik głów ny: Ks. Woj ciech Mo mot
Porządkowy główny: An drzej Bac
Po rząd ko wi: Ja ro sław P. Ka zu bow ski
   Ha li na Mar chut, Re na ta Imio ło 
    Ro bert Le śniak, Ro bert Ma słoń 
   Jan Walczewski, Marek Błaszczyk  
Ba za:  An na Kra jew ska 
   Agniesz ka Wan das 
    Do ro ta Ka zu bow ska
    Be ata Go rącz ko, Ja nusz Zy bu ra 
   Ka ta rzy na Kiryk, Katarzyna Górka
   Marta Ziółkowska  
Kwa ter mistrz: Jó zef Woj da ła 
Służ ba tech nicz na: Wła dy sław Go rycz ko
   Sta ni sław Lech, Ro man Ja nas
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AgnieszkaWandas-Andrzejewska

Mo je piel grzy mo wa nie do Bo ga po przez Ma ry ję da ło 
mi Jej ma cie rzyń skie wspar cie w po ko ny wa niu trud no ści 
te go świa ta. 

Zy ska łam spo kój du cha, ra dość, po jed na nie i chęć by cia 
do brym w Bo gu i dla Nie go. Uczy łam się po świę ce nia i roz
wa ża nia prawd wia ry. Do strze ga łam róż ni ce i po do bień stwa 
u in nych lu dzi w chę ci po wie rze nia się Bo gu.  

Prze ży wa łam wła sne we wnętrz ne doj rze wa nie. Od czu wa łam po czu cie  
bez pie czeń stwa, wspól no ty z in ny mi ludź mi i po czu cie wię zi z ideą Ko ścio ła 
Ka to lic kie go oraz si łę czer pa ną z Bo żej mi ło ści. 

AnnaKielska

Kie dy usły sza łam o piel grzym ce był rok 1985 i już wte dy bar dzo chcia
łam na nią pójść, ale nie mia łam z kim, a na sa mot ne wy pra wy by łam zbyt 
mło da i sła ba. W 1989 r. przy stą pi łam do DA „Św. An ny” i w 1990 r. oka
za ło się, ku mo jej ra do ści, że pro wa dzi ono swo ją gru pę na piel grzym ce. 
Szłam na Ja sną Gó rę z tą gru pą trzy ra zy. Na stęp nie w 1992 r. przy dzie lo
no mi pra cę w służ bach or ga ni za cyj nych piel grzym ki i zaj mu ję się tym po 
dzień dzi siej szy. 

Piel grzym ce za wdzię czam bar dzo wie le. Ta cy lu dzie jak ja, po piel grzym
ce nie są już ty mi sa my mi ludź mi, ja ki mi by li wcze śniej i już ta ki mi wię cej nie 
bę dą. Przez ten szcze gól ny wy si łek du cho wy i fi zycz ny, któ ry bar dzo czę sto 
wy da wał się po nad mo je si ły, Bóg w istot ny spo sób do tknął mo ich re la cji 
z Nim i z ludź mi. Trud no mi opi sać ten fe no men w mo im ży ciu. To by ła i jest 
szcze gól na szko ła ży cia – ży cia z Bo giem w eks tre mal nych dla mnie  
wa run kach, a za ra zem ta ki czas, kie dy wszyst kie spra wy moż na so bie po ukła
dać z Bo giem tak, aby się speł nia ła Je go wo la w ca łym ży ciu czło wie ka – ku 
ra do ści Bo ga, sa me go czło wie ka i bliź nich. 

Nie mo gę też po mi nąć fak tu, że ten czas w ja kiś spe cjal ny spo sób upły wa 
w ra mio nach Ma ryi – Mat ki Je zu sa i Mat ki Ko ścio ła. Ogrom nie – z ca łe go 
ser ca – Bo gu dzię ku ję, że wła śnie przez trud piel grzy mo wa nia ze chciał otwo
rzyć mo je ser ce na Sie bie i bliź nich. 

BeataGorączko

Do pó ki nie po szłam, nie ro zu mia łam co to piel grzym ka, 
co lu dzi przy cią ga na piel grzy mi szlak. Ale kie dy wy bra łam 
się pierw szy raz, to zro zu mia łam, że piel grzy mu ję do Czę
sto cho wy, po to, by zło żyć przed tro nem Czar nej  
Ma don ny swo je ser ce, swo je ży cio we suk ce sy i po raż ki. 

Piel grzy mu ję, bo te go pra gnę i po trze bu ję, za wsze cze
ka jąc z ogrom ną ra do ścią na te chwi le. Ra dość ta wy pły wa 

z fak tu, że bę dąc na piel grzym ko wym szla ku mo gę z in ny mi chwa lić Pa na 
mo dli twą, śpie wem, ofia ru jąc swój wy si łek i pra cę dru gie mu czło wie ko wi, 
a tym sa mym Mat ce Naj święt szej. 

Nie wy obra żam so bie mo je go ży cia bez co rocz nej „sierp nio wej po dró ży” 
do Czę sto cho wy, któ rą za wsze prze mie rzam w ja kiejś waż nej in ten cji  
mo jej wła snej lub mo ich bli skich. Czu ję po trze bę wy rze cze nia się co dzien
nych wy gód, po trze bę po mo cy dru gie mu czło wie ko wi i czu ję, że to wte dy 
wła śnie je stem bli sko Bo ga i Ma ryi umac nia jąc swo ją wia rę. 

Piel grzym ka Kra kow ska po za tym da ła mi wie lu wspa nia łych przy ja ciół, 
w któ rych mam ogrom ne opar cie, i na któ rych za wsze mo gę li czyć, za rów no 
w chwi lach do brych, jak i złych – i za to szcze gól nie Bo gu dzię ku ję. 

GrzegorzSzarawara

Bez wzglę du na spo sób w ja ki piel grzy mo wa łem tzn. 
idąc ja ko pąt nik czy sa ni ta riusz Po mo cy Mal tań skiej, al bo 
obec nie ja ko kwa ter mistrz głów ny, za wsze ofia ro wa łem 
swój trud, swo ją pra cę i mo dli twę Bo gu za wsta wien nic
twem Czar nej Ma don ny. 

Ufam, że na dal bę dzie mi da ne piel grzy mo wać, przez 
co bę dę mógł po ma gać in nym, dzię ku jąc Bo gu za dar  
piel grzy mo wa nia, jed no cze śnie ofia ru jąc Mu swo ją pra cę 
i mo dli twę. 


