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„...ijawasposyłam”(J.20,21)

XV

PieszaPielgrzymkaKrakowska
6–11.VIII.1995

Sło wa Pa na Je zu sa Zmar twych wsta łe go wy po wie dzia ne do apo

sto łów przy po mi na ją wszyst kim na ukę so bo ro wą, że „Ko ściół piel

grzy mu ją cy jest mi syj ny”, to zna czy po sła ny do wszyst kich na ro dów, 

aby gło sić Ewan ge lię. Świa do mość ta ką trze ba nie ustan nie kształ to

wać w ser cach i umy słach wszyst kich, któ rzy Ko ściół two rzą.  

Świa do mość ta ka jest po trzeb na szcze gól nie lu dziom świec kim. 

Dla te go my ślą prze wod nią ko lej ne go piel grzy mo wa nia sta ły 

się te wła śnie sło wa Zba wi cie la. Od po wie dzial ność za dzie ło ewan

ge li za cji spo czy wa nie tyl ko na pa pie żu, bi sku pach, czy ka pła nach. 

Mo cą chrztu świę te go po wo ła ni do niej są wszy scy chrze ści ja nie. 

Ob sza rem dzia łal no ści nie są od le głe kra je, ale śro do wi ska i rze

czy wi sto ści naj bliż sze czło wie ko wi. Na le ży do nich śro do wi sko 

ro dzin ne i za wo do we. Ob sza rem ewan ge li za cji mo że być kul tu ra, 

po li ty ka, czy ży cie go spo dar cze. 

Ta ka mi sja Ko ścio ła jest cią gle ak tu al nym za da niem, któ re przy

po mi na nam Chry stus mó wiąc: „I Ja was po sy łam…”

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

przy go to wał: ks. Sta ni sław Mi ka.

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

 Bia ły Prąd nik – „Czym jest piel grzym ka” – ks. Andrzej Kott

 Oj ców 

– „Ka to lic kie środ ki prze ka zu” – ks. Emil Fur tak 

 – Ty go dnik „Dro ga” – ks. Zyg munt Ko sow ski, Ha li na Mar chut 

 Pod chy bie – Historia „Co mu nio ne e Li be ra zio ne” 

 „Mi sje w To go” – o. Zdzi sław Go raj OFM 

 Kon cert pro mo cyj ny o. Ma riu sza Ta bo ra OFM

 Do mi ni kań skie Cen trum In for ma cji o No wych Ru chach Re li

gij nych i Sek tach – Wio let ta Szu ber

 Kon cert ze spo łu „The Wil lows Re vi val Sin gers”

 „Ra dio Ma riac kie” – ks. Emil Fur tak

  „Z hi sto rii mi sji” – ks. Grze gorz Ryś

 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. Je rzy Kraw czyk 

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

   (Co mu nio ne e Li be razio 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 OFM Cap   

   O. Bolesław Kanach OFM Cap 

   / 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. Ja cek Stry czek 

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” 

 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,  

   Ks. Ka zi mierz Mał żeń ski CM   

   / XX. Mi sjo na rze,  

   DA „Na Mia stecz ku” 

 10 Św. Szcze pan Ks. Sta ni sław Szcze pa niec 

   / 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 n z Kęt (os. Wi dok) 

 13’  Bł. Urszula Ledóchowska Ks. Stanisław Szczepaniec / PAT

 14 Św. Jó zef Ka la san cjusz Ks. To masz Ję druch 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. Bo gu sław Se we ryn 

   / Pod gó rze   

 18 Św. Mak sy mi lian Kol be Ks. Andrzej Muszala   

   / No wy Pro ko cim 

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

   / 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. Roman Ciupaka, ks. Mariusz Dziuba, ks. Piotr Grotowski, 

  ks. Lesław Mirek, ks. Wiesław Kiebuła, ks. Aleksander Kasprzyk

Klerycy: Andrzej Fyda,  

Bracia: br. Marek Skawrło OFMCap, br. Jerzy Stopa OFMCap 

Siostry: Służebniczki Starowiejskie: s. Maria Pasionek, 

  s. Małgorzata Kęsek, s. Małgorzata Kryś, s. Katarzyna Małek,  

  s. Teresa Kulka, s. Lucyna Lelito, s. Ludmiła Biłons (Ukraina)

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. Zbigniew Piwowar  
   / Gdów
 3  Św. Fran ci szek z Asy żu Ks. Józef Litwa
   / 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. Artur Chrostek 

 2 Bł. Jadwiga Królowa Ks. Krzysztof Bakalarz 

 3 Św. Brat Albert Ks. Władysław Salawa 

Klerycy:  Adam Garlacz, Bolesław Żmuda, Tomasz Pilarczyk

LI  CZEB NOŚĆ PIEL GRZYM KI

W piel grzym ce wzię ło udział łącz nie ok. 6 500 pątników:
człon I   ok. 1 400
człon II   ok. 2 000
człon III   ok.    950
człon IV   ok.    650
człon V   ok.    700
człon VI   ok.    700

Wśród pielgrzymów zagranicznych byli pątnicy min. z Włoch (190),  
Węgier (13), Francji, Ukrainy.

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  

Ba za:  An na Kra jew ska, Be ata Go rącz ko

   Do ro ta Ka zu bow ska

    Agniesz ka Wan das  

   Ka ta rzy na Ki ryk, Ja nusz Zy bu ra

Kwa ter mistrz: Jó zef Woj da ła 

   Monika Wojdała

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

   Sta ni sław Lech, Ro man Ja nas  

 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
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CZŁON III 

Prze wod nik głów ny: Ks. An drzej Kott

Porządkowi główni: Paweł Nosal 

   Andrzej Szewczyk 

Baza:  Dorota Zapart 

   Agnieszka Skałoń  

   Magdalena Dziob  

   Anna Nosal

Głów ny kwa ter mistrz: Łukasz Tułecki

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  
   Wojciech Badura 
Baza:  Piotr Danek 
   Bożena Jamka, Monika Hanek 
Kwatermistrz: Jan Domagała 
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

    Ire ne usz Mi cha lik

Służ ba zdro wia: Ju lian Dut ka 

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

   Bo że na Nowak 

   Grzegorz Szarawara 

   Robert Sulich

   Sta ni sław Wan das 

   oraz patrole w grupach

  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. Ja cek Stry czek

Służ ba li tur gicz na: Br. Ka sper Ka proń OFM

Kwa ter mistrz czło nu: An drzej Be tlej

Pi lot:   Da riusz Go raj czyk

Prze wod nik świec ki: Kry sty na Sam so now ska

Po rząd ko wy głów ny: Bog dan So la wa

Szef ba zy:   An na Kiel ska

Szef skle pu:   Bar ba ra Miś tal

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: Ry szard Ru dziń ski 

   oraz Pomoc Maltańska

Ks.JacekStryczek

(prze wod nik głów ny czło nu II „śród miej skie go” – 199599) 

Pierw szym jej zna kiem jest zwy kle z da le ka sły szal ny 

ra do sny śpiew. W chwi lę póź niej moż na do strzec  

ko lo ro wy wę żyk wi ją cy się wzdłuż dro gi. Wresz cie, już 

cał kiem z bli ska, moż na roz po znać po god ne, uśmiech

nię te twa rze. Wszy scy roz po zna ją: zbli ża się piel grzym ka. 

Piel grzym kę po zna łem tak jak wszy scy – przed mo imi 

oczy ma prze wi jał się ko ro wód po sta ci w wy raź nym kon tek ście wia ry. 

Naj pierw po zna łem ją ze sły sze nia; póź niej ja ko stu dent wy bra łem się 

w tra sę z gru pą mo ich przy ja ciół; po kil ku la tach, ja ko ksiądz pro wa dzi łem 

jed ną z grup. 

Stop nio wo coraz le piej po zna wa łem du cha piel grzym ki, choć z nie

ustan nym nie do sy tem – dla cze go, dla cze go ci lu dzie, a ja wraz z ni mi,  

wy bra li się w dro gę. 

Wiel kim od kry ciem by ło dla mnie do tar cie do hi sto rycz nych źró deł 

kra kow skiej piel grzym ki. Bia ły Marsz. Tra ge dia 13 ma ja 1981 ro ku  

na Pla cu św. Pio tra i nie sa mo wi ta, ewan ge licz na od po wiedź w Kra ko wie. 

Tłum trzy stu ty się cy lu dzi ubra nych na bia ło, idą cych w mil cze niu. „Zło 

do brem zwy cię żaj”. 

Dla mnie duch Bia łe go Mar szu uno sił się nad piel grzy mim ko ro wo dem. 

Po sta wa prze wod ni ków od da nych swo im pod opiecz nym, pięk na służ ba 

lu dzi z Ba zy – po świę ca ją cych czę sto wie le dni, by przy go to wać or ga ni

za cyj nie ca łe wy da rze nie. W tym zo ba czy łem ja sny prio ry tet:  

po móc lu dziom, w któ rych drze mie po trze ba po boż no ści. Wca le nie zna

czy ło to, że chcie li śmy we wszyst kim wy rę czyć piel grzy mów, by piel grzym

ka za mie ni ła się w ta nie wcza sy. Ra czej ca łe za an ga żo wa nie ukie run ko wa

ne by ło na for mo wa nie lu dzi ofiar nych (bo piel grzym ka to ofia ra, bez 

na rze ka nia) i wła ści wie ży cio wo ukie run ko wa nych (czę sto wra ca ło py ta

nie o cel obec no ści na piel grzym ce, a za nim na stęp ne – o cel w ży ciu).

Nie ma co ukry wać – na piel grzym kę nie za pi sy wa li się świę ci; or ga

ni za to rzy rów nież nie by li bez grzesz ni... Wciąż jed nak obo wią zy wa ła  

za sa da: „zło do brem zwy cię żaj”. Do brem, któ re mia ło moc, by ła dla mnie 

piel grzym ka. For mo wa ła piel grzy mów, kształ to wa ła du chow nych i świec

kich pra cu ją cych przy jej or ga ni za cji. 

W po ło wie lat dzie więć dzie sią tych piel grzym ka speł nia ła jesz cze  

jed ną waż ną ro lę. Spad kiem po la tach nie wo li był sztucz ny, wręcz tra gicz

ny ży cio wy roz dź więk. Z jed nej stro ny bo wiem, wma wia no nam, że re li gia 

to spra wa oso bi sta – do ty czy je dy nie we wnętrz nych prze ko nań.  

Naj le piej więc, je śli nie bę dą one ujaw nia ne na ze wnątrz. Z dru giej zaś 

stro ny, w co dzien nym za bie ga niu, ła two by ło za po mnieć o tym, co du cho

we, po prze sta jąc je dy nie na ze wnętrz nych ak tach (mo że bę dą cych  

je dy nie wy ra zem pro te stu). Po boż ność w efek cie mo gła i czę sto sta wa ła 

się je dy nie oka zjo nal ną prak ty ką, po zba wio ną we wnętrz nej re la cji  

z Bo giem. A czło wiek nie jest prze cież je dy nie du chem, ani tyl ko cia łem. 

Ani re li gia du cha (bez od nie sie nia do co dzien ne go ży cia), ani ry tu ałów 

(bez du cha) nie mo gła przy no sić do brych owo ców. Czło wiek jest jed no

ścią cia ła i du szy. Po dzie lo ny w sztucz ny spo sób, sta je się tyl ko cho rym 

wy two rem wy obraź ni. Piel grzym ka w mo im od czu ciu by ła szan są  

przy wró ce nia tej jed no ści czło wie ka. An ga żu je bo wiem ca łe go czło wie ka, 

w co dzien nym utru dze niu fi zycz nym ucząc go Bo żych dróg. 

O tym mo gę z wiel ką ra do ścią za świad czyć – wi dzia łem wie lu lu dzi, 

któ rzy zy ski wa li rów no wa gę du szy i cia ła w cza sie tych swo istych re ko

lek cji w dro dze. To wła śnie był naj częst szy mo tyw „po wro tów”, by wa ło, 

że rok po ro ku na piel grzy mi szlak. Wła śnie te owo ce prze ko ny wa ły mnie 

każ de go ro ku do pod ję cia na no wo tru du pra cy na so bą, któ ra mia ła słu żyć 

piel grzy mom Kra kow skiej Piel grzym ki. Tak bo wiem za wsze trak to wa łem 

mo je za an ga żo wa nie – to mo ja pra ca nad so bą i mo je wła sne  

po szu ki wa nie Bo ga. 

Wszyst kim, któ rzy w tym mi po mo gli, przy tej oka zji ser decz nie dzię ku ję. 
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