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„Kurodzinieewangelicznej
iewangelizującej”

XIV

PieszaPielgrzymkaKrakowska
6-11.VIII.1994

Z ini cja ty wy Ja na Paw ła II rok 1994 zo stał ogło szo ny Ro kiem 

Ro dzi ny. Tro ska Oj ca Świę te go o ro dzi nę sta ła się w tym ro ku  

in spi ra cją do ja sno gór skie go piel grzy mo wa nia. Dla piel grzy mów 

by ła to oka zja, aby w świe tle Ewan ge lii spoj rzeć na ro dzi nę.  

Mał żon ko wie mo gli zwe ry fi ko wać do tych cza so we ży cie oce nia jąc 

re ali za cję mał żeń skich zo bo wią zań. 

Mło dzi na to miast mo gli się za sta no wić nad swo im po wo ła niem 

do mał żeń stwa. Wszy scy ra zem od kry wa li wiel kość i pięk no mał

żeń stwa i ro dzi ny, któ ra z usta no wie nia Bo że go jest ko leb ką  

da ru ży cia i wy cho wa nia czło wie ka. 

Roz wa ża nia po ma ga ły od kry wać ro dzi nę w róż nych wy mia rach 

ży cia re li gij ne go i spo łecz ne go, a mo dli twa ogar nia ła zwłasz cza 

te dzie dzi ny i sy tu acje, w któ rych ist nie je naj wię cej  

za gro żeń dla ro dzi ny. Wzo rem dla chrze ści jań skiej ro dzi ny jest 

za wsze Świę ta Ro dzi na z Na za re tu, dla te go proś bę o świę tość  

i jed ność pol skich ro dzin za no szo no do Bo ga przez rę ce Ma ryi. 

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

to wa li: ks. Wie sław Ku dła cik, Te re sa Król, Te re sa Ole ar czyk,  

kl. Da riusz Głusz ko. 

KON FE REN CJE PLE NAR NE, PO GOD NE WIE CZO RY

 Bia ły Prąd nik

– „Czym jest piel grzym ka” – ks. Grzegorz Cekiera

 Oj ców – „Kościół na Węgrzech” 

 Pod chy bie 

– „Historia Pomocy Maltańskiej w Polsce”  

– Lidia Knapik, Julian Dutka

 „Wier ność i na dzie ja” – ks. prof. Jó zef Ti sch ner

 „W po mie sza niu dróg i gąsz czu ście żek – New Age kon tra ka

to lik” – ks. dr hab. An drzej Zwo liń ski

 „War tość czy sto ści w ży ciu czło wie ka” – dr Te re sa Ole ar czyk

 „Świat piel grzy mu ją cy” – prof. An to ni Jac kow ski

 „Co zna czy być do brym czło wie kiem” – Je rzy Lac kow ski  

 Le śniów – Na bo żeń stwo do MB Le śniow skiej

 Olsz tyn „Prze pro śna Gór ka” – Na bo żeń stwo Po jed na nia

W cza sie piel grzym ki: 

godz. 20.00   – Po god ny Wie czór (przy Ko ście le) 

godz. 21.00   – Mo dli twa i Apel Ja sno gór ski

godz. 21.1522.00  – In dy wi du al na Ad o ra cja Naj święt sze go 

      Sa kra men tu w Ko ście le

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

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. Jan Ślęcz ka MS  

   / XX. Sa le ty ni 

 2 Św. Ka zi mierz Ks. Józef Jończyk, Ks. Jan Mrózek 

 2’ Włochy MB Czę sto chow ska Ks. Da nie le Fort 

   (Co mu nio ne e Li be ra zio ne) 

 3 Bł. Ja dwi ga Kró lo wa Ks. Pa weł Ko cha nie wicz

    / Boch nia  

 3’ Bł. O. Pio O. Le on Błasz czy szyn OFMCap  

   O. Bolesław Kanach OFMCap 

   / OO. Ka pu cy ni 

 3’’ Węgry Św. Stefan  

 4 Św. Sta ni sław BM Ks. Zyg munt Ko sow ski  

   / 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
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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” 

 6’Fran cja  Św. Mak sy mi lian Kol be Ks. Edward An to lak

 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. Ja cek La soń CM   

   / XX. Mi sjo na rze 

   DA „Na Mia stecz ku” 

 10 Św. Szcze pan Ks. An drzej Wak smań ski

   / Pa ra fia Św. Szcze pa na

 13 Bł. Sa lo mea Ks. Adam Pod bie ra  

   Ks. Jan Szcze pa niak 

   / Dusz pa ster stwo Mło dzie ży 

       Św. Ja na 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. Mi ro sław Ba rań ski SchP   

   / XX. Pi ja rzy 

 14’ Ks. Je rzy Po pie łusz ko  Ks. Krzysz tof Li twa  

   / „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, Dusz pa ster stwo

        Mło dzie ży „Gau dium”, DA „Spes”

CZŁON III  „pro ko cim sko po dg órski” 

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. Andrzej Mieszczak 

   / Pod gó rze

 18 Św. Mak sy mi lian Kol be Ks. Krzysztof Szopa   

   / No wy Pro ko cim 

 19 Św. Dominik Savio Ks. Mariusz Flanek 

   Ks. Aleksander Wójtowicz 

   / Stary Bieżanów 

 20 Święta Ro dzi na Ks. Jó zef Ja ku biec 

   Ks. Jacek Stryczek  

   / No wy Bie ża nów 

 21 Św. Kle mens Ks. Bogdan Kordula / Wie licz ka

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

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,  

  ks. Roman Ciupaka, ks. Piotr Kastelik 

Diakon: Andrzej Jeleń 

Kleryk: Andrzej Fyda 

Siostry: Służebniczki Starowiejskie: s. Bronisława Wieczorek, 

  s. Maria Pasionek, s. Małgorzata Reizer, s. Elżbieta Wyrobek,  

  s. Małgorzata Kęsek

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. Krzysztof Kozioł 
   / 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. Marek Stachura
   / Nie po ło mi ce
 4  Św. Mi chał Ar cha nioł Ks. Marek Holota 
   Ks. Jacek Piszczek 

   / 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 Pa tron gru py Prze wod nik gru py 

 1 Bł. Aniela Salawa Ks. Piotr Grotowski 
   Ks. Piotr Studnicki 
 2 Bł. Jadwiga Królowa Ks. Ryszard Pędzimąż 
 3 Św. Brat Albert Ks. Krzysztof Bakalarz 

Klerycy:  Adam Garlacz, Bolesław Żmuda, Tomasz Pilarczyk

LI  CZEB NOŚĆ PIEL GRZYM KI

W piel grzym ce wzię ło udział łącz nie ok. 7 200 pątników:
człon I   ok. 1 400
człon II   ok. 2 500
człon III   ok. 1 100
człon IV   ok.    700
człon V   ok.    750
człon VI   ok.    700

Wśród pielgrzymów zagranicznych byli pątnicy min. z Włoch (223),  
Węgier (117), Francji.

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 

    Ma rek Błasz czyk 

   Ro bert Ma słoń

Ba za:  An na Kra jew ska 

   Do ro ta Ka zu bow ska

    Agniesz ka Wan das 

    Be ata Go rącz ko 

    Mar ta Ziół kow ska 

    Ka ta rzy na Ki ryk 

   Fran ci szek Pa jor 

Kwa ter mistrz: Jó zef Woj da ła

   Ro bert Le śniak

Służ ba tech nicz na: Wła dy sław Go rycz ko

    Sta ni sław Lech, Ro man Ja nas

    Sta ni sław Chrząszcz

Li tur gia:  Konrad Fraś, 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

    Grze gorz Ły sek, Jó zef Ły sek
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Za opa trze nie: Łu kasz Ja siń ski, An na Po lań ska 

   Ilona Witkowska

Służ ba zdro wia: Ju lian Dut ka, To masz Sorysz

Po moc Mal tań ska: Li dia Kna pik, Grze gorz Kna pik  

   Alicja Winiarska, Ro bert Su lich

    Bo że na No wak 

    Grze gorz Sza ra wa ra

    Sta ni sław Wan das  

   oraz patrole w gupach

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  

   br. Ariel Krzyw da OFM

Kwa ter mistrz czło nu: Kry sty na Sam so now ska

Pi lot:  Da riusz Go raj czyk

Prze wod nik świec ki: Bog dan So la wa

Szef ba zy:  An na Kiel ska

Szef skle pu:  Ka ta rzy na So la wa

Służ by spe cjal ne: Grze gorz Re gul ski

Służ ba eko lo gicz na: Ma ciej An tec ki  

   An drzej Pła chet ko

Służ ba tech nicz na: Ma rek Ła żew ski

Szef kuch ni:   He le na Nycz

Fo to graf:   Grze gorz Kwa śny

Służ ba zdrowia: Ryszard Rudziński 

   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 
   Łukasz Tułecki
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:  Piotr Danek 
   Bożena Jamka, Monika Hanek 
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
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JerzyWięcek

Mo je pierw sze spo tka nie z pie szą piel grzym ką zwią

za ne by ło z VI Świa to wym Dniem Mło dzie ży w ro ku 1991. 

Chcia łem w nim uczest ni czyć, bo uwa ża łem, że jest to 

waż ne wy da rze nie, a pie sza piel grzym ka by ła do brą oka

zją. Na spo tka niu or ga ni za cyj nym oka za ło się, że po trzeb

na jest oso ba, któ ra mo gła by się za opie ko wać sprzę tem  

na gła śnia ją cym. Zgło si łem się. 

I w ten spo sób przez kil ka lat mój udział w piel grzym ce miał po dwój

ny wy miar – re li gij ny i tech nicz ny. 

By ła to do bra oka zja, aby w prak tycz ny spo sób po łą czyć mo dli twę 

z pra cą. Piel grzym ka z Kra ko wa na Ja sną Gó rę idzie sześć dni. Dla mnie 

oso bi ście trwa ła znacz nie dłu żej – kil ka ty go dni, a wła ści wie ca ły rok, gdyż 

by ło to zwią za ne z przy go to wa niem i mo der ni za cją sprzę tu na gła śnia ją

ce go. Naj go ręt szy był okres na kil ka ty go dni przed wy ru sze niem piel grzym

ki – wte dy na le ża ło wszyst ko na pra wić, skom ple to wać i spraw dzić. 

Do bre przy go to wa nie sprzę tu przede wszyst kim, bo każ de nie sta ran

ne po łą cze nie al bo za wod ne roz wią za nie tech nicz ne ujaw nia ło się bez li

to śnie na tra sie piel grzym ki, a wte dy w wa run kach po lo wych trud no  

by ło coś na pra wić. 

W służ bie tech nicz nej pra co wa ło wie le osób – bra cia, ale też i sio stry!!!

Szcze gól nie chciał bym im po dzię ko wać za pra cę w mie sią cach wa ka

cyj nych, kie dy za miast wy je chać np. w gó ry, pra co wa li ofiar nie przy  

sprzę cie tech nicz nym. 

AleksanderPłygawko

... Ja i Piel grzym ka...

Czym jest piel grzym ka dla czło wie ka, któ ry kie dyś nie ro zu miał te go? 

Jest to zja wi sko, któ re od mie ni ło mnie, na wró ci ło. 

Kie dyś zo sta łem za pro szo ny do udzia łu w piel grzym ce, a tak w za sa

dzie do służ by. Cho dzi ło o za ję cie się spra wa mi tech nicz ny mi zwią za ny mi 

z na gło śnie niem. Nie od mó wi łem, tyl ko dla te go, że z re gu ły nie  

od ma wiam, po za tym by ła to od le gła per spek ty wa (pół ro ku) i ist nia ła  

szan sa, że spra wa zo sta nie za po mnia na. 

Ale sta ło się od wrot nie; im bli żej, tym czę ściej po ja wia ło się to py ta nie: 

„... czy pój dziesz?...” No i po sze dłem. Pierw szy raz to by ły tyl ko trzy dni, 

ale to wy star czy ło, że by mi się wszyst ko na no wo po ukła da ło. Po pro stu, 

jak już się za czę ło, to „wie dzia łem”, że wła śnie tu po wi nie nem być. Uświa

do mi łem so bie dzię ki Ko mu tu je stem, co otrzy ma łem, i że to jest je dy na 

for ma po dzię ko wa nia, ja ką mo gę od sie bie dać. 

Kie dyś wy da wa ło mi się, że jest to ja kaś „szop ka”: iść, śpie wać, mo dlić 

się, mó wić do ob cych lu dzi: „bra cie, sio stro”. 

Na mo je szczę ście Bóg „uświa do mił mnie”. Po ka zał jak du żą war to ścią 

jest ta „wę drów ka”. Te raz On pro wa dził mnie do Ma ryi, do Tej,  

któ ra do pro wa dzi ła mnie kie dyś do Nie go. Ona za wsze opie ko wa ła  

i opie ku je się mną, tyl ko wcze śniej nie zda wa łem so bie z te go spra wy. 

Ona da ła mi naj więk szy dar: Iwon kę i jest opie kun ką tej mi ło ści. Tak 

idąc i idąc do Ma ryi po ja wia się też zmę cze nie. Ale czło wiek otrzy mu je 

ja kąś nie sa mo wi tą ener gię, jest w sta nie wsta wać o 6 ra no, kłaść się 

o 1 w no cy i tak non stop przez sześć dni, by na koń cu (w wiel kim  

tło ku) po kło nić się przed Ob ra zem i po wie dzieć: „dzię ku ję...”, a ja mam 

na praw dę za co dzię ko wać. 

IsabelleLaüt-Lartigau

 (Fran cja – Pa ryż) 

Pol skie Piel grzym ki... 

Trzy ko lej ne ra zy przy go to wy wa łam mój ple cak i mo je 

ser ce, aby dzie lić z Po la ka mi piel grzym kę do Czę sto cho wy, 

wy ru sza jąc naj pierw z War sza wy, po tem z Kra ko wa. Na sza 

gru pa fran cu ska po cho dzi ła z Re gio nu Pa ry skie go 

i z Akwi ta nii. 

Oto kil ka re flek sji, spi sa nych pięt na ście lat póź niej, ze bra nych wo kół 

trzech słów: spo tka nia, du cho wa jed ność, Ma ry ja – na sza Mat ka. 

Spo tka nia

Mię dzy na ro do wy wy miar Ko ścio ła był mi za wsze bar dzo bli ski. Nic 

dziw ne go więc, że ogrom ną ra do ścią na peł nia ła mnie moż li wość dzie le nia 

tych dni mar szu z Po la ka mi czy Wło cha mi i moż li wość od czu wa nia obec

no ści Lu du Bo że go w dro dze. Czę sto to wa rzy szy ło mi zmę cze nie, ale chęć 

po now ne go spo tka nia piel grzy ma czy piel grzy mów, z któ ry mi wę dro wa

łam po przed nie go dnia do da wa ła mi sił. 

Wiel kie wra że nie wy warł na mnie rów nież etap piel grzym ki z „Prze

pro śną Gór ką”: po kil ku dniach ży cia w gru pie od czu wa się szcze gól ną 

po trze bę wy ba cza nia dru gie mu, po trze bę we wnętrz ne go oczysz cze nia, 

aby do cho dząc do Czę sto cho wy być bar dziej spo koj nym i po god nym. 

Du cho wa jed ność

Nie mó wię po pol sku i nie ro zu miem ję zy ka pol skie go, co sta no wi ło 

oczy wi ście pew ną trud ność. Ale pod czas Eu cha ry stii od czu wa łam wie le 

ra zy, że jed ność w Chry stu sie nie by ła z te go po wo du wca le mniej sza. Po

przez wspól ny śpiew wy ra ża li śmy na szą ra dość i wzmac nia li jed ność. 

Ma ry ja, na sza Mat ka

Od pew ne go Wiel kie go Piąt ku Ma ry ja jest Mat ką nas wszyst kich. Dla

te go lu bię miej sca piel grzy mek, gdzie od da je my cześć i dzię ku je my na szej 

Mat ce. 

Tu, we Fran cji, mam szczę ście piel grzy mo wać każ de go ro ku z mo ją 

ro dzi ną do Lo ur des i mo dlić się z cho ry mi. 

Ma ry jo, na sza czu ła Mat ko, dzię ku ję za te piel grzym ki na Ja sną Gó rę 

– nie prze sta waj nas pro wa dzić! 

 (tłu ma cze nie – Ali cja Sa mot)


