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„...ipójdędomegoOjca”
(Łk15,18).

XVI

PieszaPielgrzymkaKrakowska
6-11.VIII.1996

  Za dro że – Po god ny wie czór  

 – „Wokół Bitwy o Polskę” – Kazimierz Kaczmarz 

 Pod chy bie – „Kościół w Rumunii”

 Strze go wa – Po god ny wie czór 

 – „Moja wiara” – Jan Budziaszek, Janusz Saługa 

 „Świad ko wie Je ho wy od środ ka” – Da riusz Ka dul ski

 Po god ny wie czór: kon cert Bar ba ry Szcze pań skiej

 „Zie mia świę ta – chrze ści jań ski ty giel” – o. Je rzy Kraj

 Po god ny wie czór: kon cert Krzysz to fa Cy ra na

 „Co z tą po ku tą? ” – ks. Adam Pod bie ra,  ks. Jan Szcze pa niak 

 „Z hi sto rii Sa kra men tu po ku ty” – ks. Grze gorz Ryś 

 „Od Bia łe go Mar szu do Piel grzym ki” – An drzej Bac 

 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. Piotr Cie płak MS 

   / XX. Sa le ty ni 

 2 MB Czę sto chow ska  Ks. Je rzy Kraw czyk 

   Ks. An drzej Bia łek

 2’ Włochy MB Czę sto chow ska Ks. Car lo 

   (Co mu nio ne e Li be razio ne) 

 3 Bł. Jadwiga Królowa Ks. Pa weł Ko cha nie wicz  

   / Boch nia 

 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 

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

   / Św. Jan Chrzci ciel 

   P. J. Do bry Pa sterz 

 4’ I Piel grzym ka Po lo nii Ru muń skiej 

 5 Św. Mi chał Ks. An to ni Ob rzut CSMA  

   / XX. Mi cha eli ci 

Ewan ge licz na przy po wieść o sy nu mar no traw nym sku pia w so

bie wie le waż nych dla czło wie ka ele men tów do ty czą cych zba wie

nia. Mó wi przede wszyst kim o ogrom nej Bo żej Mi ło ści, któ ra  

wy cho dzi co dzien nie na dro gi świa ta w po szu ki wa niu za gu bio

ne go czło wie ka. Mó wi o dra ma cie grze chu od rzu ca ją ce go oj cow

ską mi łość. Spo tka nie Bo ga i czło wie ka w tak skraj nych sy tu acjach 

moż li we jest tyl ko przez na wró ce nie. Pro gram piel grzy mo wa nia 

pod kre ślał po trze bę wier no ści Ewan ge lii, a w przy pad ku odej ścia 

od niej, po wrót do Bo ga przez spo tka nie z mi ło sier ną mi ło ścią. 

W tym kon tek ście istot nym by ło zwró ce nie uwa gi na doj rza łe 

prze ży wa nie sa kra men tu po ku ty. Je go uzdra wia ją ca moc i wy cho

waw cze dzia ła nie w istot ny spo sób kształ tu ją wi ze ru nek  

no we go czło wie ka. Świa do mość te go, że pro ces na wra ca nia się 

jest sta łym środ kiem w dro dze do zba wie nia, po zwa la na dro gach 

ludz kie go ży cia od naj dy wać tą, któ ra pro wa dzi do Do mu Oj ca. 

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

przy go to wał ks. Jan Szcze pa niak. 

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

 Bia ły Prąd nik  „Sens piel grzy mo wa nia” 

     ks. Grzegorz Cekiera

 Smar dzo wi ce – koncert zespołu xx. Michaelitów„Brązowi” 

 Oj ców  „New Age”  Renata Stefańska  Klar
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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. Da mian Bień kow ski OFM   

   / OO. Fran cisz ka nie Pro win cji  

   Mat ki Bo żej Aniel skiej 

 8 Św. Win cen ty a Pau lo Ks. Le sław Jusz czy szyn CM   

   / XX. Mi sjo na rze 

     DA „Na Mia stecz ku”  

 10 Św. Szcze pan Ks. Jan Abra ha mo wicz 

   Ks. Ja nusz Ma stal 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 n z Kęt (os. Wi dok)  

 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. Mi chał Ko wal 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, 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. Krzysz tof Wi niar ski

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

 17 Św. Jó zef  Ks. Wiesław Hnatejko CR 

   Ks. Ma rek Gi zic ki 

   Ks. Jó zef Mi lan 

   / Pod gó rze, Ła giew ni ki 

     Wo la Du chac ka, Pro ko cim

 18 Św. Mak sy mi lian Kol be Ks. Ma rek Ka sper kie wicz   

   / No wy Pro ko cim, Rżą ka,  

     Pła szów  

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

   / Bie ża nów, 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. Adam Banasik  

  ks. Mariusz Dziuba, ks. Piotr Grotowski, ks. Lesław Mirek 

  ks. Wiesław Kiebuła, ks. Aleksander Kasprzyk 

Diakoni: dk. Tomasz Pilarczyk, dk. Józef Zwoliński

Klerycy: kl. Andrzej Fyda 

Siostry: Służebniczki Starowiejskie: s. Maria Pasionek, 

  s. Małgorzata Kęsek, s. Lucyna Lelito, s. Stanisława Mikrut

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

Prze wod nik głów ny czło nu:  Ks. Zbi gniew Pi wo war

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. Je rzy Ro ki ta  

   /Gdów 

 3 Św. Fran ci szek z Asy żu Ks. Wiesław Cholewa  

   /Nie po ło mi ce 

 4 Św. Mi chał Ar cha nioł Ks. Zygmunt Tokarz MS 

   /Msza na Dol na 

CZŁON VI „skawińsko   czernichowski”

Prze wod nik głów ny czło nu:  Ks. Grzegorz Pieróg 

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

 1 Św. Faustyna Ks. Bogusław Seweryn 

   / Miłosierdzie Boże  Skawina

 2 Bł. Jadwiga Królowa Ks. Zbigniew Płachta  

   /Parafia Św. Apostołów  

     Skawina 

 3 Św. Brat Albert Kl. Mieczysław Frytek 

   Kl. Jan Pasek  / Liszki     

LI  CZEB NOŚĆ PIEL GRZYM KI

W piel grzym ce wzię ło udział łącz nie ok. 6 000 pątników:
człon I   ok. 1 400
człon II   ok. 1 500
człon III   ok.    800
człon IV   ok.    700
człon V   ok.    650
człon VI   ok.    700

Wśród pielgrzymów zagranicznych byli pątnicy min. z Włoch (150),   
Rumunii (40), 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  

   Ro bert Ma słoń  

   Krzysz tof Mięt ka  

Ba za:  An na Kra jew ska,   

   Do ro ta Ka zu bow ska   

   Agniesz ka Wan das  

   Be ata Go rącz ko 

   Ka ta rzy na Ki ryk 

   Krzysz tof Ga bryś, Ja nusz Zy bu ra

 Kwa ter mistrz: Jó zef Woj da ła, Ro bert Le śniak  

   Mo ni ka Woj da ła

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

   Sta ni sław Lech 

   Sta ni sław Chrząszcz

Li tur gia:  Ma riusz Ga jew ski 

   Kl. Piotr Wie czo rek
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CZŁON III 

Prze wod nik głów ny: Ks. Krzysz tof Wi niar ski 

Porządkowy:  Rafał Tomczyk

Baza:  Ma tyl da Per nal, Anna Żurek 

   Kin ga Gwóźdź 

Głów ny kwa ter mistrz: Piotr Gru ca

Służba zdrowia: Bo gu mi ła Gi za, Da riusz Gi za 

   oraz Pomoc Maltańska

Szef trans por tu: Adam Sty czeń

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. Zbigniew Piwowar 
Porządkowi: Piotr Kosela  
   Wojciech Badura 
Baza:  Anna Salawa, Anna Apostoluk 
   Joanna Iżyk, Adam Marciniak     
Krzysztof Marciniak   
Kwatermistrz: Jan Domagała 
Służba zdrowia: Jerzy Jamka 
   oraz Pomoc Maltańska

CZŁON VI

Prze wod nik głów ny: Ks. Grzegorz Pieróg
Wykaz zespołu organizacyjnego jest zamieszczony przy pielgrzymce XXI.

Koordynacja Pomocy Maltańskiej: Róża i Henryk Kubiakowie

Służ ba czy sto ści: Grze gorz Ły sek 

   Krzysz tof Ma słoń, Ka zi mierz 

Za opa trze nie: Ilo na Wit kow ska 

   Mar cin Chy try 

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, Alicja Winiarska

   Sta ni sław Wan das 

   oraz patrole w grupach

Kie row cy:  Sta ni sław Chu dy ba 

   Wa cław Banaś, Adam Twar dosz

   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. To masz Ko bier ski OFM 

   Br. Ar ka diusz Ble char czyk OFM

Kwa ter mistrz czło nu: An drzej Be tlej

Pi lot:   Da riusz Go raj czyk

Ko or dy na tor: Bog dan So la wa

Szef ba zy:  Do ro ta So ja

Szef skle pu:  Bar ba ra Miś tal

Służ by spe cjal ne: Grze gorz Re gul ski

Służ ba eko lo gicz na: Bar tło miej Ku ta

Służ ba tech nicz na: Ma rek Ła żew ski

Szef kuch ni:  Re na ta Ba gan

Fo to graf:  Grze gorz Kwa śny

Służ ba zdrowia: Ry szard Ru dziń ski 

   oraz Pomoc Maltańska
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i bę dę się sta rał kon ty nu ować to przed się wzię cie, o ile do pi sze mi zdro wie, 

bo do strze gam w tym ogrom do bra, szcze gól nie dla mło dych. 

Ks.GrzegorzPieróg

(prze wod nik głów ny czło nu VI „ska wiń skie go” 1996–01) 

Dla cze go??? 

Ta kie pod sta wo we py ta nie po ja wia się w pierw szej 

chwi li, gdy ma my do czy nie nia z pie szą piel grzym ką na  

Ja sną Gó rę. Rzecz ja sna nikt, kto nie był na piel grzym ce, 

nie po czuł jej at mos fe ry i nie od po wie ła two na to py ta nie. 

Z piel grzym ką ze tkną łem się jesz cze przed ma tu rą 

– wów czas sze dłem po raz pierw szy. Wów czas by ło to 

za le d wie kil ka dni. Dzi siaj, czas piel grzym ki wy dłu żył się dla mnie o wie

le bar dziej – po przez kil ku mie sięcz ne przy go to wa nia do niej. Jed nak sens 

po zo sta je ten sam: z tym wszyst kim, co skła da się na mo je ży cie idę do 

Mat ki. Nie sam z in ny mi, no mo że bar dziej z przo du – bo prze cież mam 

do pro wa dzić…

Wy daje się, że nie wie le mo że za sko czyć w cza sie tej dro gi, a jed nak… 

Mło dzi lu dzie, cza sem za gu bie ni, cza sem bar dzo zbun to wa ni da ją się  

po znać z zu peł nie in nej stro ny; cier pli wie słu cha ją, za ska ku ją py ta nia mi, 

pra gnie niem roz mo wy, szcze ro ścią spo wie dzi. Ci, któ rzy na wet z po gar dą 

spo glą da li na nie wie le star szych niż oni, z ludź mi star szy mi idą ra mię 

w ra mię, ko rzy sta ją z rad, udzie la ją po mo cy… a to wszyst ko przez Te go, 

któ ry da je si łę – Je zu sa i Je go Mat kę, któ ra jed no czy przy Swo im Sy nu 

każ de otrzy ma ne pod krzy żem dziec ko. Ty le dro gi i tru du, a za le d wie kil

ka chwil przed Cu dow nym Ob ra zem na Ja snej Gó rze – ale te chwi le zda ją 

się wów czas być wiecz no ścią. 

Pe wien pięt na sto la tek po wie dział mi kie dyś: „Pro szę księ dza, to i tak 

zbyt dłu go, bo jak klę czę w ka pli cy przed Ob ra zem mó wię tyl ko: Mat ko, 

Ty wiesz ja ki je stem i z czym tu przy sze dłem. Po móż. I to mi wy star czy”. 

Czy trze ba coś do da wać do te go ko men ta rza? Cza sem przy cho dzą na myśl 

Chry stu so we sło wa o wie rze i ziarn ku gor czy cy…

Dla cze go iść na piel grzym kę? Czę sto tak wła śnie py ta ją mnie róż ne 

oso by, wów czas za wsze przy bli ża jąc jej isto tę, po rów nu ję piel grzym kę 

z ży ciem. W tych kil ku dniach, jak w ca łym ży ciu prze wi ja ją się chwi le  

ra do ści i smut ku, eu fo rii i znu że nia, zmę cze nia, kie dy to cel wę drów ki 

jesz cze ta ki da le ki, a ja już nie mam si ły – chce się za brać ba gaż i wra cać 

do do mu. Ileż to ra zy w ży ciu jest tak sa mo – pro ble my ura sta ją do ogrom

nych roz mia rów, kło po ty go nią je den za dru gim, zdro wie szwan ku je, ale 

wy star czy chwi la za trzy ma nia, myśl zwró co na ku Tej, do któ rej zdą ża my… 

Ta, w do mu na sze go Oj ca – w nie bie – i na dzie ja z si ła mi na no wo roz kwi

ta. Tak, piel grzym ka – to jak by skon den so wa ny do kil ku dni czas  

mo je go ży cia, któ re też jest jed ną wiel ką wę drów ką do nie ba.

Ks.KrzysztofWiniarski

 (prze wod nik głów ny czło nu III 

„pro ko cim sko pod gór skie go” od 1996 r.) 

Któ re goś je sien ne go dnia wie czo rem za dzwo nił  

te le fon, z któ re go po przy wi ta niu usły sza łem py ta nie: „czy 

wiem coś o or ga ni zo wa niu pie szych piel grzy mek”. 

Dzwo nił ks. bi skup Ka zi mierz Nycz w spra wie prze

ję cia obo wiąz ków zwią za nych z przy go to wa niem jed ne

go z czło nów piel grzym ki kra kow skiej, czło nu pod gór skie go. 

I tak je sie nią 1995 ro ku po czu łem się od po wie dzial ny za III człon piel

grzym ki. Po kil ku mie sią cach od no mi na cji prze nio słem Ba zę czło nu  

z Pa ra fii Św. Jó ze fa, z kra kow skie go Pod gó rza do No we go Pro ko ci mia, do 

Pa ra fii Mi ło sier dzia Bo że go. Od tej po ry człon III no si na zwę „pro ko cim

sko pod gór ski”. 

W pierw szych pra cach przy go to waw czych po ma gał mi i dzie lił się 

swo im do świad cze niem ks. An drzej Kott, po przed ni ko or dy na tor te go 

czło nu. Wła śnie z księ dzem An drze jem po raz pierw szy za po zna łem się 

z tra są przej ścia mo je go czło nu, spo tka łem rów nież pro bosz czów pa ra fii,  

któ re uży cza ły go ścin no ści i noc le gów piel grzy mom. 

Z ro ku na rok or ga ni zo wa nie piel grzym ki dla oko ło 800 pąt ni ków 

zwią za ne jest z no wy mi do świad cze nia mi, z po zna wa niem no wych lu dzi, 

z nie prze wi dy wal ny mi kło po ta mi, ale i z za ska ku ją cy mi chwi la mi ra do ści. 

Dzię ku ję Bo gu za lu dzi, któ rzy od kil ku lat wier nie mi po ma ga ją i przed 

i w trak cie każ dej piel grzym ki. To są księ ża, to są le ka rze, w koń cu ca ła 

Ba za łącz nie z kie row ca mi. Bez tych „funk cyj nych” bra ci i sióstr trud no 

by ło by nad wszyst kim czu wać i o wszyst kim pa mię tać. 

Ks.ZbigniewPiwowar

(prze wod nik głów ny czło nu V „gdow skie go” 199697) 

 

O piel grzym ce za czą łem po waż nie my śleć w wie ku 

15 lat, gdy Oj ciec Świę ty Jan Pa weł II przy je chał do  

Pol ski – ja ko Pa pież w 1979 r. Ta piel grzym ka – sa ma 

w so bie – ja ko coś nie zwy kłe go i nad zwy czaj ne go, utkwi

ła mi w pa mię ci. Gdy w 1988 r. prze kro czy łem próg Se

mi na rium Du chow ne go w Kra ko wie i w przed sion ku 

bu dyn ku prze czy ta łem wzmian kę o Kard. Ka ro lu Woj ty le, wów czas coś 

we mnie drgnę ło. 

 W 1991 r. – w czerw cu, by ło spo tka nie z Oj cem Świę tym w Se mi na rium, 

a w sierp niu piel grzym ka na Ja sną Gó rę na spo tka nie mło dzie ży  

z Pa pie żem. Nie by łem wte dy zbyt mło dym czło wie kiem (by łem tzw. „Dziad

kiem”), ale bę dąc po trze cim ro ku Se mi na rium, po dą ży łem na Ja sną Gó rę 

z mło dzie żą i zro zu mia łem sens piel grzy mie go tru du. Wów czas coś we mnie 

za iskrzy ło. Po świę ce niach ka płań skich pierw szą mo ją pa ra fią był Gdów, 

gdzie głów nym prze wod ni kiem czło nu „gdow skie go” był Ks. Jó zef Mi lan, 

i to on mnie "za ra ził". W 1995 r. by łem prze wod ni kiem gru py, a w la tach 

1996 – 1997 – głów nym prze wod ni kiem czło nu V – „gdow skie go”. 

Być prze wod ni kiem czło nu – to przede wszyst kim wzię cie ogrom nej 

od po wie dzial no ści, ale i ogrom na ra dość z do pro wa dze nia lu dzi – mło

dych i star szych – do Mat ki Bo żej, na szej Kró lo wej, na Ja sną Gó rę. Więk

szość piel grzy mów, zwłasz cza mło dych – po dej mo wa ło trud piel grzym ki 

z mo ty wu re li gij ne go – dla du cho we go i mo ral ne go umoc nie nia. 

Wie le osób pod ję ło piel grzy mi trud dla wy pro sze nia łask Bo żych dla 

sie bie i dla in nych. Sły chać to by ło w cza sie Mo dli twy Ró żań co wej, pod czas 

od ma wia nia Ko ron ki do Mi ło sier dzia Bo że go, czy też w in ten cjach Mszy 

Świę tej. 

Piel grzy mo wa ły też oso by „po szu ku ją ce chrze ści jań skich war to ści”, cho

ciaż ich mo tyw był in ny. Jed nak fi nał był za ska ku ją cy: po głę bie nie wia ry, 

uwie rze nie we wła sne si ły i przede wszyst kim za wie rze nie się Mat ce Bo żej. 

Po przej ściu do Spyt ko wic (ko ło Za to ra) w 1997 r. nie mia łem moż li wo ści 

piel grzy mo wa nia na Ja sną Gó rę, ale od 2001 r. otwar ła się ta ka moż li wość 
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DorotaŁażewska–Soja

Piel grzym ki – to był dla mnie przede wszyst kim czas 

umoc nie nia mo jej wia ry, na uka po ko ry i cier pli wo ści (pra

ca w Ba zie te go wy ma ga ła) oraz oka zja do po zna nia wie lu 

wspa nia łych lu dzi min. mo je go mę ża. Wszel kie tru dy dni 

przy go to wań i sa me go już piel grzy mo wa nia wy na gra dza

ło wej ście do Czę sto cho wy i uklęk nię cie przed Czar ną 

Ma don ną. Czło wiek zy ski wał wte dy si ły i ra dość we wnętrz

ną na ca ły rok i z utę sk nie niem cze kał na ko lej ny sier pień. 

AnnaJakubiak
(MszanaDolna) 

Co moż na po wie dzieć o na szej gru pie. 

Po cząt ko wo by ła to gru pa nie zbyt licz na. Z ro ku na rok przy by wa ło 

nas i w ostat nich la tach sta no wi li śmy naj licz niej szą gru pę w czło nie. 

„Czwór ka” to piel grzy mi za wsze ra do śni, roz mo dle ni, ale na de wszyst ko 

roz śpie wa ni. Wspól ny śpiew po rywał wszyst kich, za rów no dzie ci, mło dzież 

jak i oso by star sze. Śpie wa my bar dzo du żo. Lu dzie są uprzej mi, mi li wzglę

dem sie bie, uśmiech nię ci, cho ciaż cza sem moc no zmę cze ni. Pięk nym 

zwy cza jem jest zwra ca nie się do sie bie: „bra cie i sio stro” – to stwa rza swo

istą at mos fe rę w gru pie. Wie my, że je ste śmy jak jed na wiel ka ro dzi na, 

któ ra idzie do Mat ki. At mos fe rę tę pod trzy my wa li wspa nia li księ ża prze

wod ni cy. Za wsze też są z na mi nie za stą pie ni kle ry cy i sio stry za kon ne. 

Z ośmiu lat mo je go piel grzy mo wa nia naj bar dziej utkwi ły mi w pa mię ci: 

• Ślub Ani i Jac ka z Lu bo rzy cy w 1998r. – pa ra ta po Mszy św. piel grzy mo

wa ła ra zem z na mi do Czę sto cho wy, 

• Tra dy cyj ny i co rocz ny ta niec bra ci po rząd ko wych przy wej ściu do Po

cze snej, po naj dłuż szym eta pie dzien nym piel grzym ki, 

• Za ćmie nie słoń ca w 1999 r., któ re po dzi wia li śmy w ostat nim dniu piel

grzy mo wa nia idąc z Po cze snej na Ja sną Gó rę, 

• Pio sen kę o na szej gru pie uło żo ną przez br. Mar ka, fran cisz ka ni na 

w 2000 r., mia ła nie wie le mniej niż 100 zwro tek, 

• Co dzien ne śpie wa nie Ró żań ca po łą czo ne z od czy ty wa niem in ten cji 

spi sa nych przez piel grzy mów, 

• Na szą wspa nia łą „sio strę z plu sem” – pie lę gniar kę Ka się (szła już 15 raz), 

za wsze z uśmie chem nas opa tru je i prze bi ja bą ble, 

• Słu cha ne w sku pie niu kon fe ren cje gło szo ne przez księ ży prze wod ni ków

• Wspa nia łe wej ście na Ja sną Gó rę, już tra dy cyj nie ja ko naj gło śniej sza, 

roz tań czo na i z bo ku pa trząc – wca le nie zmę czo na gru pa. 

„Czwór ka” po pu lar nie na zy wa na jest gru pą „mszań ską”, choć wśród 

piel grzy mów są nie tyl ko oso by z Msza ny Dol nej, ale tak że m. in. z: Ka sin

ki Ma łej, Niedź wie dzia, Łę to we go, Lu bo mie rza, Wi śnio wej, Do bczyc, Ka

si ny Wiel kiej. By ły też oso by z Kra ko wa, War sza wy oraz Czę sto cho wy. 

W gru pie 4 jest tak wspa nia ła at mos fe ra, że po ośmiu dniach piel grzy mo

wa nia cięż ko jest nam się roz stać. Już od wrze śnia cze ka my na ko lej ną 

wspól ną wę drów kę do Pa ni Ja sno gór skiej. 

JoannaWierzbicka–Zmarlik

Dla mnie piel grzym ka to oprócz pra cy lu dzie, któ rzy są 

wo kół mnie, na któ rych mo gę li czyć; to uśmiech i mi łe sło wo 

każ de go piel grzy ma, któ re wy na gra dza mi trud; to rów nież 

czas na mo dli twę i re flek sję nad wła snym ży ciem. 

Oprócz tych wszyst kich rze czy, któ re po ma ga ją mi 

w wy peł nia niu mo jej pra cy, piel grzym ka da je mi coś bar

dzo waż ne go – si łę i wia rę i jest dla mnie mo ty wa cją do 

dal sze go ży cia. 

MarcinZmarlik

Piel grzym ka jest dla mnie bar dzo wiel kim i głę bo kim 

prze ży ciem. Choć ca ły czas spę dzam na pra cy, po tra fię 

zna leźć chwi lę na mo dli twę i ra dość ja kie to wa rzy szą 

ca łe mu tru do wi piel grzy mo wa nia.


