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„Chrystus wczoraj,  
dziś, na wieki”

XX 

Piesza Pielgrzymka Krakowska
6-11.VIII.2000

TE DEUM LAU DA MUS... Za dwa ty sią ce lat chrze ści jań stwa, za 

ty siąc lat Bi skup stwa Kra kow skie go, za naj więk sze go z ro du  

Po la ków – Pa pie ża Ja na Paw ła II, w in ten cji któ re go przez dwa

dzie ścia lat, piel grzy mu jąc z Wa wel skie go Wzgó rza do Czar nej  

Ma don ny w Czę sto cho wie za no si my go rą ce mo dli twy. 

Oj ciec Św. wska zu je, że na sze ży cie jest piel grzy mo wa niem, 

któ re go ce lem jest sam Bóg. Piel grzy mo wa nie jest jed nym z ele

men tów prze ży wa nia Wiel kie go Ju bi le uszu Chrze ści jań stwa.  

„Je zus Chry stus wczo raj, dziś i Ten sam na wie ki” czy ta my na 

znacz ku piel grzym ko wym. Sło wa te są jed no cze śnie my ślą prze

wod nią Ro ku Świę te go. Któż o tym nie sły szał. Pra sa pi sa ła,  

ra dio mó wi ło, a w te le wi zji mo że my zo ba czyć lo go Wiel kie go  

Ju bi le uszu. O Ro ku Świę tym moż na wie le prze czy tać, czy usły szeć. 

Moż na na wet za wie sić nad łóż kiem zdję cie, na któ rym Oj ciec Św. 

otwie ra w Ba zy li ce św. Pio tra Świę te Drzwi, któ re sym bo li zu ją  

Je zu sa Chry stu sa, któ ry jest Bra mą do Oj ca. Ale czy to wy star czy? 

Je ste śmy na pół met ku Wiel kie go Ju bi le uszu. Mo że to być oka zja 

do pew nych re flek sji, jak ten czas prze ży li śmy? 

„Je zus Chry stus wczo raj” – piel grzym ka oczysz cza, tak jak oczy

ści ła na ród wy bra ny idą cy do Zie mi Obie ca nej. Trze ba by ło aż 

czter dzie stu lat, by ten na ród oczy ścił się i mógł wejść do „kra iny 

mle kiem i mio dem pły ną cej”. Szli śmy dłu go. Wie lu piel grzy mów, 

tak jak Moj żesz nie do cze ka ło by cie szyć się Zie mią Obie ca ną. 

„Je zus Chry stus dziś”– w szko le, w pra cy, w tram wa ju, na uli cy, 

w przy tuł ku dla bez dom nych czy w ko lej ce po za si łek dla bez ro

bot ne go. Czas piel grzy mo wa nia jest cza sem za sta no wie nia, ile ra zy 

ten Chry stus był przez nas przy ję ty, a ile ra zy od rzu co ny,  

bo nie ma miej sca, nie ma cza su, a mo że ma nieod po wied ni strój. 

Czy Chry stus jest tre ścią na sze go ży cia spo łecz ne go, po li tycz ne go, 

go spo dar cze go? Każ dy dzień piel grzy mo wa nia, każ da z ser ca pły

ną ca mo dli twa, do brze prze ży ta Msza Św., każ dy ki lo metr dro gi 

po mo gą nam w otwie ra niu drzwi na sze go co dzien ne go ży cia dla 

Chry stu sa przy cho dzą ce go do nas w każ dym czło wie ku. 

Je zus Chry stus „Ten sam na wie ki”. Wie le ra zy za sta na wia my 

się czy zwy cię ży my w co dzien nym ży ciu, czy też zwy cięz cą bę dzie 

nie przy ja ciel Bo ga i każ de go z nas. Oj ciec Św. cią gle wzy wa nas, 

by śmy za pro si li Je zu sa do na sze go co dzien ne go ży cia. Wte dy na

sze dziś z Chry stu sem, bę dzie gwa ran cją po myśl ne go ju tra. 

W tym cza sie, kie dy bę dzie my piel grzy mo wać z Wa wel skie go 

Wzgó rza na szczyt Ja snej Gó ry ty sią ce mło dzie ży z ca łe go świa ta 

swo je kro ki bę dzie kie ro wa ło do Rzy mu na Świa to wy Dzień Mło

dzie ży. Za pew ne wie lu uczest ni ków Kra kow skiej Piel grzym ki 

mo że zdą ży tyl ko prze pa ko wać ple cak i tak że za raz po je dzie do 

Rzy mu, by tam wsłu chu jąc się w sło wa Pa pie ża pro sić; „Pa nie do 

ko góż pój dzie my? Ty masz sło wa ży cia wiecz ne go”. Wy bie ra jąc 

się w dro gę, czy to do Rzy mu, czy na Ja sną Gó rę, czy też do naj

bliż sze go Ko ścio ła Ju bi le uszo we go, ma my świa do mość, że Jan 

Pa weł II, któ ry nas za pra sza do piel grzy mo wa nia, jed no cze śnie 

uświa da mia nam, co win no być ce lem na sze go ży cia.

 „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.” 

Ta ki mi sło wa mi ks. Jan Przy boc ki, od po wie dzial ny za ob słu gę 

pra so wą piel grzym ki za pra szał  do wy ru sze nia na Ju bi le uszo wą 

XX Piel grzym kę Kra kow ską. 

Kon fe ren cje i roz wa ża nia pro gramu du cho we go piel grzym ki 

opra co wał ks. Grzegorz Ryś. 

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

 Dwo rek Bia ło prąd nic ki – Bia ły Prąd nik 

— „Sens piel grzy mo wa nia” – ks. Jó zef Ja chim czak CM

  Oj ców — „Chrze ści ja nin u pro gu III Ty siąc le cia” 

– red. Ste fan Wil ka no wicz „ZNAK” 

  Ska ła — na bo żeń stwo przed oł ta rzem Bł. Sa lo mei 

  Za dro że — „Bo ży do ping” –  Ro bert Ko rze niow ski

 Pod chy bie

— „Współ cze sne za gro że nia chrze ści ja ni na” – ks. Zyg munt Ko sow ski  

— „Sek ty za gro że niem wia ry” – Ma riusz Ga jew ski 

 Strze go wa  — kon cert ze spo łu „Mi cha el” XX. Mi cha eli tów

 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 – ks. bp Jan Szko doń

  „Pra wo do szczę ścia” – ks. Piotr Iwa nek

  Kon cert fran cisz kań ski o. Ma riu sza Ta bo ra OFM
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 7 Św. Fran ci szek z Asy żu O. To masz Kup cza kie wicz 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 Ksa we ry Ks. Je rzy Ko cha no wicz SI  

   Ks. Ma rek Wój to wicz SI  

   / XX. Je zu ici, DA „WAJ”

 11' Tajwan Św. Fran ci szek Ksawery O. Le szek Nie wda 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' Białoruś Bł. Jo za fat Kun ce wicz Ks. Krzysz tof Mi ko łaj czyk  

 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. An drzej Go łę biow ski SDB  

   / XX. Sa le zja nie,  

   Dusz pa ster stwo Mło dzie ży  

   „Gau dium”, DA „Spes" 

CZŁON III  „pro ko cim sko pod gór ski” 

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. Bo gu sław Se we ryn 

   Ks. Wie sław Hna tej ko CR  

   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 Naj święt sza 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 czło nu:  Ks. Roman Ciupaka 

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

 24 Św. Maksymilian Kolbe Ks. Mi chał Ko wal ski

 25 Św. Józef Ks. Bog dan Sar niak 

   Ks. Ar tur Sta now ski

 26 Św. Krzyż O. Cy prian Cist 

   O. Ad rian Cist

 27 Św. Wincenty Pallotti Ks. Ja cek Wró bel SAC

CZŁON V „gdow sko my ś le  nic  konie po ło mic ki”

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

 1 Św. Ja kub Ks. Marek Wcisło / My śle ni ce

 2 Bł. Ka ro li na Kóz ka Ks. Wło dzi mierz Ku rek /Gdów  

 3 Św. Fran ci szek z Asy żu Ks. Mariusz Mendyk /Nie po ło mi ce 

 4 Św. Mi chał Ar cha nioł Ks. Grzegorz Kufel /Msza na D.

 „Tra dy cja – co zna czy dla nas” – ks. Grze gorz Ryś

  Twór cza za ba wa – DA „Św. An ny” / pogodny wieczór

 „Czy ży cie jest war te kosz tów po grze bu” 

– ks. Adam Pod bie ra i ks. Jan Szcze pa niak

 „Trze cia ta jem ni ca fa tim ska” – ks. An to ni Mi ciak CM

 Po łu dnio we spo tka nie mi syj ne sa le zja nów

 Ska ła — „Piel grzy mu jąc” – ks. Jó zef Go rze la ny 

 „Obro na Krzy ża No wo huc kie go” – ks. Pra łat Jan Bie lań ski

 Oj ców — „Od kryj pięk no Ju ry Kra kow sko Czę sto chow skiej”

– Jó zef Par ty ka, vce dyr. Oj cow skie go Par ku Na ro do we go 

 Wierb ka — kon cert ze spo łu YesKiez Si ru mem

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

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. Adam Ogie gło

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

CZŁON I  „prąd nic  ki”

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

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

 1 Jan Pa weł II Ks. Ma rek Tu roń MS 

   Ks. Piotr Cie płak MS 

   / XX. Saletyni

 2 Św. Brat Al bert Ks. Jan Kar lak 

   Ks. Zyg munt Ko sow ski 

   Ks. Piotr Wie czo rek

 3 Św. Ja dwi ga Kró lo wa Ks. Jan Gnie wek, Ks. Je rzy Lis

   O. Leon Błaszczyszyn OFMCap

   / Boch nia 

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

   / OO. Ka pu cy ni

 3" Wę gry Św. Ste fan O. Zol tan Mi szo ri OFM

 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 czło nu:  Ks. Piotr Iwa nek 

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

 6 Św. Jan z Kęt Ks. Grze gorz Ryś

   Ks. Le sław Jusz czy szyn CM /  

   DA „Św. Anny” 
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Kwa ter mistrz czło nu: An drzej Mi cha lik, Piotr Mi cha lik
Pi lot:  Da riusz Go raj czyk
Ko or dy na tor: Bog dan So la wa
Szef ba zy:  Mag da le na Re gul 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: Ro bert Pę giel
Służ ba tech nicz na: Alek san der Pły gaw ko
Szef kuch ni:  An na Goł dasz
Fo to graf:  Sła wo mir Ka sper
Służ ba zdrowia: Ry szard Ru dziń ski,  Jó zef Wilk 
   Kin ga Chmie lik 
   oraz Pomoc Maltańska

CZŁON III 

Prze wod nik głów ny: Ks. Krzysz tof Wi niar ski
Porządkowi główni: Rafał Tomczyk 
   Piotr Szulejewski 
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 
   oraz Pomoc Maltańska
Szef trans por tu: Adam Sty czeń

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 
   Jo an na Kwie cień, Łu kasz Kra marz 
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
Głów ni po rząd ko wi: Wojciech Badura, Jacek Michalec
Kwa ter mistrz: Robert Krzysztofiak 
   Łukasz Kotarba
Baza:  Piotr Danek, Ewa Skowronek 
   Katarzyna Kołodziej 
Służba zdrowia: Pomoc Maltańska

CZŁON VI 

Prze wod nik głów ny czło nu:  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

CZŁON VI „ska  wiń sko czer  ni  chow ski”
 Prze wod nik głów ny czło nu:  Ks. Grze gorz Pie róg

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

 1 Św. Faustyna Ks. Grzegorz Pieróg / parafia  
   Miłosierdzia Bożego – Skawina
 2  Św. Jadwiga Królowa Ks. Grzegorz Pieróg / parafia 
   Św. Apostołów – Skawina
 3 Św. Brat Albert Ks. Zbigniew Sala 
   Ks. Tomasz Szarliński / Liszki

CZŁON VII  „chrza  now sko  trze biń ski”
Prze wod nik głów ny czło nu:  Ks. Wie sław Wi duch 

Miasta:  Chrzanów, Trzebinia, Libiąż, Chełmek 
Księża:  ks. Adam Ogiegło, ks. Zbigniew Piwowar 
  ks. Mariusz Dziuba, ks. Marek Holota, ks. Rafał Kluska 
  ks. Rafał Ryczek, ks. Andrzej Fyda, ks. Zbigniew Medoń 
Siostry: Służebniczki Starowiejskie

LI  CZEB NOŚĆ PIEL GRZYM KI

W piel grzym ce wzię ło udział łącz nie ok. 7900 pątników, w tym min. 
piel grzy mi z Węgier, Tajwanu, Czech i Białorusi.
człon I   – ok. 1 300 
człon II   – ok. 2 650
człon III   – ok.    850
człon IV   – ok.    950
człon V   – ok.    700
człon VI   – ok.    700 
człon VII  – ok.    700

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: Ro bert Le śniak 
   Ha li na Mar chut, Pa weł Czer nek
Ba za:  An na Kra jew ska 
   Do ro ta Ka zu bow ska 
   Agniesz ka Wan das 
   Be ata Go rącz ko  
   Jo an na Wierz bic ka 
   Kry sty na Pie kar ska 
   Se ba stian Róg
Służba kwa ter mistrzowska: 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:  Ma riusz Ga jew ski
Służ ba czy sto ści: Mar cin Zmar lik, Ja nusz Zy bu ra  
   Pa weł Kozik, Ma ciej Szper łak
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: Ju lia Polkowska 
   Ma ciej Polaszczyk, Jo an na Matuła 
   Weronika Rusek, Zbi gniew Wi tek
   oraz patrole w grupach 
Kie row cy:  Ma rian Chu dy ba  
   Sta ni sław Chu dy ba      
Sta ni sław Gło wac ki      
Cze sław Ko zio łek  

CZŁON II 

Prze wod nik czło nu: Ks. Piotr Iwa nek
Służ ba li tur gicz na: Piotr Kli mo wicz  
   Br. Be nia min Ksią żek OFM
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Ks. Piotr Iwa nek 

(prze wod nik czło nu II „śród miej skie go” od 2000 r.) 

W 1991 ro ku piel grzym ka mia ła szcze gól ny cha rak ter 

– na koń cu piel grzym ko we go szla ku, w Czę sto cho wie, 

jej uczest ni cy mie li spo tkać się z Oj cem Świę tym na ko

lej nym Świa to wym Dniu Mło dzie ży. W tym wy jąt ko wym 

ro ku do Czę sto cho wy wy ru szy ła z Kra ko wa kil ku na sto

ty sięcz na rze sza mło dych lu dzi i mię dzy in ny mi wła śnie 

zgro ma dze nie się w jed nej gru pie tak wiel kiej licz by piel grzy mów, da ło 

asumpt do po dzie le nia piel grzym ki na kil ka czło nów, któ re z za ło że nia 

mia ły po ru szać się od ręb ny mi tra sa mi, ca ły czas jed nak two rząc wspól no

tę, piel grzy mu ją cą na Ja sną Gó rę pod prze wod nic twem Księ dza Kar dy na

ła Fran cisz ka Ma char skie go. 

W 1992 ro ku piel grzym ka wy ru szy ła więc po dob nie jak wcze śniej,  

z Wa we lu na Ja sną Gó rę, ale tuż za gra ni ca mi mia sta dro gi trzech kra kow

skich czło nów ro ze szły się i od ręb ny mi tra sa mi po dą żyli do Czę sto cho wy 

piel grzy mi z czło nów: „prąd nic kie go”, „śród miej skie go” i „pod gór skie go”. 

Or ga ni za cję czło nu II „śród miej skie go” or ga ni za to rzy po wie rzy li Dusz pa

ster stwu Aka de mic kie mu „Św. An ny” i ów cze sne mu dusz pa ste rzo wi  

te go ośrod ka, księ dzu Zdzi sła wo wi Ba lo no wi. W tych na pew no nie ła twych 

po cząt kach po ma ga li mu stu den ci zwią za ni z dusz pa ster stwem, któ rzy do 

pra cy przy or ga ni za cji czło nu wnie śli – oprócz za pa łu, do brych chę ci i za

an ga żo wa nia – swo je do świad cze nia zdo by te w po przed nich la tach piel

grzy mo wa nia, kie dy to DA „Św. An ny” wspo ma ga ło ów cze sne go dusz pa

ste rza ks. Fran cisz ka Płon kę w pro wa dze niu na Ja sną Gó rę gru py 6,  

któ rej pa tro nem od po cząt ku jej ist nie nia po zo sta je świę ty Jan z Kęt. 

Od za wsze wszel kie dzia ła nia po dej mo wa ne, naj pierw w związ ku z or

ga ni za cją „szóst ki”, a od 1992 r. czło nu „śród miej skie go” mo gły być pro

wa dzo ne dzię ki przy ja zne mu schro nie niu ja kie go w pa ra fii „Św. An ny” 

uży czał or ga ni za to rom jej pro boszcz ksiądz pra łat Wła dy sław Ga si dło – tu 

pro wa dzo ne są za pi sy chęt nych do wzię cia udzia łu w piel grzym ce, tu od

by wa ją się – czę sto wie lo go dzin ne – spo tka nia, w cza sie któ rych (nie 

rzad ko po burz li wych dys ku sjach) za pa da ją de cy zje we wszyst kich  

istot nych spra wach, tu prze cho wy wa ny jest sprzęt nie zbęd ny w cza sie 

piel grzym ki i tu wresz cie znaj du je się ba za czło nu w dniach bez po śred nio 

po prze dza ją cych dzień wy ru sze nia na tra sę. 

Miej sce to za wsze by ło i jest rów nież du cho wą opo ką dla wszyst kich 

za an ga żo wa nych w dzie ło za po cząt ko wa ne Bia łym Mar szem – to wła śnie 

w Ko le gia cie, przy gro bie świę te go Ja na Kan te go spo ty ka li się co rocz nie 

piel grzy mi gru py 6, a obec nie grup czło nu „śród miej skie go”, aby w wi gi lię 

wy ru sze nia piel grzym ki uczest ni czyć w mszy świę tej ce le bro wa nej przez 

księ ży prze wod ni ków. 

Kie dy w 1992 r. piel grzy mi czło nu II „śród miej skie go” wy ru sza li na 

piel grzy mi szlak, te go, jak w prak ty ce za owo cu ją wy sił ki tych, któ rzy sta

ra li się przy go to wać to przed się wzię cie, nie moż na by ło prze wi dzieć – dla 

więk szo ści z nich by ło to do świad cze nie nie po rów ny wal ne z ni czym in

nym – po nad dwa ty sią ce piel grzy mów, dla któ rych trze ba by ło za pew nić 

wszyst ko to, co jest ko niecz ne, aby piel grzym ka by ła dla każ de go  

rze czy wi sty mi i owoc ny mi „re ko lek cja mi w dro dze”. Oba wy oka za ły się 

nie po trzeb ne – za „gło sem Bo żej Mat ki” wszy scy do tar li na Ja sną Gó rę, 

choć jak to moż na po wie dzieć pa trząc z per spek ty wy cza su, tro chę wbrew 

zdro we mu roz sąd ko wi, po nie waż (głów nie chy ba z bra ku do świad cze nia) 

tra sa tam tej piel grzym ki pro wa dzi ła mię dzy in ny mi bar dzo ru chli wy mi 

dro ga mi bie gną cy mi na przy kład przez Ol kusz czy Za wier cie. 

Z po mo cą Bo żą w ko lej nych la tach szli do Czę sto cho wy piel grzy mi 

czło nu „śród miej skie go” tra sa mi, któ re pro wa dzi ły przez te re ny hoj nie 

ob da rzo ne przez Bo ga da ra mi na tu ry, a przez to bar dziej sprzy ja ły zbli ża

niu się do Nie go w cza sie dro gi. 

Obec na tra sa czło nu „śród miej skie go” pro wa dzi z da la od miej skie go 

gwa ru, mię dzy in ny mi przez naj pięk niej sze chy ba za kąt ki Ju ry Kra kow

sko–Cz ęs toc howskiej, aby wy mie nić tyl ko Do li nę Prąd ni ka czy Bra mę  

Kra kow ską, gdzie dzię ki uprzej mo ści dy rek cji Oj cow skie go Par ku Na ro

do we go, co ro ku, w dru gim dniu piel grzy mo wa nia, pąt ni cy spo ty ka ją się 

na mszy świę tej z pa ste rza mi kra kow skie go ko ścio ła. Obok in nych sta łych, 

„że la znych” punk tów pro gra mu piel grzym ko we go dru gie go czło nu – tych 

źró dło wych, jak msza świę ta w ru inach zam ku w Ogro dzień cu czy Eu cha

ry stia przy ko ście le Św. Sta ni sła wa w Mysz ko wie pod prze wod nic twem 

ar cy bi sku pa Sta ni sła wa No wa ka i tych bar dziej „roz ryw ko wych”, jak mecz 

pił ki noż nej na sta dio nie w Kro mo ło wie, piel grzym ko we przy stan ki rów

nież ule ga ją mo dy fi ka cjom – zmie nia ją się te ma ty kon fe ren cji w: Zie lon

kach, Trok sie, Su ło szo wej, Rud ni kach, kon cer ty w Bia łym Ko ście le i Ko

smo lo wie, cha rak ter wie czo ru po że gnal ne go w Cho ro niu. 

Zmie nia ją się rów nież lu dzie – wraz z ob ję ciem 1995 ro ku funk cji 

dusz pa ste rza aka de mic kie go w ko le gia cie Św. An ny przez ks. Jac ka Strycz

ka, prze jął on rów nież prze wod nic two II czło nu PPK, po nie waż funk cje 

te są ze so bą ści śle po wią za ne. 

Zmie nia ją się prze wod ni cy grup i sa me gru py two rzą ce II „śród miej ski” 

człon Pie szej Piel grzym ki Kra kow skiej na Ja sną Gó rę. Nie zmien nie na 

cze le czło nu wy ru sza za wsze w Wa we lu „szóst ka”, za nią „sió dem ka” pro

wa dzo na przez Oj ców Fran cisz ka nów Bra ci Mniej szych i ko lej no „ósem ka” 

księ ży Mi sjo na rzy, po zo sta łe gru py obec ne sta le w czło nie od 1992 r. to 

„trzy nast ka” pro wa dzo na od po cząt ku przez księ ży Ja na Szcze pa nia ka 

i Ada ma Pod bie rę, „czter nast ka” księ ży Pi ja rów i sa le zjań ska „pięt nast ka”. 

(Od ręb ną tra są ze wzglę du na spe cy fi kę gru py po dą ża do Czę sto cho wy 

„dzie wiąt ka” Oj ców Do mi ni ka nów). Ak tu al nie w skła dzie czło nu brak jest 

gru py 10 z pa ra fii Św. Szcze pa na, po ja wi li się z ko lei księ ża Je zu ici z gru

pą 11. Nie zmie nia ją się je dy nie piel grzy mi, któ rzy co ro ku w tru dzie 

i zno ju, ale ra do śni, roz mo dle ni i roz śpie wa ni idą do swo jej Mat ki, aby 

sie bie sa mych po wie rzyć Jej opie ce. 

Ks. Wło dzi mierz Ku rek

 (prze wod nik gru py „gdow skiej” czło nu V) 

Od sa me go po cząt ku, gdy tyl ko za czę ła roz wi jać się 

piel grzym ka wy ru sza ją ca z Kra ko wa na Ja sną Gó rę, 

uczest ni czy li w niej tak że piel grzy mi z Gdo wa. Z cza sem 

głów nym ich sku pi skiem sta ła się gr. 16, a po tem gr. 17. 

Od ro ku 1991 piel grzy mi z Gdo wa i oko li cy two rzą od

ręb ną gru pę wcho dzą cą w skład tzw. „V czło nu” i wy ru

sza ją już nie z Kra ko wa lecz z Gdo wa. Piel grzy mu ją więc od Mat ki Bo żej 

Gdow skiej do Ja sno gór skiej. Ca łą od le głość, ok. 180 km, po ko nu ją w cią

gu sie dmiu dni. Piel grzy mi tej gru py obej mu ją też więk szość po sług na 

rzecz ca łe go V czło nu, peł niąc ro lę głów nych po rząd ko wych (by li to ko

lej no: Piotr Ko se la, Pa weł Za staw niak, Wie sław Ły duch, Woj tek Ba du ra, 

To masz Fe liks, Ja cek Mi cha lec), kwa ter mi strzów (kl. Krzysz tof Król, Jan 

Do ma ga ła, Łu kasz Kęp ka, Ma rek Do ma ga ła), two rzą tzw. „Ba zę” czy li za

ple cze or ga ni za cyj ne piel grzym ki (Elż bie ta Grze siak, Da nu ta Dzió bek, 

An drzej Ma lar czyk, Mał go rza ta Mik sa, Bar ba ra Da nek, Bo że na Jam ka, Mo

ni ka Ha nek, Ro bert Za wi sza, Adam i Krzysz tof Mar ci niak, An na Sa la wa, 

An na Apo sto luk, Jo an na Iżyk, Aga ta Py tel, Ewa Skow ro nek, Aga ta i Ka ta

rzy na Ko ło dziej, Piotr Da nek i in ni). Zaj mu ją się też za opa trze niem dla 

piel grzy mów. Od wie lu lat z gru pą „gdow ską” piel grzy mu je, do brze zor

ga ni zo wa na i bar dzo ak tyw na, grup ka mło dzie ży ze Świąt nik Gór nych 

i Rze szo tar (w tych ostat nich pra cu je obec nie ja ko pro boszcz ks. Wie sław 

No wak). Ostat ni mi la ty w gr. II piel grzy mo wa ło ok. 250 osób. Głów ny 

trzon gru py „gdow skiej” sta no wi mło dzież gim na zjal na i li ce al na, z rzad ka 

stu denc ka, a jesz cze mniej piel grzy mu je tu osób star szych. Mi mo róż nic 

wie ku, wszy scy ra zem two rzą bar dzo zor ga ni zo wa ny, zgra ny, ra do sny 

i po ma ga ją cy so bie wza jem nie ze spół. Gru pa spon ta nicz ną ra do ścią po

tra fi re ago wać na wa run ki at mos fe rycz ne, chwa ląc słoń ce za je go pro mie

nie osu sza ją ce zmo czo ne pod czas ule wy ubra nia. Umie też dzię ko wać 

Bo gu za deszcz, któ ry na wil ża wy schnię te usta, spa lo ne od wia tru i słoń ca. 

Śpiew or ga ni zo wa ny i pod trzy my wa ny przez ze spół mu zycz ny, uskrzy dla 

pąt ni ków w ra do snym piel grzy mo wa niu do Mat ki, któ ra jest Het man ką 

Na ro du Pol skie go. 
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Marta Drewniak

Pielgrzymka...

Zaczynamy sami...

Idziemy razem...

Kończymy z Jasnogórską Panią !

Ja dwi ga Ko zie lec

Upły nę ło już kil ka na ście lat od cza su, kie dy ja ko 

uczen ni ca li ceum, by łam uczest nicz ką pie szych piel grzy

mek mo gil skich na Ja sną Gó rę. Po mi mo prze rwy w piel

grzy mo wa niu, co ro ku, w okre sie wa ka cji czu łam po trze

bę po dzię ko wa nia Bo gu za wszyst ko, co nie ustan nie od 

Nie go otrzy my wa łam. Przez zu peł ny przy pa dek, a wła ści

wie dzię ki Ła sce Bo żej i za ufa niu lu dzi, dwa la ta te mu 

otrzy ma łam pro po zy cję, by ja ko le karz współ two rzyć służ by me dycz ne 

czło nu „no wo huc kie go” w XX Piel grzym ce Kra kow skiej. 

Przez sześć sierp nio wych dni, wła śnie w cza sie wa ka cji, mam te raz 

wraz z mło dzie żą Po mo cy Mal tań skiej peł ne rę ce pra cy. W cza sie jed ne go 

z po sto jów, ktoś po wie dział do mnie jak wie le mu si my z sie bie dać. Mo że 

to praw da. Służ ba ta wy ma ga sta łej dys po zy cji i od po wie dzial no ści. Ale 

praw da o służ bie jest o wie le więk sza i bo gat sza. Tak na praw dę, to ja wię

cej otrzy mu ję niż da ję. Już od pierw szych chwil pod Wa we lem, kie dy 

piel grzy mi jed no czą się w gru py a my ukła da my swe rze czy w am bu lan sie, 

od czu wam dar przy jaź ni. Nie zwy kły dar, czy nią cy ży cie bo gat szym i ła

twiej szym. Czu ję wte dy, jak wstę pu je we mnie no wa ra dość i na dzie ja. 

Za czy nam żyć. W tej wiel kiej wspól no cie ma się po czu cie, że jest się kimś, 

gdyż jest się z kimś i dla ko goś. Do stę pu je się bo gac twa da ru ra do ści 

z ludź mi, któ rzy dla swej Mat ki zdol ni są po świę cić wy go dy i przy jem no

ści świa ta. Tu taj uczy się czło wiek wła ści wej hie rar chii war to ści i na bie ra  

dy stan su do świa ta, tak nie raz nas przy tła cza ją ce go. 

Ktoś, kto ani ra zu nie od był tej po dró ży, mo że nie zro zu mieć, jak  

bar dzo czas piel grzy mo wa nia jest cza sem bło go sła wio nym dla ca łe go  

na sze go ży cia. Pi sząc to krót kie wy zna nie, na su wa ją się sło wa jed ne go 

z wier szy ks. Ja na Twar dow skie go: 

„Odejść od świa ta – za nu rzyć się w Bo gu 

a po tem zno wu być tu taj z po wro tem

aby po wie dzieć – Już wi dzę od wrot nie 

to co nie waż ne ta kie waż ne te raz”. 

Mar ta Wrze śniak

Piel grzym ka na Ja sną Gó rę jest dla mnie oka zją do 

wę drów ki po za ka mar kach wła snej du szy. Za każ dym  

ra zem, kie dy wra cam my śla mi na piel grzym ko wą tra sę, 

sta je się dla mnie ja sne, że mo ja pierw sza piel grzym ka 

do Mat ki Bo żej Czę sto chow skiej w ro ku 1988 by ła jak  

po wrót sy na mar no traw ne go. Do te go mo men tu mo je 

ży cie by ło peł ne roz te rek. 

Z do mu ro dzin ne go, na sy co ne go tra dy cja mi pa trio tycz ny mi wy nio słam 

po ukła da ną hie rar chię war to ści: Bóg, Ho nor, Oj czy zna. Jed nak świat ze

wnętrz ny uwiódł mnie swo ją róż no rod no ścią i cha osem. Roz trwo ni łam 

da ne mi Sa kra men ty Świę te. Naj wyż szą war to ścią sta ła się pra ca, któ ra 

da wa ła mi moż li wość he do ni stycz ne go za po mnie nia o rze czy wi sto ści. 

Żad na jed nak z od kry tych przy jem no ści ży cio wych nie speł nia ła kry te riów, 

któ re mo gła bym uznać za naj wyż sze i je dy ne do bro. 

Po wra ca ły mi na myśl trzy nie zmien ne sło wa: Bóg, Ho nor, Oj czy zna. 

By od na leźć sens ży cia po sta no wi łam, że za cznę od pierw sze go z nich – 

mu szę zna leźć Bo ga. Po my śla łam wów czas jak syn mar no traw ny: „Za bio

rę się i pój dę do me go Oj ca i po wiem Mu: Oj cze zgrze szy łem prze ciw 

Bo gu i wzglę dem Cie bie” (Łk 15,19). 

I sta ło się. Bóg ca ły czas cze kał i od po wie dział na po trze by mo je go 

ser ca. Do wie dzia łam się o pie szej piel grzym ce na Ja sną Gó rę i peł na obaw 

wy ru szy łam, by uko ić swo ją du szę. Pod czas trwa nia piel grzym ki zło ży łam 

pu blicz ne świa dec two. By ło to szcze gól ne do świad cze nie „ka thar sis” – 

oczysz cze nie. Wów czas to do zna łam ła ski roz po zna nia przy czyn me go za

gu bie nia. Do bro i zło roz dzie la ły się co raz bar dziej przed mo imi ocza mi. 

Ko lej ne piel grzym ki na Ja sną Gó rę w czło nie „no wo huc kim” od 1999 

ro ku, to by ła już jak by no wa for ma cja. Służ ba piel grzy mom ja ko współ or

ga ni za tor by ła no wym do świad cze niem, iż nie tyl ko li czą się mo je  

re la cje z Bo giem, ale też re la cje z in ny mi ludź mi. 

Mo je na wró ce nie zro dzo ne by ło z mar szu na Ja sną Gó rę. By ło nie do

ści głym – od prio ry te tu pra cy do prio ry te tu Bo ga – w mo im ży ciu. Mo im 

nie do ści głym wzo rem pod da nia się opie ce Mat ce Bo żej, a przez Nią  

Oj cu Nie bie skie mu, jest pa pie skie świa dec two „To tus Tu us”. 


