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„Wypłyń na głębię” (Łk 5,4)

XXI 

Piesza Pielgrzymka Krakowska
6-11.VIII.2001

Pierw sza piel grzym ka w no wym ty siąc le ciu zor ga ni zo wa na  

by ła po dob nie jak w la tach ubie głych w VII czło nach, któ re sta ły 

się już tra dy cją Kra kow skiej Piel grzym ki. 

Kon fe ren cje do roz wa żań piel grzym ko wych przy go to wał 

ks. Ta de usz Mro wiec. W swo ich roz wa ża niach na pi sał min.: 

„Na po cząt ku no we go ty siąc le cia, gdy koń czy się rok Wiel kie

go Ju bi le uszu, w któ rym świę to wa li śmy uro czy ście dwu ty sięcz ną 

rocz ni cę na ro dzin Chry stu sa i gdy przed Ko ścio łem otwie ra się 

no wy etap dro gi, roz brzmie wa w na szych ser cach echo słów, ja

ki mi pew ne go dnia Je zus, skoń czyw szy prze ma wiać do tłu mu 

z ło dzi Szy mo na, we zwał Apo sto ła, aby „wy pły nął na głę bię” na 

po łów ryb: Duc in al tum (Łk 5,4). Piotr i je go pierw si to wa rzy sze 

za ufa li sło wu Chry stu sa i za rzu ci li sie ci. „Sko ro to uczy ni li, za gar

nę li (...) wiel kie mnó stwo ryb” (Łk 5,6). 

Do brze już są nam zna ne te sło wa, któ ry mi Jan Pa weł II roz po

czął swój List Apo stol ski „No vo mil len nio inu en te” (Na po cząt ku 

no we go ty siąc le cia), wy zna cza jąc ca łe mu Ko ścio ło wi no we  

za da nie i otwie ra jąc no wą dro gę. W od po wie dzi na to wy zwa nie 

Ar chi die ce zja Kra kow ska pod ję ła pra cę nad po głę bie niem oso bi

stej wia ry wier nych, po przez czy ta nie i wpro wa dza nie w ży cie 

prawd wia ry ze bra nych i przy po mnia nych w Ka te chi zmie Ko ścio

ła Ka to lic kie go. 

 Obec ny rok jest Ro kiem Cre do. Te dwie prze słan ki sta ły się 

in spi ra cją do te go, aby we zwa nie Je zu sa „Wy płyń na głę bię” pod

jąć w dzie dzi nie doj rze wa nia w wie rze i po wo ła nia. 

 Piel grzym ka pie sza jest wspól nym wę dro wa niem do wy zna

czo ne go ce lu, któ rym jest spo tka nie z Mat ką i Je zu sem w Ja sno

gór skim Sank tu arium. Ta kil ku dnio wa dro ga jest zna kiem  

du cho wej dro gi doj rze wa nia w wie rze, dla te go przed mio tem  

ho mi lii na co dzien nej Eu cha ry stii bę dzie wia ra, któ rej bę dzie my 

się uczy li od apo sto ła Pio tra. „A ty ze swej stro ny utwier dzaj swo

ich bra ci w wie rze” – za nim Szy mon Piotr pod jął to za da nie, sam 

był wy cho wy wa ny w wie rze. Po szcze gól ne sce ny ewan ge licz ne, 

w któ rych Je zus do świad cza Pio tra i do sko na li w wie rze, bę dą 

oka zją do przy po mnie nia so bie naj waż niej szych cech wia ry ży wej, 

o któ rych przy po mi na nam Ka te chizm Ko ścio ła Ka to lic kie go.  

Na to miast te ma tem kon fe ren cji bę dą po sta wy wia ry, w ja kich 

czło wiek da je Bo gu od po wiedź ca łym swo im ży ciem na za pro sze

nie, któ re wy ni ka z ob ja wie nia. Każ dy dzień bę dzie po świę co ny  

kon kret ne mu po wo ła niu w Ko ście le, tak by bu dzić mło de ser ca 

do od waż nych de cy zji da ją cych sens ca łe mu ży ciu. Ma ry ja z Na

za re tu jest na szą prze wod nicz ką w wie rze i jed no cze śnie Tą, któ

ra naj do sko na lej od po wia da ła na Bo że we zwa nie. Ufa my, że Jej 

mo dli twa i wsta wien nic two spra wi, że piel grzym ka sta nie się  

wiel ką mo dli twą o po wo ła nia w du chu Chry stu so wej za chę ty:  

„Pro ście Pa na żni wa, aby nie za bra kło ro bot ni ków”. 

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

 Kra ków – Dwo rek Bia ło prąd nic ki

— „Dla cze go piel grzy mu ję” – ks. bp Ka zi mierz Nycz

 Oj ców 

—  „Na sza dro ga do Bo ga” 

– ks. Giu sep pe Bolis (Co mu nio ne e Li be ra zio ne)  

 Ska ła – Na bo żeń stwo przed oł ta rzem Bł. Sa lo mei

 Pod chy bie 

— „Ste fan Kar dy nał Adam Sa pie cha – Ksią że Nie złom ny” 

– red. Ta de usz Szy ma

 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 

 „Głów na za sa da ży cia chrze ści jań skie go”

– ks. Je rzy Ko cha no wicz SI

 Kon cert Wspól no ty Przy ja ciół Św. Fran cisz ka 

 „Oso bo wość pry ma sa Wy szyń skie go w świe tle Za pi sków 

wię zien nych”  – ks. Grze gorz Ryś 

 Po god ny wie czór: za ba wa w gó ral skich ryt mach

 „Do li na ślep ców”– ks. Adam Pod bie ra i ks. Jan Szcze pa niak 

 „Chcesz po słu chać do brej mu zy ki? – za graj so bie sam”

– Jan Bu dzia szek i Ja nusz Sa łu ga

 Spo tka nie i kon fe ren cja pa ne lo wa z przed sta wi cie la mi piel

grzy mów z I czło nu z wło skiej gru py  

Com mu nio ne e Li be ra zio ne

 Smo leń – „Po znać, czy spo tkać Je zu sa” – Ja cek Rę ka

 Wierb ka – kon cert Jac ka De wódz kie go i przy ja ciół

 Kieł ko wi ce – „O pra cy w Rwan dzie” 

– mi sjo narz ks. Ta de usz Ba zan

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
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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. 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 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 Kl. Rafał Buzała / Stru mia ny 

CZŁON IV „no wo huc ki”

Prze wod nik głów ny czło nu:  Ks. Ro man Ciu pa ka 

Gru pa Pa tron gru py Prze wod nik gru py

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

 25 Św. Józef Ks. Bog dan Sar niak

 26 Św. Krzyż O. Ire ne usz Cist, O. Cy prian Cist

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

CZŁON V „gdow sko m yś  le  nicko  nie  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. Zygmunt Hopciaś 

   / 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. Stanisław Migiel  

   / Nie po ło mi ce 

 4 Św. Mi chał Ar cha nioł Ks. Krzysztof Bakalarz  

   / Msza na Dol na 

CZŁON VI „ska  wiń sko cze r  nic  howski”

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. Adam Lenart 

   Ks. Bogdan Brodowski 

   / Parafia Św. Apostołów  

   – Skawina

 3 Św. Brat Albert Ks. Zbigniew Sala 

   Ks. Tomasz Szarliński / Liszki

CZŁON VII  „chrza  now sko  trz  eb iński”

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

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. Bog dan Cze re ba MS 

   Ks. Piotr Cie płak MS 

   / XX. Saletyni

 2 Św. Brat Al bert Ks. Jan Kar lak 

   Ks. Tomasz Tomczyk 

   Ks. Stanisław Kracik

 2' Wło chy MB Czę sto chow ska Ks. Gius sep pe Bo lis 

   Ks. Je rzy Kraw czyk 

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

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

   O. Leon Błaszczyszyn OFM Cap 

   / Bochnia

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

   / OO. Kapucyni – Krosno,  

     Sędziszów, Tenczyn, Kraków 

 4 Św. Sta ni sław BM Ks. Ja cek Pisz czek  

   Ks. Zyg munt Ko sow ski 

   / P.J. Dobry Pasterz 

     Św. Jan Chrzciciel

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

   Ks. An to ni Ob rzut CSMA 

   Ks. Stanisław Zawiła 

   / XX. Michaelici – Pawlikowice, 

     Gorzków, Kraków

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   

   / DA „Św. An ny”

 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 Salezy Ks. Je rzy Ko cha no wicz SI  

   / XX. Je zu ici, DA „WAJ”

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

   / Dusz pa ster stwo Mło dzie ży 

     Św. Ja n z Kęt (os. Wi dok) 

 14 Św. Jó zef Ka la san cjusz Ks. An drzej Tu pek 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”
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Szef skle pu:  Bar ba ra Miś tal, Pa weł Gwóźdź

Służ by spe cjal ne: Bog dan Orzą da ła

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  

   Agniesz ka Zych 

   oraz Pomoc Maltańska

CZŁON III 

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

Porządkowy główny: Piotr Szulejewski

Baza:  Ma tyl da Per nal, Kin ga Gwóźdź 

Głów ny kwa ter mistrz: Piotr Gru ca, Adam Pietrzyk

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 

Po rząd ko wi główni: 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 Po moc Mal tań ska  

Kie row cy:  Ad rian Wy sow ski   

   Sta ni sław Raś, Ta de usz Fi ma 

   Ka zi mierz Wój cik  

CZŁON V 

Prze wod nik głów ny: Ks. Andrzej Kott

Porządkowy główny: Wojciech Badura  

   Jacek Michalec 

Głów ny kwa ter mistrz: Robert Krzysztofiak

   Łukasz Kotarba

Baza:  Ewa Skowronek, Piotr Danek

   Katarzyna Kołodziej

   Agata Kołodziej 

Służba zdrowia: Pomoc Maltańska

Koordynacja Pomocy Maltańskiej: Róża i Henryk Kubiakowie

LI  CZEB NOŚĆ PIEL GRZYM KI

W pielgrzymce wzięło udział łącznie ok. 8300 pątników, w tym min. 

wśród grup zagranicznych: 469 Włochów (Comunione e Liberazione), 

8 Słowaków oraz pielgrzymi z: Hiszpanii, Francji, Szwajcarii, USA, Austrii, 

Kanady, Niemiec, Mołdawii, Tajlandii.
 człon I   – ok. 2 000 
człon II   – ok. 2 400
człon III   – ok.    870
człon IV   – ok.    900
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, Pa weł Czer nek 

   Ha li na Mar chut

Ba za:  An na Kra jew ska 

   Do ro ta Ka zu bow ska 

   Be ata Go rącz ko 

   Jo an na Wierz bic ka 

   Mar ta Drew niak 

   Pau li na Ka miń ska

Służ ba kwa ter mistrzowska: Re na ta Imio ło, Jó zef Woj da ła 

   Grze gorz Sza ra wa ra

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

   Sta ni sław Lech, Ro man Ja nas

Li tur gia:  kl. Ja cek Kuczmier 

   kl. Bogusław Nagel 

   Marcin Misiorek

Za opa trze nie: Mar cin Chy try, Zbigniew Wi tek 

   Ja nusz Mi chu ra 

   Bar tło miej Ekiert

Służ ba czy sto ści: Mar cin Zmar lik 

   Mar cin Czer nek 

   Ma riusz Ga jew ski

Służ ba zdro wia: Ju lian Dut ka 

Po moc mal tań ska: Ju lia Polkowska 

   Ma ciej Polaszczyk 

   Jo an na Matuła 

   oraz patrole w grupach

Kie row cy:  Ma rian Chu dy ba 

   Sta ni sław Chu dy ba 

   Sta ni sław Gło wac ki 

   Wa cław Banaś 

   Cze sław Ko zio łek

CZŁON II 

Prze wod nik czło nu: Ks. Piotr Iwa nek

Służ ba li tur gicz na: Br. Idzi Cho miuk OFM 

   Br. Pa weł Sam bor OFM

Kwa ter mistrz czło nu: An drzej Mi cha lik  

   An drzej Be tlej

Pi lot:  Da riusz Go raj czyk

Ko or dy na tor czło nu: Bog dan So la wa

Po rząd ko wy głów ny czło nu:  Da riusz Go raj czyk

Szef ba zy:  Agniesz ka Kał ka
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SŁUŻBY PIELGRZYMKOWE 1991–01 
 członu VI  „skawińskoczernichowskiego”  

 

SŁUŻBY PIELGRZYMKOWE członu „chrzanowskiego”
 człon IV (199197), człon VII (199801) 

   Charakterystyka stałych grup członu II – „śródmiejskiego”

GRU PA 11 – „Św. Fran ci szek Ksa we ry”

Gru pa wy wo dzi się z Dusz pa ster stwa Aka de mic kie go xx. Je zu itów – 

WAJ. Gru pa pra gnie za cho wać igna ciań ski cha rak ter mo dli tew ny. 

GRU PA 13 – „Bł. Sa lo mea” 

Ra do sną gru pę sta no wią głów nie lu dzie mło dzi, któ rzy co ro ku ze 

śpie wem na ustach i sza leń stwem w gło wach po dą ża ją do Czę sto cho wy. 

Piel grzy mu jąc mo dlą się tań cem i śpie wem, wy my śla ją i wzno szą ra do sne, 

gło śne okrzy ki, dzie lą się z in ny mi we se lem i mło do ścią, któ re od nich 

bi ją. Wśród piel grzy mów moż na spo tkać mło dzież z róż nych stron Pol ski, 

któ ra wspól nie ma sze ru je szu ka jąc Mi ło ści je dy ne go Bo ga. 

GRU PA 14 – „Św. Jó zef Ka la san cjusz”

Gru pa for mo wa na przez xx. Pi ja rów piel grzy mu je pod pa tro na tem Św. 

Jó ze fa Ka la san cju sza. W gru pie idą piel grzy mi z wie lu pa ra fii Ar chi die ce

zji Kra kow skiej oraz z pa ra fii pi jar skich z ca łej Pol ski. 

GRU PA 15 – „Św. Jan Bo sko”

Gru pa jed no czy mło dzież sa le zjań ską. Piel grzy mu je ona na Ja sną Gó rę 

ma jąc za pa tro na Św. Ja na Bo sko, czło wie ka, któ re go ży cie od da ne by ło 

pra cy z mło dzie żą, czło wie ka, któ ry w swo im ży ciu uko chał mło dych lu dzi. 

15kę or ga ni zu je Dusz pa ster stwo Aka de mic kie „SPES” i Dusz pa ster stwo 

Mło dzie żo we „Gau dium” z sa le zjań skiej pa ra fii w Kra ko wie na Dęb ni kach. 

Jed nak że we wspól nej dro dze uczest ni czy mło dzież z ca łej Pol ski.

GRU PA 6 – „Św. Jan z Kęt” 

Gru pa jed no czy oso by zwią za ne ze śro do wi skiem Dusz pa ster stwa 

Aka de mic kie go „Św. An ny” – za rów no stu den tów, jak i ab sol wen tów. Łą czy 

w so bie ra dość i głę bo ką re flek sję, sza leń stwo i sku pie nie. Du żo miej sca 

w cza sie „re ko lek cji w dro dze” zaj mu je re flek sja ewan ge licz na. 

GRU PA 7 – „Św. Fran ci szek z Asy żu” 

Za miast na głów ka o gru pie moż na mó wić „3 ra zy R”, co ozna cza: Roz

śpie wa nie, Roz mo dle nie, Ra dość. Gru pa ta for mo wa na jest w Pro win cji 

Mat ki Bo żej Aniel skiej w Kra ko wie. Pa tro nu je jej Św. Fran ci szek z Asy żu, 

któ re go du cho wość głę bo ko prze ni ka oso by piel grzy mu ją ce. Ży ją one tą 

ra do ścią, któ rą try skał Świę ty, a któ rej źró dłem jest sam Bóg. Czas piel grzy

mo wa nia jest cza sem za trzy ma nia się nad cu dem przy ro dy, cza sem dzie

le nia się bra ter ską mi ło ścią. Gru pą opie ku ją się oo. Fran cisz ka nie  

Re for ma ci. 

GRU PA 8 – „Św. Win cen ty a Pau lo”

Gru pa jed no czy w so bie oso by z Dusz pa ster stwa Aka de mic kie go XX. 

Mi sjo na rzy „Na Mia stecz ku”, ze wspól no ty mo dli tew nej „Na za ret” oraz oso

by nie peł no spraw ne. Gru pa ma cha rak ter aka de mic ki. Sta ły ele ment ob ra zu 

8ki to Krzyż po kut ny, któ ry nie sio ny jest przez ca łą dro gę. Sta no wi on akt 

ża lu i po ku ty za grze chy spo łecz ne na ro du, a jed no cze śnie ma być wy ra zem 

na dziei, bo wła śnie z Krzy ża przy szło zba wie nie czło wie ka i świa ta. 

 Służba porządkowa: Piotr Bartosik, Arkadiusz Rumin
  Grzegorz Babiarz, Bartosz Bassara
  Krzysztof Jarszak, Rafał Nadzieja
  Elżbieta Pasternak, Marcin Szafran
  Damian Warchoł, Andrzej Warchoł
  Marcin Danielewicz, Marek Kudłacik
  Witold Pasternak, Oskar Fiebig
  Marek Pawletta, Piotr Lepka
Służba kwatermistrzowska: Rafał Nadzieja, Paweł Słowik
  Magdalena Szopa, Edyta Gąsior
  Małgorzata Wyrobiec, Ewa Siordek
  Jadwiga Dudek, Marcin Janikowski
  Piotr Gorczyca, Małgorzata Kotyza
  Adrian Białka, Michał Kurdziel
  Sylwia Iciek, Wioletta Bies
  Krzysztof Gwizdała, Anna Zając 
  Katarzyna Gwizdała
  Mariusz Feliksik, Krzysztof Misztal
  Krzysztof Szopa, Sylwia Kępka
  Grzegorz Brodacki
Służba techniczna: Wojciech Jarzęcki, Rafał Barański
  Krzysztof Rudol, Marcin Musiałek 
  Łukasz Kasperkiewicz
  Marcin Osika, Krystian Kurowski
Grupa muzyczna:  Marcin Romanowski
  Joanna Czerwonka, Jacek Gut
  Magdalena Szopa, Elwira Kwika
  Arkadiusz Rumin, Andrzej Fyda
  Piotr Koryczan, Łukasz Pilarczyk 
  Tomasz Pilarczyk
  Joanna Skwarło, Magdalena Bdzenia
Służba medyczna:  Piotr Brodzicki, Dorota Brodzicka
  Dorota Jezierska, Izabela Zatyka 
  Marta Sipa 
Pomoc Maltańska: Stefan Linke, Deico Kurth, Klaudia,
  Ushi, Rolf i Andreas
Korespondentka Radia Mariackiego: Zdzisława Jędrzejowska
Sekretariat:  Bożena Wiśniowska
  Sylwia Majcherczyk
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(kil ka ter mi nów zna nych piel grzy mom, za czerp nię tych z róż nych piel grzy

mek pol skich, któ re po ja wia ją się rów nież w piel grzym ce kra kow skiej) 

Anioł ku! – ulu bio ny zwrot wie lu księ ży prze wod ni ków, sta no wią cy na 

ogół wstęp do to tal ne go zbesz ta nia piel grzy ma, któ ry w grun cie rze czy 

jest po rząd nym fa ce tem (bez wzglę du na płeć), co na koń cu besz ta nia 

stwier dza sam prze wod nik. 

Ame ry ka nin – wie lo let ni piel grzym gru py bo cheń skiej, ostat nio prze

by wa ją cy w USA (przy jeż dża na piel grzym ki ju bi le uszo we) 

As fal tów ka – uczu le nie na kurz i as falt ob ja wia ją ce się za czer wie niem 

skó ry lub wy syp ką – głów nie na no gach. Prze cho dzi sa mo rzut nie po 

po wro cie w cy wi li zo wa ne wa run ki. Na tra sie do raź nie (głów nie psy

chicz nie) po ma ga sma ro wa nie Ca la mi tum lo tion. Naj bar dziej na ra że ni 

są ci, któ rzy pró bu ją – wbrew re gu la mi no wi – cho dzić w szor tach lub 

mi ni spód nicz kach. 

Bą bel – nie spo dzie wa na, nie za słu żo na (na ogół) na rośl po kut na na koń

czy nach dol nych, czę sto (ku roz pa czy me dy ków) prze kłu wa na znacz

kiem piel grzym ko wym.

Ba za – miej sce po by tu VI Pów piel grzym ko wych.

Bla cha – iden ty fi ka tor, o któ rym ma rzy każ dy piel grzym; nie da je żad nych 

przy wi le jów, a tyl ko du żo pra cy.

Bo lej – ten, ko go coś bo li.

Brat – każ dy piel grzym płci mę skiej.

Mal ta – Cen tral ny Punkt Służ by Zdro wia, gdzie moż na zna leźć po moc 

me dycz ną i ra dę wszel kie go ro dza ju (łącz nie ze wska za niem po wro tu 

do do mu lub od wie zie niem do szpi ta la).

Chle buś – chle bo wóz – za opa tru je piel grzy mów nie tyl ko w chleb, ale 

i w na po je, po nie waż nie sa mym chle bem ży je czło wiek.

Cu dzo grup stwo – sa mo wol na zmia na gru py – grzech cięż ki piel grzy ma.

Dru ci ki – chłop cy łącz no ściow cy, daw niej ka blo wa li te ren (przed 

Mszą Św.), dzi siaj ka blu ją w każ dej gru pie; dzię ki nim o piel grzym ce 

sły chać w oko li cy.

SS – Służ by Spe cjal ne (czło nu II) – w daw nych la tach (PRL) agen cja de tek

ty wi stycz na, po szu ku ją ca ukry tych mun du rów; dziś, ja ko umun du ro wa

na (wi szą ce iden ty fi ka to ry – bla chy) ob le pio na znacz ka mi piel grzy mek.

Gum ka – pre cy zyj ny przy rząd słu żą cy do od mie rza nia tra sy w te re nie (w 

sprzy ja ją cych wa run kach za stę po wa na cyr klem). 

In te lek tu ali ści – piel grzy mi jed nej z grup, co rocz nie in nej, za leż nie od 

księ dza prze wod ni ka.

Kie row nik tra sy (głów ny dy rek tor) – tak na praw dę je dy ny czło wiek, 

któ ry wie, gdzie w da nym mo men cie po win na być piel grzym ka; ma 

wła dzę ka so wa nia od po czyn ków; wie, któ ra gru pa w 2010 ro ku wej dzie 

o godz. 16tej ja ko pierw sza na Ja sną Gó rę. 

Ki lo metr – war tość zmien na, oscy lu ją ca wo kół 1000 me trów.

Ki no, pójść do ki na – udać się (z bi le tem) w ustron ne miej sce, któ re 

na piel grzym ce na ogół ustron ne nie jest. 

Ko edu ka cja – w od nie sie niu do noc le gów su ro wo wzbro nio na.

Krzy ża cy (krzy żow cy) – gru pa klę ka ją ca na tra sie w naj mniej spo dzie wa

nych mo men tach, zmu sza ją ca tym sa mym do po ku ty po zo sta łe gru py.

Pi lot sze fa – urzą dze nie do prze miesz cza nia się w te re nie prze wod ni ka 

głów ne go.

Kwa ter mistrz – wie, gdzie kto no cu je, ale ni ko mu nie mó wi.

Le wa wol na – nie ozna cza amne stii dla ko mu ni stów w ra mach mi ło sier

dzia chrze ści jań skie go, a je dy nie po zo sta wie nie na le wej stro nie dro gi 

prze jaz du dla sa mo cho dów (al bo in nych po jaz dów). 

Lot ni sko – od ci nek tra sy, na któ rym gru py po ka zu ją swo je moż li wo ści.

My cie – czyn ność po le ga ją ca na zo ba cze niu zim nej wo dy.

Obia dów ka – sio stra, któ ra wbrew przy sło wiu, że z pu ste go i Sa lo mon 

nie na le je, jest w sta nie wy kar mić kil ku ty sięcz ną głod ną dzia twę.

Ob sta wia nie koń ca – "ka ret ka" (na ogół z le ka rzem), któ ra je dzie za 

ostat nią gru pą.

Pa dal ce – ci, któ rzy pa dli na tra sie i nie chcą (lub nie mo gą) iść da lej.

Pa trol – sa mo wol ne od da le nie się z miej sca po sto ju w ce lach ści śle oso bi stych.

Piel grzym błot ny – ga tu nek środ ko wo eu ro pej ski, od kry ty w la tach 

19811986, któ re go ce chą cha rak te ry stycz ną jest ta pla nie się w każ dej 

na po tka nej ka łu ży.

Piel grzym ka – każ dy piel grzym płci żeń skiej.

Ple ba nia – miej sce, gdzie księ ża zdej mu ją su tan ny.

Pocz ta piel grzym ko wa – kart ka bez ko per ty, znacz ka i ad re sa ta, ale za 

to z in for ma cją, o któ rej wsta je my i kto zbie ra śmie ci.

Pod cią ga nie ogo na – zbie ra nie gru py do „ku py”.

Po mi do rów ka – naj więk szy sma ko łyk na tra sie piel grzym ki, zwłasz cza 

w Ska le.

Prze wod ni cy tra sy (prze wo da sy) – chłop cy z an ten ką i ma pą, któ rym 

się wy da je, że mo gą po pro wa dzić piel grzym kę, gdzie chcą; naj czę ściej 

uży wa nym przez nich związ kiem fra ze olo gicz nym jest: „Ku ba, Ku ba...” 

Prze wod nik głów ny piel grzym ki – czło wiek, któ ry wie, co się dzie je 

na koń cu piel grzym ki, bę dąc na jej cze le; wie, co się dzie je na tra sie, 

bę dąc na ba zie; wie, ja ka zu pa bę dzie na obiad za trzy dni, a de ner wu

je się tyl ko dro bia zgiem, czy piel grzym ka wej dzie o 16.00 na Ja sną 

Gó rę. 

Sa ne pid – służ ba piel grzym ko wa, któ ra zaj mu je się zbie ra niem śmie ci, 

a nie nad zo rem sa ni tar no epi de mio lo gicz nym. 

Se kre ta riat – funk cja przy pi sa na do kom pu te ra – naj czę ściej do ty czy 

Wło chów – służ ba (jed no oso bo wa, nie za leż na), bez któ rej prze wod nik 

głów ny zgi nął by jesz cze w Kra ko wie.

Sio stra – każ dy piel grzym płci żeń skiej, czy li jak kto wo li – piel grzym ka. 

Sio stry ka bel ko we – piel grzym ki bez sił, cią gnię te na ka blach przez 

tu bo wych. 

Ta moj (zwrot z piel grzym ki war szaw skiej) – bli żej nie okre ślo ny kie ru nek, 

w któ rym uda ła się piel grzym ka.

Tra sa ol ku ska – od wiecz ny dy le mat: czy uda się przejść bez strat wła snych?

Tu bo wy – piel grzym nio są cy tu bę lub oso ba od po wie dzial na za wy zna

cza nie osób do no sze nia tub.

Tup ta nie – pod sta wo wy krok piel grzy ma przy wej ściu na as falt z piasz

czy stej, le śnej dro gi.

Ucho igiel ne – cia sna bra ma, przez któ rą z ła two ścią wcho dzą na obiad 

korz kiew skie go ogro du głod ni piel grzy mi, ale któ rą po obie dzie wyjść 

już nie mo gą.

Wo zi wo dza – oso bi sty kie row ca księ dza prze wod ni ka głów ne go.

Za jąc – wa riant tra sy dla wy bra nych grup – w za leż no ści od za sług lep szy 

lub gor szy od tra sy głów nej.

Za kła da my skar pet ki! – ha sło oznaj mu ją ce, że za pięć mi nut koń czy 

się od po czy nek. 

Za pra sza my na pół czar nej – "le wa wol na" w od nie sie niu do as fal tu. 

Zde chla ki – ci, któ rym się wy da je, że da lej już iść nie mo gą.

Zna czek – ozna ko wa nie piel grzy ma słu żą ce do: prze kłu wa nia (wbrew 

zdro we mu roz sąd ko wi) bą bli; przy po mi na nia piel grzy mo wi, do któ rej 

gru py się za pi sał. 

Znak – li zak – znak gru py, któ re go na le ży: a/ pil no wać; b/ pil no wać się. 

Ma ły  „s łow nik piel  grzym ko wy” na we so ło
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Ks. Je rzy Kraw czyk

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

Czym jest dla mnie piel grzym ka? 

Ks. L. Gius sa ni, za ło ży ciel ru chu Co mu nio ne e Li be

ra zio ne, od wie lu lat wska zu je gest piel grzym ki ja ko  

for mę bła ga nia o wła ści we roz po zna nie swo jej dro gi  

ży cio wej. Za chę ca do udzia łu w piel grzym ce tych, któ rzy 

znaj du ją się w mo men cie de cy zyj nym swo je go ży cia, 

czy li ab sol wen tów szkół śred nich i wyż szych, aby w mo dli twie do Ma ryi, 

na dro dze bła ga nia, roz po zna wa li dro gę swo je go po wo ła nia. Ja ko miej sce 

dla ca łe go ru chu z ca łe go świa ta, wska zał Ja sną Gó rę i Pol skę, gdzie moż

na jesz cze do świad czyć spo tka nia z Lu dem Bo żym. Bo wiem ta kie do świad

cze nie da je czło wie ko wi si ły i od ra dza je go czło wie czeń stwo. 

Dla te go od wie lu już lat, z tą in ten cją, przy by wa do Czę sto cho wy  

gru pa mło dych lu dzi z ru chu Co mu nio ne e Li be ra zio ne. Kie dyś piel grzy

mo wa li z War sza wy, Lu bli na, Wro cła wia i Kra ko wa. W ostat nich la tach  

piel grzy mu ją tyl ko z Kra ko wa. 

Oso bi ście w peł ni się pod tym pod pi su ję, że Ja sna Gó ra jest tym miej

scem, w któ rym Mat ka Bo ża mó wi, co mam czy nić. Nie przy pad ko wo 

na zy wa na jest "Pol ską Ka ną". Do świad czy łem te go w 1981r. Po prze by ciu 

piel grzym ki z War sza wy do Czę sto cho wy wy star czy ło jed no spoj rze nie 

w ob li cze Czar nej Ma don ny i otrzy ma łem pew ność, że ka płań stwo jest 

dro gą mo je go po wo ła nia. Sześć lat póź niej zo sta ło to po twier dzo ne przez 

au to ry tet Ko ścio ła, kie dy 20. VI. 1987r. otrzy ma łem świę ce nia ka płań skie. 

Wiem, że Ja sna Gó ra – jest to świę te miej sce na zie mi, gdzie Obec ność 

Ta jem ni cy Bo ga Wcie lo ne go, ob ja wia się w spo sób wy jąt ko wy przez  

Czar ną Ma don nę. Tu taj, ten kto pro si, otrzy mu je. 

Dla te go wiem, że war to tu taj piel grzy mo wać. Dzi siaj przy by wam na to 

miej sce, aby pro sić o wier ność po wo ła niu oraz mo dlić się za tych, do któ

rych je stem po sła ny. 

Ks. Jan Ro bak

(Pro boszcz Ska ły) 

Czym jest PIEL GRZYM KA? 

Ży je my w krę gu dwu rze czy wi sto ści. Jed na sta no wi 

sa crum, dru ga pro fa num – świę te i świec kie. Mię dzy tym, 

co świę te, a tym, co świec kie ist nie je na pię cie, zu peł na 

prze paść. To, co świę te, zo rien to wa ne jest na Bo ga, na 

nad przy ro dzo ność. To, co świec kie, zo rien to wa ne jest na 

spra wy ziem skie. To, co świę te, pod no si czło wie ka ku nie bu. To, co świec

kie, przy ku wa czło wie ka do zie mi. To, co świę te, sta je się fun da men tem 

re li gii. To, co świec kie, sta je się bu dul cem sys te mów la ic kich se ku la ry zmu. 

To na pię cie mię dzy sa crum i pro fa num, mię dzy świę tym a świec kim, 

dzie li lu dzi na zwo len ni ków świa to po glą du re li gij ne go i świa to po glą du 

la ic kie go. Orien ta cja na sa crum lub pro fa num dzie li war to ści na świec kie 

i re li gij ne, dzie li spo łe czeń stwo na świec kie i re li gij ne, dzie li sys te my na 

la ic kie i re li gij ne, dzie li ety kę na la ic ką i re li gij ną. Orien ta cja na to, co 

świec kie i świę te, dzie li gru py wę dru ją ce na piel grzy mów lub tu ry stów. 

Kim jest PIEL GRZYM? Piel grzym wy ru sza w dro gę z mo ty wów re li gij

nych, nad przy ro dzo nych. Piel grzym po dej mu je post, jał muż nę i mo dli twę 

ja ko for my re li gij nej dro gi do prze zwy cię że nia zła w so bie i w świe cie. 

Piel grzym za kła da cel po za so bą, nie my śli o so bie, po świę ca sie bie dla 

spraw nad przy ro dzo nych, dla Bo ga lub dla bliź nie go. Po świę ce nie dla 

piel grzy ma jest sa tys fak cją, jest ra do ścią, bo wiem trud i cier pie nie ma sens 

w sa mym Bo gu, w świę to ści, któ rą piel grzy mo wa niem pro kla mu je i wy

zna je. Czas piel grzym ki ni gdy nie jest cza sem stra co nym. 

Tu ry sta nie wy ru sza z mo ty wów nad przy ro dzo nych, ale la ic kich.  

Czę sto z mo ty wów szczyt nych, kul tu ral nych, po znaw czych, god nych  

po chwa ły, ale tyl ko świec kich. Tu ry sta i wy ciecz ko wicz nie po dej mu je  

po stu, jał muż ny, ani mo dli twy, lecz w za leż no ści od za moż no ści lub przy

zwy cza je nia ko rzy sta z przy jem no ści, wol ne go cza su i z roz ry wek, któ re 

do star cza ją oko licz no ści. Po świę ce nie, wy rze cze nie sta ją się dla wy ciecz

ko wi cza po wo dem nie za do wo le nia i smut ku oraz pre ten sji do or ga ni za

to rów za stra co ny czas. Wy ciecz ka i im pre za ma sens, kie dy przy nie sie 

ra dość dla oczu, dla cia ła, cho ciaż zwią za na bę dzie z wy sił kiem i zmę cze

niem. Czas wy ciecz ko wy nie jed no krot nie oce nia ny jest ja ko stra co ny. 

Wy je ste ście piel grzy ma mi, któ rzy wy ru sza ją z imie niem Je zu sa na 

ustach i w ser cu. Je ste ście piel grzy ma mi, któ rzy zmie rza ją do na ro do we go 

Sank tu arium, do sto li cy Kró lo wej Pol ski. Wa sze wę dro wa nie skie ro wa ne 
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jest, zo rien to wa ne jest na świę tość, na Bo ga, na cel nad przy ro dzo ny. Wy 

je ste ście piel grzy ma mi, a każ dy piel grzym jest LI STEM pi sa nym sa mym 

so bą, pi sa nym swo im ży ciem. Je ste ście li stem pi sa nym nie na pa pie rze, 

ale li stem pi sa nym w cza sie na kar tach ludz kich serc. 

List mu si być czy tel ny, na pi sa ny w ję zy ku zro zu mia łym dla wszyst kich 

– dla star szych, mło dych i dzie ci, dla wie rzą cych, obo jęt nych i nie wie rzą

cych – dla wszyst kich. Piel grzym jest li stem, któ ry nie sie prze sła nie od  

sa me go Bo ga i mu si go sam umieć czy tać. 

Piel grzym ka jest li stem za adre so wa nym do świa ta la ic kie go, świec kie

go. Piel grzym gło si na po tka nym lu dziom, że jest Bóg, któ ry nas gro ma dzi. 

Jest Bóg, któ re go pra wa nie prze szka dza ją żyć, ale po zwa la ją żyć  

lu dziom star szym i dzie ciom, sa mot nym i ro dzi nom. Je ste ście li stem, któ

ry w tym ro ku bę dzie świad czył szcze gól nie, że ro dzi na, każ da ro dzi na 

jest da rem dla Bo ga, dla czło wie ka, a nie je go ucie mię że niem. Je ste ście 

li stem, któ ry upo mni się u la ic ko, are li gij nie my ślą cych de cy den tów o bez

pie czeń stwo dla każ de go ży cia, szcze gól nie dla ży cia po czę te go. Je ste ście 

li stem, któ ry mu si przy po mnieć sa mo rzą dom i par tiom za ni mi sto ją cym, 

że lu dzie wie rzą cy nie są w Pol sce go ść mi i lo ka to ra mi, że są u sie bie.  

Je ste ście li stem, któ ry mu si za ar ty ku ło wać, że Ko ściół w Pol sce jest u sie

bie, a Je go kul tu ra nie upo waż nia ni ko go do aro gan cji wo bec spraw  

Bo żych, na wet par la men ta rzy stów. 

Je ste ście li stem za adre so wa nym do wie rzą cych, do tych, któ rzy przyj

mo wać was bę dą na noc le gi, po da wać wam bę dą chleb i na pój, do tych, 

któ rych spo tka cie pra cu ją cych na po lach, do tych, któ rych ko ścio ły  

na wie dzać bę dzie cie. Je ste ście li stem, z któ re go mu szą wy czy tać, że  

czło wie ko wi nie wy star cza sa mo je dze nie i pi cie. Je ste ście li stem, któ ry 

ra do ścią życz li wo ści, wy ro zu mia ło ścią i mo dli twą świad czy wo bec obo

jęt nych, że sta li się ta ki mi, po nie waż zre zy gno wa li z wal ki o po pra wie nie 

sie bie i po pra wie nie świa ta. Sta li się obo jęt ni, po nie waż jak dzie ci nie na

uczy ły się sa mo dziel no ści i cze ka ją na go to we. Nie wy ro śli na sa mo dziel

nych, po nie waż nie stać ich na wy si łek, na wy rze cze nie, po świę ce nie bez 

za pła ty. Kie dy im się mó wi o war to ściach i ide ach, sta wia ją py ta nie: „a co 

za to moż na ku pić?…”.

Je ste ście li stem za adre so wa nym do sa mych sie bie, do uczest ni ków 

piel grzym ki. Wspa nia ły to zwy czaj na zy wać się mia nem sio stry i bra ta 

piel grzym ko we go. Po wta rza się nie raz, że sy ty nie zro zu mie głod ne go,  

bo ga ty ubo gie go, sil ny sła be go, a uczo ny pro ste go czło wie ka. Wśród  

bra ci i sióstr piel grzym ko wych tak nie bę dzie. Je ste ście li stem, któ ry prze

ma wia mo wą ser ca. Zgod nie z tą mo wą moc niej szy wspo ma ga słab sze go, 

cier pli wy nie cier pli we go. Ten, któ ry cie szy się ze spo ko ju su mie nia i z po

sia da nia ła ski, nie dzi wi się te mu, któ ry o nią wal czy z Bo giem i ze so bą. 

Zna my hi sto rię dwóch bra ci Ka ina i Abla. Zna my hi sto rię12 bra ci  

Ja ku ba, któ rzy swe go bra ta Jó ze fa sprze da li kup com wę dru ją cym. Tak 

wśród was nie bę dzie. Bra ter stwo Wa sze bie rze po czą tek od Je zu sa Chry

stu sa. Bra ter stwo Wa sze ma aspekt ro dzin ny, gdyż wszy scy uda je cie się 

do Ma ryi, na szej Mat ki i Kró lo wej. Być li stem do swo ich naj bliż szych, jest 

to chy ba naj trud niej sza mi sja.  

Ko cha ni moi! Jesz cze jed no. Je ste ście li stem oso bi ście pi sa nym, a nie 

na ma szy nie. Gdy ktoś otrzy mu je list ręcz nie ad re so wa ny, na tych miast 

roz po zna je pi smo. Tak po zna je list od ro dzi ców, od ko cha ją cych osób, od 

przy ja ciół. Je ste ście li stem Je zu sa Chry stu sa. To On Was ad re su je i wy sy ła. 

Bądź cie na piel grzym ce li stem Je zu sa Chry stu sa, któ re go roz po zna ją po 

pi śmie wszy scy: star si i dzie ci. Bądź cie li stem czy tel nym, ad re so wa nym do 

nie wie rzą cych, do wie rzą cych i uczest ni ków piel grzym ki. 

Niech Bóg uczy tel ni Wa sze rę ce, Wa sze oczy, Wa sze usta, Wa sze ser ca 

i Wa sze piel grzy mie no gi. Niech bło go sła wio ny bę dzie czas Wa sze go piel

grzy mo wa nia. 

Anna Krajewska

Życie nabiera sensu, gdy umiemy cieszyć się nim  

i czynimy je piękniejszym dla drugiego człowieka. 

Dlatego dziękuję Ci Matko za „zadanie”, które prze

znaczyłaś dla mnie „dziś”. 

Im ono jest trudniejsze, tym bardziej dziękuję Ci za 

zaufanie, jakim mnie darzysz. 

To nie ciężar, ale radość! 

Zrozumiałam, czego ode mnie chcesz. 

Proszę, abyś mnie dalej prowadziła.

Zbi gniew Wi tek

PIEL GRZYM KA DLA MNIE JEST KROM KĄ CHLE BA

WY CIĘ TĄ Z BOCH NA RO KU CA ŁE GO

ONA MI DA JE ENER GIĘ I SI ŁĘ

ABYM SIĘ DŹWI GAŁ Z UPAD KU KAŻ DE GO

BIO RĘ WIĘC W RĘ CE BO CHE NEK CHLE BA

CO Z DNI MI NIO NYCH JEST ULE PIO NY

I SFOR MO WA NY NA MÓJ ROK CA ŁY

I W PIE CU ŻY CIA JEST UPIE CZO NY

I KRE ŚLĘ NA NIM WOL NO ZNAK KRZY ŻA

PO TEM OD KRA WAM CZĄ STECZ KĘ SY TĄ

CO W SWYM ZA PA CHU I DO BRYM SMA KU 

MIE ŚCI PIEL GRZYM KI DRO GĘ PRZE BY TĄ

TO W TYM KA WAŁ KU ŻY CIA MO JE GO

JEST PIEL GRZYM KO WY OKRES ZA WAR TY

CO MI PO ZWA LA DO BRZE ZRO ZU MIEĆ 

ILE DZI SIEJ SZY CZŁO WIEK JEST WAR TY

CHŁO NĘ WIĘC KĘ SY Z TEJ KROM KI CHLE BA

I DNI PRZE BY TE DO MAT KI BO GA

ABY MIEĆ SI ŁĘ PRZEZ ROK NA STĘP NY

GDYŻ JEST PO KRĘT NA TA ŻY CIA DRO GA


