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„Do Oj ca przez Sy na  
w Du chu Świę tym”

XIX 

Piesza Pielgrzymka Krakowska
6-11.VIII.1999

W ro ku po prze dza ją cym Wiel ki Ju bi le usz, czas piel grzy mo wa

nia na Ja sną Gó rę wy peł nia ta jem ni ca Bo ga Oj ca. Piel grzy mi roz

wa ża li ją w opar ciu o Mo dli twę Pań ską. W niej bo wiem Chry stus 

po zwa la nam Bo ga na zy wać Oj cem. Jest to mo dli twa, któ ra sta no

wi szko łę doj rza ło ści chrze ści jań skiej. Bóg wy cho wu je swo je dzie

ci, ucząc je po ru sza nia się po dro gach zba wie nia za po mo cą zna

ków, ja ki mi są Bo skie Przy ka za nia. 

Piel grzym ko we za trzy ma nie się w szko le Mo dli twy Pań skiej 

po zwo li ło na no wo od kryć jej war tość. Po mo gło dzię ki niej do

strzec moc Bo że go Imie nia, umoc ni ło za ufa nie Bo żej mi ło ści – 

„Bądź wo la Two ja”, obu dzi ło sza cu nek do chle ba i wraż li wość na 

da ry Bo że. Mo dli twa Pań ska uczy tak że trud nej sztu ki prze ba cza

nia i wy trwa ło ści w cza sach pró by. 

Pro gram piel grzy mo wa nia za wie rał rów nież re flek sję nad sa kra

men tem po ku ty, któ ry jest nie odzow ny w dro dze do Oj ca i do bra ci. 

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

przy go to wał ks. Adam Ogie gło.

Po wsta ły w 1998 ro ku człon “no wo huc ki” od br. szedł od bręb

ną tra są ja ko IV człon piel grzym ki. W związ ku z tym, na stą pi ła 

zmia na nu me ra cji czło nu “chrza nowk sie go” z IV na człon VII.

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

 Bia ły Prąd nik – „Piel grzy mo wa nie” – o. Le on Kna bit OSB

 Smar dzo wi ce – kon cert Mo ni ki Gra jew skiej

 Oj ców – „Zło w me diach” – o. Grze gorz Chrza now ski OP 

 Za dro że  – „Bł. Ed mund Bo ja now ski” – SS. Słu żeb nicz ki

 Pod chy bie – „Z hi sto rii Ko ścio ła” – ks. Grze gorz Ryś 

 Ar ka In ve sco – otwar ty fun dusz eme ry tal ny

 Strze go wa – kon cert Ju sty ny – gru pa Se ga Band

 Wło do wi ce – koncert Ol gi Mau rer (Piw ni ca Pod Ba ra na mi) 

 Skała – koncert Zygmunta Romanowskiego

 Wolbrom – konferencja – siostry ze Zgromadzenia Sióstr 

Miłosierdzia Bożego (Łagiewniki)

 „Arka Pana” – promocja książki Mariana Kordaszewskiego

 Le śniów – Na bo żeń stwo do Mat ki Bo żej 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

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

godz. 21.15–22.00  – 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. Kazimierz Nycz

 Ko or dy na to rzy piel grzym ki:  Ks. Stanisław Sudoł

   Ks. Adam Ogieło

 Ob słu ga pra so wa piel grzym ki: Ks. Jan Przybocki

Człon I  „prąd nic  ki”  

Prze wod nik głów ny członu:  Ks. Józef Gubała 

Gru pa Pa tron gru py Prze wod nik gru py / parafia

 1  Jan Pa weł II  Ks. Ma rek Ja nusz kie wicz MS  

   / XX. Sa le ty ni 

 2  Św. Brat Al bert Ks. Jan Kar lak 

   Ks. Zyg munt Ko sow ski

 2’ Wło chy MB Czę sto chow ska Ks. Giu sep pe Bo lis

   Ks. Je rzy Kraw czyk 

   / Comunione e Liberazione

  3  Św. Ja dwi ga Kró lo wa  Ks. Jan Gnie wek  

   O. Leon Błaszczyszyn OFMCap  

   / Boch nia 

 3’  Bł. O. Pio  O. Bo le sław Ka nach OFM Cap  

   / OO. Ka pu cy ni 

 4  Św. Sta ni sław BM Ks. Ma riusz Fla nek   

   / Św. Jan Chrzci ciel 

   P. J. Do bry Pa sterz

  5  Św. Mi chał Ks. Ma rek Po seł kie wicz CSMA

   Ks. An to ni Ob rzut CSMA 

   / XX. Mi cha eli ci

Człon II  „śród miej  ski” 

Prze wod nik głów ny członu:  Ks. Jacek Stryczek 

Gru pa Pa tron gru py Prze wod nik gru py / parafia

  6  Św. Jan z Kęt  Ks. Grze gorz Ryś   

   / DA „Św. An ny” 
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 7  Św. Fran ci szek z Asy żu  O. Ma riusz Ta bor OFM   

   / OO. Fran cisz ka nie Pro win cji 

       Mat ki Bo żej Aniel skiej

 8  Św. Win cen ty a Pau lo Ks. An to ni Mi ciak CM   

   / XX. Mi sjo na rze,  

   DA „Na Mia stecz ku”

 9 Czechy  Św. Cy ryl i Św. Me to dy  Ks. Sła wo mir Su łow ski

 11  Św. Fran ci szek Salezy Ks. Ma rek Wój to wicz SI   

   / XX. Je zu ici, DA „WAJ”

 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. Woj ciech Ka ła fut SchP   

   / XX. Pi ja rzy

 15  Św. Jan Bo sko Ks. Edward Li sow ski SDB    

   / XX. Sa le zja nie, Dusz pa ster stwo

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

 15’  Święta Ro dzi na  Ks. An drzej Po licht SDB   

   / XX. Sa le zja nie 

Człon III  „pro ko cim sko po dg órski”

Prze wod nik głów ny członu:   Ks. Krzysztof Winiarski

Gru pa Pa tron gru py Prze wod nik gru py / parafia

 17 Św. Jó zef   Ks. Bo gu sław Se we ryn 

   Ks. Wie sław Hna tej ko 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. Krzysz tof Wie czo rek  

   / Wie licz ka 

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

Człon IV „no wo huc ki” 

Prze wod nik głów ny członu:  Ks. Roman Ciupaka 

Księża:  Ks. Mi chał Ko wal ski 

   Ks. Bog dan Sar niak 

   Ks. Ar tur Sta now ski 

   Ks. Jó zef Ma ło ta

Człon V „gdow sko m yś  le  nicko  nie  po ło mic ki”

Prze wod nik głów ny członu:  Ks. Andrzej Kott 

Gru pa Pa tron gru py Prze wod nik gru py / parafia

 1  Św. Ja kub  Ks. Adam Biłka / My śle ni ce  

 2  Bł. Ka ro li na Kóz ka  Ks. Jan Gi ba ła / Gdów

 3  Św. Fran ci szek z Asy żu   Ks. Stanisław Migiel  

   / Nie po ło mi ce 

 4  Św. Mi chał Ar cha nioł  Ks. Edward Łatka  

   / Msza na Dol na 

Człon VI  „ska  wiń sko cze r  nic  howski” 

Prze wod nik głów ny członu:  Ks.. Grzegorz Pieróg

Grupa Patron grupy Przewodnik grupy / parafia

 1 Św. Faustyna Ks. Paweł Kurek 

   Ks. Jan Bednarz SDB  

   / Miłosierdzie Boże – Skawina 

 2  Św. Jadwiga Królowa Ks. Bogdan Brodowski 

   Ks. Adam Lenart 

   / Św. Apostołów – Skawina 

 3 Św. Brat Albert Ks. Zbigniew Sala / Liszki

CZŁON VII  „chrza  now sko  trz  eb iński”

Prze wod nik głów ny czło nu:  Ks. Wiesław Widuch

Miasta: Chrzanów, Trzebinia, Libiąż, Chełmek 

Księża: ks. Adam Ogiegło, ks. Mariusz Dziuba

  ks. Marek Holota, ks. Zbigniew Piwowar, ks. Andrzej Fyda 

  ks. Zbigniew Medoń, ks. Rafał Ryczek, ks. Rafał Kluska  

Siostry: Służebniczki Starowiejskie

LI  CZEB NOŚĆ PIEL GRZYM KI

W piel grzym ce wzię ło udział łącz nie ok. 7000 pątników:
człon I   – ok. 1 600 
człon II   – ok. 2 000
człon III   – ok.    800
człon IV   – ok.    450
człon V   – ok.    650
człon VI   – ok.    700 
człon VII  – ok.    700

Wśród pielgrzymów zagranicznych byli pątnicy min. z Włoch (456), 
Węgier, Francji i Czech.

ZE SPÓŁ OR GA NI ZA CYJ NY

CZŁON I 

Prze wod nik głów ny:  Ks. Jó zef Gu ba ła

Porządkowy główny:  An drzej Bac

Po rząd ko wi: Ha li na Mar chut, Re na ta Imio ło 

   Ja cek Ró życ ki, Ro bert Le śniak  

   Pa weł Czer nek  

 Ba za:  An na Kra jew ska 

   Agniesz ka Wan das  

   Do ro ta Ka zu bow ska  

   Be ata Go rącz ko 

   Jo an na Wierz bic ka 

   Ka tarzyna Suder 

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

Li tur gia:   Dk. Mi ro sław Kulesza 

Służ ba czy sto ści:  Mar cin Zmar lik, Ja nusz Zy bu ra 

 

   Grze gorz Ły sek

Za opa trze nie:  Ilo na Wit kow ska, Mar cin Chy try 

   Kry sty na Pie kar ska
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Służ ba zdro wia:  Ju lian Dut ka
Po moc Mal tań ska:  Kin ga Ślęczka, Piotr Węgrzyn 
   Se ba stian Rusnarczyk 
   Zbi gniew Wi tek 
   oraz patrole w grupach
Kie row cy:   Sta ni sław Chu dy ba  
   Sta ni sław Gło wac ki  
   Cze sław Ko zio łek  
   Wa cław Banaś

CZŁON II 

Prze wod nik czło nu: Ks. Ja cek Stry czek
Służ ba li tur gicz na:  Piotr Maj gier  
   Br. Ry szard Py ka OFM
Kwa ter mistrz czło nu:  An drzej Mi cha lik
Pi lot:  Da riusz Go raj czyk
Ko or dy na tor Bog dan So la wa
Szef Ba zy:   Do ro ta Ła żew ska 
   Mag da le na Kał ka
Szef skle pu:  Ro bert Pę giel
Służ by spe cjal ne:  Grze gorz Re gul ski  
   Ewa Dzi da
Służ ba eko lo gicz na:  An drzej Pła chet ko
Służ ba tech nicz na:  Mak sy mi lian Ko wa lik
Szef kuch ni:  Mał go rza ta Fi lip
Fo to graf:   Grze gorz Kwa śny
Służ ba zdrowia: Ry szard Ru dziń ski 
   oraz Pomoc Maltańska

CZŁON III 

Prze wod nik głów ny :  Ks. Krzysz tof Wi niar ski 
Porządkowy główny: Rafał Tomczyk
Baza:   Ma tyl da Per nal 
   Kin ga Gwóźdź 
Głów ny kwa ter mistrz:  Piotr Gru ca
Służba zdrowia: Bo gu mi ła Gi za, Da riusz Gi za 
   Barbara Balicka 
   oraz Pomoc Maltańska
Szef trans por tu :  Adam Sty czeń

i go ścin ność nie zna nych, ob cych lu dzi, na dłu go wpi su je się w pa mięć 

piel grzy mu ją cym, za wsty dza jąc ich i wręcz „zmu sza jąc” do doj rza łe go 

prze ży wa nia „re ko lek cji w dro dze”. „Re ko lek cje w dro dze” to co dzien na 

Msza, Św., ad o ra cja Naj święt sze go Sa kra men tu, kon fe ren cja, mo dli twa. 

W cza sie piel grzym ki jest tak że czas na roz ryw kę. W piel grzym ce uczest

ni czy bar dzo wie lu cie ka wych lu dzi, któ rzy pre zen tu ją swój pro gram 

w cza sie po god nych wie czo rów. Są tak że za pra sza ni ar ty ści, któ rzy po przez 

pre zen to wa nie swo jej twór czo ści sta ra ją się przy bli żyć dro gę do Pa na Bo ga.  

Trze ba więc zro bić wszyst ko, by jak naj wię cej lu dzi mo gło się o tym do

wie dzieć. Ma ło po wie dzia ne do wie dzieć. Ra czej uczest ni czyć.

 Jak to zro bić? Uczy nas te go naj więk szy Mi sjo narz na szych cza sów – 

Jan Pa weł II. „Pierw szym „are opa giem” współ cze snym jest świat środ ków 

prze ka zu, któ ry jed no czy ludz kość i czy ni z niej, jak to się okre śla, „świa

to wą wio skę”. Środ ki spo łecz ne go prze ka zu osią gnę ły ta kie zna cze nie, że 

dla wie lu są głów nym na rzę dziem in for ma cyj nym i for ma cyj nym, prze

wod ni kiem i na tchnie niem w za cho wa niach in dy wi du al nych, ro dzin nych, 

spo łecz nych” (Jan Pa weł II RM 37). Zgod nie ze sło wa mi Pa pie ża mu si my 

uczyć się wy ko rzy sty wać wszyst kie do stęp ne spo so by, by to do bro, po ka

zać jak naj więk szej gru pie lu dzi. Nie cho dzi o to, by de men to wać, tłu ma

czyć, gdzie skła do wa ne są śmie ci i ilu le ka rzy opie ku je się piel grzy ma mi, 

cho ciaż to też jest bar dzo waż ne, ale wska zu jąc na ogrom ne do bro, za chę

cić in nych. Czy się uda ło? Trud no po wie dzieć.

Ks. Jan Przy boc ki

(obsługa pra so wa piel grzym ki od 1999 ro ku) 

Po ka zać do bro. Dwa dzie ścia je den lat to nie wie le 

w hi sto rii świa ta, po szcze gól nych państw czy na ro dów, 

ale ogrom nie du żo w hi sto rii po szcze gól nych lu dzi. 

Moż na w przy bli że niu po li czyć ilu pąt ni ków przez te 

la ta piel grzy mo wa ło w ra mach Pie szej Piel grzym ki Kra

kow skiej z Wa we lu na Ja sną Gó rę. Moż na opi sy wać 

kon kret ne sy tu acje, wiel kie wy da rze nia, któ re mia ły miej sce od słyn ne

go Bia łe go Mar szu po dzień dzi siej szy. On pa mię ta o tych, któ rzy ofia

ru ją swój trud piel grzy mi, trud w Je go in ten cji. W jed nym z prze mó wień 

Jan Pa weł II po wie dział: „Wszyst kim, któ rzy piel grzy mu ją na zie mi pol

skiej i wszę dzie na ca łym świe cie, ży czę tej świa do mo ści, tej wia ry i na

dziei, że ży cie ludz kie na zie mi ma cel. Ten cel jest już po za ży ciem 

do cze snym, jest w do mu Oj ca, do któ re go win ni śmy dojść wszy scy. I o to 

się mó dl my piel grzy mu jąc”. 

Czym jest piel grzym ka? W jed nej z in for ma cji prze ka za nej do me diów 

na pi sa łem: Wspo mnieć tu tak że war to o po sta wach lu dzi, któ rych piel grzy

mi mi ja ją i spo ty ka ją (np. w miej scach noc le gów) pod czas swej  

wę drów ki. Ich wia ra jest zdol na „przy po mnieć” wę drow com, kim są  

i cze go się po nich na le ży spo dzie wać; nie rzad ko po boż ność, ofiar ność 

CZŁON IV 

Prze wod nik głów ny :  Ks. Ro man Ciu pa ka
Prze wod nik po rząd ko wy:  To masz Fie dler 
Głów ni po rząd ko wi:  To masz Ma za nek  
   Ma rek Nie dzie lak  
   Sła wo mir Spa sie wicz 
Sze fo wa ba zy Re na ta Stę piń ska
Ba za:  Mag da le na Kon tu rek  
   Agniesz ka Kon tu rek  
   Jo an na Pur chla, Te re sa Raś 
   Ma ria Ma ły sa
Kwa ter mistrz głów ny:  Jan Ko wa lik
Służ ba tech nicz na :  Woj ciech Wit tich, Ra fał Wit tich
Służ ba czy sto ści:  Krzysz tof Kwiat kow ski
Za opa trze nie: Mar ta Wrze śniak, An na Mi huł ka
   Agniesz ka Utra ta, Łu kasz Kra marz
   Jo an na  Kwie cień 
Służ ba li tur gicz na:  Dk. Krzysz tof Mar cja no wicz 
   Dk. Mar cin Bęt kow ski 
   Kl. Ja nusz Sko ru pa
Służ ba me dycz na :  Ja dwi ga Ko zie lec   
   oraz Pomoc Maltańska
Kie row cy:   Ad rian Wy sow ski, Sta ni sław Raś 
   Ka zi mierz Wój cik, Ta de usz Fi ma

CZŁON V 

Prze wod nik głów ny: Ks. Andrzej Kott 
Porządkowi: Wojciech Badura 
Baza:  Piotr Danek, Agata Pytel 
   Ewa Skowronek 
Kwatermistrz: Robert Krzysztofiak 
Służba zdrowia: Pomoc Maltańska

CZŁON VI

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

CZŁON VII 

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

Koordynacja Pomocy Maltańskiej: Róża i Henryk Kubiakowie
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Ks. Giu sep pe Bo lis

(Wło chy – „Co mu nio ne e Li be ra zio ne”) 

 

Naj droż si przy ja cie le z piel grzym ki do Czę sto cho wy. 

„Non no bis, Do mi ne, sed no mi ne tuo da glo riam” (Nie 

nam, Pa nie, lecz swo je mu imie niu od daj chwa łę). 

My śląc o do świad cze niu tych kil ku lat piel grzym ki do 

Sank tu arium na Ja snej Gó rze, w to wa rzy stwie se tek mło

dych lu dzi z ru chu Co mu nio ne e Li be ra zio ne (Wło si 

i Po la cy) chcę pod su mo wać tym zda niem z Psal mów to wy da rze nie ła ski, 

któ re zo ba czy łem na wła sne oczy: „Non no bis, Do mi ne, sed no mi ne tuo 

da glo riam”. 

Gdy w mil cze niu pod cho dzi li śmy scho da mi do pla cu przed Sank tu arium 

– przed ce lem na szej wę drów ki, po tru dach spo wo do wa nych złą po go dą 

i ofia rach zwią za nych ze wspól nym ży ciem – wi dzia łem set ki lu dzi, któ rzy 

pa trzy li na nas ze zdzi wie niem i my śla łem: to Wy da rze nie lu dzi prze mie nio

nych fi zycz nym pój ściem za Chry stu sem, to Wy da rze nie, któ re go je stem 

świad kiem, nie mo że być owo cem su my na szych wy sił ków lub mo jej wspa

nia ło myśl no ści. Jest owo cem – nie ocze ki wa nym i ob fi tym – Du cha, któ ry 

po przez nas do ko nu je cu da. Wy da rzy ło się to, co ksiądz Gius sa ni wska zał 

nam ja ko in ten cje za piel grzym kę z 2001 ro ku: „Chce my pro sić Ma ry ję, aby 

Ona wy bła ga ła dla nas i dla ca le go Ru chu ła skę Du cha Świę te go, aby to Wy

da rze nie, któ re go Ona jest po cząt kiem, zna la zło w nas tak wiel ką od po wied

niość, że wpły nie na lu dzi na szych cza sów w ta ki spo sób, że uczy ni jesz cze 

bar dziej peł ną świa tła pa sję dla chwa ły Chry stu sa w hi sto rii”. 

Naj bar dziej fa scy nu ją ca i in te re su ją ca rzecz, któ ra wy da rzy ła mi się 

w tych la tach to fakt pro sty, ale kon kret ny: od kry cie te go, że pierw szym 

czło wie kiem, któ ry idzie za tym co się wy da rza to je stem ja. Aż do chwi li 

speł nie nia na sze go piel grzy mo wa nia do ob ra zu Czar nej Ma don ny, przed 

któ rym wy da rzy ło się to, co wy ra ża pieśń: „Ma don no, Czar na Ma don no, 

jak do brze Two im dziec kiem być. O po zwól, Czar na Ma don no, w ra mio

nach Two ich się skryć”. 

Przed Jej ob li czem sło wa nie by ły po trzeb ne. Wy star czy ło spoj rze nie, 

spoj rze nie peł ne wdzięcz no ści za to, co się nam wy da rzy ło i da lej się nam 

wy da rza. Wy da rze nie, któ re od po wia da na sze mu czło wie czeń stwu, zra

nio ne mu, ale przy ję te mu przez Chry stu sa. To dzie je się po przez Ma ry ję, 

a te mu Wy da rze niu na le ży wszyst ko po wie rzyć. Wszyst ko, czy li nas wszyst

kich: na szą wol ność. 

Bo gumiła Gi za

Ma rze nia Mat ki! 

Pie sze piel grzy mo wa nie do miejsc świę tych to tra dy

cja mo jej ro dzi ny od kil ku po ko leń. Mo ja Mat ka ma rzy ła 

ca łe ży cie o pie szej piel grzym ce do Czę sto cho wy. Nie ste

ty los nie do po mógł w speł nie niu tych ma rzeń. Na pew

no czę ścio wo pod wpły wem ma rzeń mo jej Mat ki i z po

trze by ser ca, ma jąc wcze śniej za pra wę w pie szych piel

grzym kach do Kal wa rii, zde cy do wa łam się wy ru szyć z sy nem Da riu szem 

w 1986 ro ku na VI Pie szą Piel grzym kę do Czę sto cho wy z 13 gru pą. 

Na pierw szym po sto ju pierw sze go dnia mi ły głos z gło śni ka pop ro sił 

piel grzy mu ją cych le ka rzy i pie lę gniar ki do zgło sze nia się przy zna ku gru

py w ce lu uzgod nie nia współ pra cy przy udzie la niu po mo cy po trze bu ją cym. 

Pro po zy cję przy ję łam bez en tu zja zmu, ale z po ko rą, ma rzy łam prze cież 

o pie szym piel grzy mo wa niu i roz my śla niu Ta jem nic Wia ry, ale..... 

I tak piel grzy mo wa łam z sy nem, rów no cze śnie mo dląc się i słu żąc po

trze bu ją cym piel grzy mom do dzi siaj. Po cząt ko wo by ły to na praw dę pie sze 

piel grzym ki. Z bie giem cza su zmie ni ły się w to wa rzy sze nie gru pom w am

bu lan sie me dycz nym. 

Od 1990 ro ku udzie la my tej po mo cy i piel grzy mu je my w bar wach 

Mal tań skiej Służ by Me dycz nej. W cza sie te go piel grzy mo wa nia syn Da riusz 

zdał ma tu rę i ukoń czył stu dia me dycz ne. W ten oto spo sób ma rze nia mo

jej Mat ki speł ni ły się w dwóch po ko le niach rów no cze śnie. 

Mi chał Or kisz

Uczest ni czy łem w piel grzym ce w ro ku 1999. 

Sze dłem w gru pie 2' – gru pa wło sko po lska ru chu 

Co mu nio ne e Li be ra zio ne. Mo ją oso bi stą in ten cją 

by ła mo dli twa o zna le zie nie swo je go po wo ła nia 

w ży ciu. Ale idąc nie bar dzo na wet o tym  

pa mię ta łem, an ga żo wa łem się bo wiem w spra wy 

or ga ni za cyj ne, tłu ma cze nia itd. Tym więk sze by ło 

zdu mie nie, że mo ja mo dli twa zo sta ła wy słu cha na. W nie prze wi dzia ny, 

nie prze wi dy wal ny, nie wy obra żal ny spo sób. Na tych miast. Wró ci łem z piel

grzym ki z dziew czy ną, któ ra nie wie le po nad rok póź niej zo sta ła mo ją 

żo ną. W ostat nim dniu, przed cu dow nym ob ra zem, wy zna łem jej, że wi dzę 

w niej to, cze go za wsze w ko bie cie szu ka łem i że chciał bym tą praw dę 

zwe ry fi ko wać. Od tej po ry je ste śmy ra zem. 

Był to naj więk szy cud w mo im ży ciu – upra gnio ny, a nie ocze ki wa ny. 

Pa weł Czer nek

Piel grzy mu ję za le d wie od kil ku lat, za sta na wia jąc się 

nad ludz kim tru dem i sen sem ży cia. Peł niąc ca ły dzień 

służ bę po rząd ko wą, nie mam wie le cza su na du cho we 

prze ży cie po przez śpiew, mo dli twę, kon fe ren cje. Znaj

du ję go ra no na Eu cha ry stii i wie czo rem na ad o ra cji 

Naj święt sze go Sa kra men tu – w chwi li ci szy, za sta no wie

nia. 

Piel grzy mu jąc do strze gam dru gie go czło wie ka w po trze bie i sta ram 

się mu po móc. Do bre sło wo, uśmiech wdzięcz no ści zna czy wię cej niż  

za pła ta. Jest to czas szcze gól nych re ko lek cji, tak po trzeb nych w za bie ga

nym świe cie.

Agniesz ka Kał ka

Pięć lat te mu piel grzym ka by ła dla mnie czymś nie

zna nym. By łam wte dy po pierw szym ro ku stu diów, chcąc 

po dzię ko wać za ten czas – po szłam na piel grzym kę. 

Co we mnie zo sta ło z tam tej Piel grzym ki? 

Mam wra że nie, że do świad cze nie „dro gi” i „doj ścia”. 

Po kil ku dniach mar szu po łą czo ne go z mo dli twą, śpie

wem, roz mo wa mi z sio stra mi i brać mi... po kil ku dniach zmę cze nia, opuch

nię tych nóg, od ci sków, „as fal tów ki”... po kil ku dniach, któ re po ka za ły jak 

ma ło po trze ba, by być szczę śli wym – Ktoś obok, tro chę je dze nia, wo da, 

miej sce do spa nia... po kil ku dniach ocze ki wa nia i py tań: co to bę dzie, jak 

bę dzie... – w koń cu zo ba czy łam Czę sto cho wę. 

A po tem dro ga Ale ja mi na Ja sną Gó rę, gdzie cze ka – MAT KA. Te go nie 

po tra fię opi sać, to po pro stu trze ba sa me mu prze żyć. 

Kto szedł z piel grzym ką, ten zna ten dreszcz wzru sze nia prze cho dzą cy 

po cie le, gdy klę ka się przed Ob ra zem i – dzię ku je się. Dzię ku je się za 

spra wy du że, ale też za te ma łe, co dzien ne i te – piel grzy mie, za to, że się 

po pro stu do szło. A po tem – pro si się, uwiel bia... i wra ca się z na dzie ją, że 

za rok zno wu spo tka się Mat kę na Ja snej Gó rze. 

Bez wzglę du na to, czy idę ja ko piel grzym (jak za pierw szym ra zem), 

czy słu żę in nym piel grzy mom (bę dąc w Ba zie) – uklęk nię cie przed  

Ob ra zem Mat ki po zo sta je to sa mo: peł ne ra do ści z te go, że się do szło, i że 

moż na by ło dzie lić się so bą z in ny mi. 

Po po wro cie z piel grzym ki za czy nam iść swo ją co dzien ną dro gą, ale 

wiem, że wra cam in na, doj rzal sza – bo każ dy kon takt z Mat ką prze mie nia. 

Oj cze – dzię ku ję Ci, że da łeś nam MAT KĘ. 


