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XXVII 
Piesza Pielgrzymka Krakowska
6 -11.VIII.2007

„Ja jestem drogą” (J 14,6)

„Przypatrzcie się, bracia, 
powołaniu waszemu”

 (1 Kor 1, 26)

Ojciec Niebieski posyła na świat Syna swego, aby dokonał 
zbawienia świata. 

Wcielone Słowo wypełniło wolę Ojca. Przez śmierć i zmartwych-
wstanie Jezus Chrystus wysłużył dla ludzkości dar Ducha Świętego, 
Ducha prawdy, mocy i miłości. 

Powołanie jest łaską i zadaniem, Bożym projektem i odpowie-
dzią człowieka. 

Chrystus wzywa: „Pójdź za Mną!”, posyła: „Idźcie..., głoście...”. 
Duch Święty wspiera człowieka, aby rozpoznał myśl Bożą, przyjął 
Bożą wolę i wypełnił ją. 

Bóg powołuje człowieka do życia. Stworzył każdego z nas. 
Przekazał życie przez rodziców i stworzył nieśmiertelną duszę. 
Życie człowieka należy do Boga od poczęcia do naturalnej śmier-
ci. Naszym zadaniem jest szanować życie, zdro wie – swoje i innych. 
Jesteśmy powołani do rozwoju w wymiarze fizycznym, intelektu-
alnym, społecznym, moralnym i religijnym. Przez Chrzest Święty 
zostaliśmy powołani do życia dziecka Bożego. Dzięki mo dlitwie, 
słowu Bożemu i sakramentom, a szczególnie Eucharystii, wzrasta-
my w łasce. Całe życie jest drogą realizacji powołania do świętości. 
Kresem i ce lem ziemskiej pielgrzymki jest Dom Ojca, niebo. Naj-
częstszym powołaniem człowieka jest małżeństwo i rodzina. Bóg 
stworzył człowieka mężczyzną i kobietą. Małżeństwo jest wspól-
notą życia i miłości. Po trzebna jest wielka katecheza i modlitwa, 

aby wierzący, a szczególnie młodzi, przyjęli objawioną naukę 
o małżeństwie i rodzinie: świętość, sakramentalność i nierozerwal-
ność małżeństwa, świętość życia od poczęcia, odpowiedzialne 
ro dzicielstwo, czystość przedmałżeńska, wychowanie w rodzinie, 
modlitwa ro dzinna, apostolstwo rodziny i w rodzinie. Osobnym 
tematem jest troska o związ ki niesakramentalne, czy też problem 
orzekania nieważności małżeństwa. 

Powołaniem jest życie samotne w świecie. Często jest to nie 
tyle wybór, co raczej konieczność życiowa. Jest to droga trudna, 
wymagająca pogłębienia wia ry i gorliwej modlitwy. Wielu ludzi 
żyje samotnie, bo zostali opuszczeni przez współmałżonka. Ci 
wierni wymagają wielkiej troski pastoralnej. Pomocą dla nich są 
wspólnoty modlitewne. 

Cały Lud Boży jest ludem kapłańskim (kapłaństwo powszech-
ne). Niektórzy otrzy mują łaskę kapłaństwa służebnego. Kapłaństwo 
jest łaską. Chrystus wzywa: 

„Pójdź za Mną!”. Człowiek, współpracując z łaską Bożą, przyj-
muje udział w potrójnym posłannictwie Chrystusa: nauczycielskim, 
kapłańskim i pastoralno- królewskim. Wszyscy ochrzczeni są od-
powiedzialni za powołania kapłańskie, za seminaria duchowne 
i za kapłanów. Pan Jezus ustanawia kapłanów, by przed stawiali na 
ziemi Jego zbawczą obecność. Szczególnym powołaniem jest życie 
konsekrowane: życie zakonne, świeccy kon sekrowani, żyjący ślu-
bami: czystości, posłuszeństwa i ubóstwa, oraz dziewice kon-
sekrowane. Życie według ślubów jest szczególnym świadectwem 
o Chrystusie, jest znakiem miłości Boga ponad wszystko, jest upo-
mnieniem dla świata. 

Jesteśmy grzeszni. Bóg w miłosierdziu swoim budzi w nas 
świadomość grze chu i pragnienie nawrócenia. Ważnym elementem 
życia chrześcijańskiego jest powołanie do ciągłego nawracania się. 
Odwrócenie się od grzechu i zwróce nie się ku Bogu, gotowość 
pojednania z bliźnimi, gotowość zadośćuczynienia za grzechy – jest 
łaską Bożą i zadaniem na każdy dzień. Powołaniem człowieka jest 
praca. „Czyńcie sobie ziemię poddaną” – to nakaz Boga. Chrystus, 
Syn Boży, był człowiekiem pracy. Każda praca jest wypełnie niem 
Bożego planu, wyrazem miłości bliźniego, drogą duchowego roz-
woju człowieka. 

Człowiek na ziemi doświadcza przemijania, cierpi i umiera. 
Wiele cierpienia jest skutkiem postępowania człowieka. Ludzie 
ludziom zadają cierpienia. Ale cierpienie jest tajemnicą. Chrystus 
wziął na siebie wszystkie cierpienia świata i nadał cierpieniu zbaw-
czą wartość. Człowiek ochrzczony jest powołany do apostolstwa 
w rodzinie, w parafii, w pracy. Chrześcijanin jest odpowiedzialny 
za rozwój królestwa Bożego w świe cie. Łaska chrztu, dopełniona 
łaską sakramentu bierzmowania, zobowiązuje do świadectwa 
o Chrystusie. Jan Paweł II wiele razy mówił o potrzebie budo wania 
cywilizacji miłości. 

Chrystus kieruje do nas wezwania przez’ „znaki czasu”, wyda-
rzenia i procesy, które trzeba odczytywać oczyma wiary. Spojrzenie 
wiary pomaga nam od czytywać Bożą wolę w małych, codziennych 
wydarzeniach, w spotkaniach z innymi ludźmi oraz w wewnętrz-
nych natchnieniach Ducha Świętego. 

 ks. bp Jan Szkodoń 

Program duszpasterski przygotowali: ks. Jan Przybocki i ks. Piotr Iwanek.
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KONFERENCJE PLENARNE, POGODNE WIECZORY

  Kraków, Dworek Białoprądnicki: konferencja 
– „Ja jestem drogą” – ks. Paweł Kubani

  Ojców: konferencja – „750 lat lokacji Krakowa” – Piotr Boroń

  Skała: koncert – Kazimierz Hoła 

  Podchybie: konferencja –„Chrześcijanin w XXI wieku” 
– don Andrea Barbero /CL/ 

  Wierbka: mecz Pielgrzymi kontra Gospodarze

  Żarki: „Spotkanie misyjne” – ks. Piotr Grotowski

  Choroń: konkurs – kto zdobędzie „złoty sandał” 
– ks. Krzysztof Rodzinka SDB

 Konferencje na trasie: ks. prof. Grzegorz Ryś, ks. Adam 
Podbiera , ks. Jan Szczepaniak, ks. Antoni Miciak CM, 
ks. Piotr Iwanek, ss. Albertynki

Nabożeństwa:

  Skała –  Nabożeństwo przed ołtarzem bł. Salomei

  Leśniów, Sanktuarium MB Leśniowskiej – Nabożeństwo do 
Miłosierdzia Bożego

  Olsztyn, Brzeziny: „Przeprośna Górka” – Nabożeństwo 
Pojednania

W czasie pielgrzymki:

Godz. 20.00   – „Pogodne wieczory”

Godz.  21.00  – Apel Jasnogórski                               

Godz.  21.15 - 22.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu   

         

ORGANIZACJA PIELGRZYMKI

Przewodnik główny ks. kard. Stanisław Dziwisz
Przewodnik duchowy ks. bp Jan Szkodoń
Koordynatorzy pielgrzymki ks. Jan Przybocki
   ks. Piotr Iwanek
   mgr inż. Andrzej Bac

GRUPY, PRZEWODNICY

CZŁON I /prądnicki/

Przewodnik główny ks. Jacek Pierwoła

Grupa Patron grupy Przewodnik grupy

1    Sługa Boży Jan Paweł II  ks. Stanisław Kowalski MS
   kl. Jakub Dudek 
   kl. Dariusz Chrostowski
   kl. Tomasz Krzemiński 
   / XX. Saletyni
   Siostry zakonne / 24 /
   /Zgromadzenie Sióstr Kanosjanek/
2    św. Brat Albert   ks. Stanisław Kracik
   ks. Jan Karlak
   kl. Leszek Dyląg
2’  MB Częstochowska don Andrea Barbero 
                                                                ks. Jerzy Krawczyk  / Ruch 
   Comunione e Liberazione
3   św. Jadwiga Królowa o. Leon Błaszczyszyn OFMCap
   / Bochnia
3’   św. O. Pio o. Bolesław Kanach OFMCap
   o. Łukasz Stec OFMCap
   br. Paweł Orłowski OFMCap
                  / OO. Kapucyni
4   św. Stanisław BM ks. Jacek  Piszczek
   ks. Zygmunt Kosowski
   ks. Dariusz Chromy
5  św. Michał Archanioł ks. Mariusz Źrebiec CSMA
   kl. Piotr Prokopowicz CSMA
   kl. Wojciech Szymański CSMA
   kl. Paweł Wojakiewicz CSMA
   kl. Grzegorz CSMA
   kl. Janusz CSMA / XX. Michalici
   s. Izabela /Nazaretanka/

CZŁON II /śródmiejski/

Przewodnik główny ks. Piotr Iwanek

Grupa Patron grupy Przewodnik grupy

6  św. Jan Kanty ks. Grzegorz Ryś
   / gr. DA św. Anny w Krakowie
7  św. Franciszek z Asyżu      o. Klaudiusz Bartos OFM
   / OO. Franciszkanie
8  św. Wincenty a Paulo ks. Antoni Miciak CM
   / XX. Misjonarze
9   św. Cyryl i św. Metody ks. Sławomir Sułowski
                                                                  / gr. z Czech
10  św. Szczepan ks. Piotr Grotowski
   / gr. o charakterze misyjnym
13  bł. Salomea ks. Adam Podbiera
                                                                   ks. Jan Szczepaniak
                                                                   / gr. autorska
14  św. Józef Kalasancjusz o. Paweł Nejman SchP 
   / OO. Pijarzy
15   św. Jan Bosko ks. Krzysztof Rodzinka SDB
    /XX. Salezjanie

KRAKÓW
³adowanie baga¿u ul. Podzamcze
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MSZA ŒW.

MODLlTWA O BEATYFlKACJÊ 
S£UGl BO¯EGO JANA PAW£A ll

    Bo¿e, Ojcze i Pasterzu ludzkoœci,
Twój Duch spocz¹³ na S³udze Bo¿ym
papie¿u Janie Pawle ll,
by na wzór Jezusa Chrystusa,
Twojego Syna i Najwy¿szego Kap³ana,
niós³ dobr¹ nowinê ubogim,
obwieszcza³ rok ³aski od Pana,
umacnia³ braci w wierze,
sta³ siê ikon¹ mi³oœci.
    Obdarz Twojego S³ugê chwa³¹ o³tarzy,
by Twój œwiêty Koœció³,
wyp³yn¹wszy na g³êbiê,
tym mocniej us³ysza³ wo³anie: NlE LÊKAJ SlÊ!
a drzwi serc powierzonego mu niegdyœ ludu
otwar³y siê na Chrystusa, naszego Pana,
wczoraj, dziœ i na wieki. 
                                            Amen

,,JA JESTEM DROG¥’’
(J 14,6)

XXVII PIESZA PIELGRZYMKA KRAKOWSKA
NA JASN¥ GÓRÊ

CZ£ON II KRAKÓW - ŒRÓDMIEŒCIE
6 - 11 sierpnia 2007

,,PRZYPATRZCIE SiÊ BRACIA, POWO£ANIU WASZEMU’’
(Kor 1,26)
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 Gdów św. Albert Chmielowski ks. Łukasz Kotarba
   s. Agnieszka Zaucha
Niepołomice  św. Karol Boromeusz ks. Zbigniew Piwowar 
   ks. Jan Lis SAC
Mszana 
Dolna św. Michał Archanioł ks. Rafał Buzała 
   ks. Tomasz Plewa
   ks. Paweł Zięba
   dk. Piotr Burtan
   kl. Piotr Płoskonka    

CZŁON VI /skawińsko-czernichowski/

Przewodnik główny ks. Wiesław Widuch

Grupa Patron grupy Przewodnik grupy

I żółta św. Faustyna ks. Bogdan Sarniak 
   ks. Piotr Listopad
   ks. Włodzimierz Łukowicz
   kl. Mirosław Cichoń 
   s. Sara Czarnecka
   / parafia Miłosierdzia Bożego
    – Skawina
II czerwona św. Jadwiga ks. Grzegorz Odrzywołek 
   ks. Rafał Wierzbak
   ks. Paweł Król                                                                
   s. Krystyna Czarny
   s. Maria Zakrzeńska
   / parafia św. Apostołów Szymona 
   i Judy Tadeusza – Skawina 
   ks. Józef Cempura SCJ
    / gr. ze Słowacji
III niebieska św. Brat Albert ks. Adam Pietras
   ks. Józef Czarny
   dk. Rafał Brewczyk
   / parafia św. Mikołaja – Liszki

CZŁON VII /chrzanowsko-trzebiński/ 

Przewodnik główny ks.  Grzegorz Pieróg

Grupa  Przewodnik grupy

I – chrzanowska ks. Andrzej Fyda
   ks. Tomasz Jajecznica  
   o. Micheasz Okoński OFM
II – libiąska  ks. Paweł Gałuszka 
III – spytkowicka  ks. Maciej Półtorak 
   ks. Adam Ogiegło 
Diakoni i klerycy
   dk. Dariusz Burda
   kl. Łukasz Dębsk
   kl. Sławomir Filipek
   kl. Tomasz Skotniczny
Siostry zakonne
   s. Lucyna Matan / Zgromadzenie 
   Sióstr Służebniczek
   s. Gabriela  
   / Zgromadzenie Sióstr Kanosjanek

CZŁON VIII /suski/

Przewodnik główny ks. Adam Banasik

Grupa Patron grupy 

Dekanat Matka Boża z Jasnej Górki ks. Mirosław Kozina
Sucha   ks. Marek Śladowski
Beskidzka  ks. Maciej Półtorak
   ks. Stanisław Bogacz 

CZŁON III /prokocimsko-podgórski/

Przewodnik główny ks. Piotr Wiktor

Grupa Patron grupy Przewodnik grupy

17   św. Kinga ks. Tomasz Błażejowski
   / Podgórze
18  Pan Jezus Miłosierny ks. Paweł Mielecki 
    / Prokocim Nowy
20  Najświętsza Rodzina ks. Józef Jakubiec 
   / Bieżanów Nowy
21  św. Klemens ks. Zbigniew Medoń 
    / Wieliczka

CZŁON IV/nowohucki/

Przewodnik główny ks. Franciszek Gruszka

Grupa Patron grupy Przewodnik grupy

24  św. Maksymilian      ks. Krzysztof  Polewka 
  Maria Kolbe  / Mistrzejowice
25   św. Józef ks. Jarosław Nowak
    / gr. młodzieżowa
26  Święty Krzyż o. Ireneusz Siwek OCist
    / Mogiła
27  św. Wincenty Pallotti ks. Marcin Gontarz SAC
    / XX. Pallotyni
28  NMP Królowa Polski ks. Włodzimierz Szumiec
    / Bieńczyce
29  św. Brat Albert ks. Janusz Skorupa
    / parafia św. Brata Alberta
Pozostali księża
   ks. Tomasz Szopa
   ks. Janusz Korbel
   ks. Tomasz Bajer
   ks. Zbigniew Zalejski
   ks. Siby Thekkemangalam
   ks. Marek Modzelewski
   ks. Mariusz Gorazd
   o. Augustyn Spasowicz
Diakoni
   dk. Paweł Baran
   dk. Grzegorz Kurzec
   dk. Krzysztof Wąs
   dk. Kazimierz Korman
   dk. Piotr Kaczmarek
Klerycy
   br. Maciej Majdak
   kl. Maciej 
Siostry zakonne
   s. Sylwia Chruślicka
   s. Natana Kasprzyk
   s. Ines Szałajko
   s. Dorota Korcyl 
   s. Łucja Dziech SAC
   s. Kinga Maria Ptaszek
   s. Magdalena Piotrowska
   s.Lucyna Wąs

CZŁON V /gdowsko-niepołomicki/ 

Przewodnik główny ks. Andrzej Mieszczak

Grupa Patron grupy Przewodnik grupy

Myślenice Matka Boża Myślenicka ks. Zbigniew Sala
   ks. Karol Węgrzyn
   ks. Marek Wcisło
   dk. Łukasz Michalczewski
   kl. Rafał Wilkołek
   s. Krystyna Krzych
   s. Milenia Wilk
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Służba specjalna Bogdan Orządała
Porządkowy główny Ireneusz Sułek
   Kazimierz  Michalik
   Piotr Kasper
   Paweł Świdniewicz
   Michał Suliński
   Dariusz Ruchała
   Dariusz Gorajczyk /pilot/
Baza  Renata Spyrka
   Anna Kielska
   Mirosław Sułek
   Sylwia Serebak
   Agnieszka Kurylak
   Jadwiga Grochal
   Dobrochna Kwiecińska
   Katarzyna Krzywicka
   Maria Rudawska
   Katarzyna Rękas
   Justyna Gąsiorek
   Sara Cenda
   Sławomir Kasper (foto)
   Stefan Oszustowicz (video)
Kwatermistrz główny Andrzej Betlej
   Dominika Dębska
Służba techniczna Robert Błoński
   Arkadiusz Motyka
   Zbigniew Choroba
   Janusz Wąsikowski
Liturgia  kl. Łukasz Kwiatek
   kl. Dominik Kleszyk
 Służba czystości Andrzej Płachetko
   Bożena Nesterak
   Karolina Tworzydło
   Krzysztof Dorynek
   Leszek Pastuszek
Zaopatrzenie – woda Miłosz Patynowski
Zaopatrzenie – kuchnia Elżbieta Juszczak
   Andrzej Kruk
   Łukasz Wallis
Zaopatrzenie – sklep Paweł Gwóźdź
   Barbara Miśtal
   Krzysztof Dubel
   Izabela Sulińska
   Anna Ciarach
   Aneta Gierbuszewska
   Sylwia Pawłowska
   Tomasz Niebielski
   Anna Łasut
   Zbigniew Grześkowiak
   Maciej Siejak
   Karolina Jastrzębska
   Michał Rokicki
   Katarzyna Stańczyk
   Ilona Mika
   Iwona Junkiewicz
   Janusz Piekus
Służba zdrowia  
/ Maltańska Służba Medyczna lek. Małgorzta Spaczyńska
   Agnieszka Stalmach
   Magdalena Wiśniowska
   Adrian Białka
   Agnieszka Szuro-Kazaniecka
   Damian Kazaniecki

CZŁON III

Przewodnik główny ks. Piotr Wiktor
Porządkowy główny Bartosz Kłaput
Pilot  Tomasz Pabian
   Krzysztof Potoczek
Baza  Agnieszka Tabor
   Beata Jakowczuk
   Rafał Hojda
Kwatermistrz główny Henryk Dziedzic

LICZEBNOŚĆ PIELGRZYMKI

W pielgrzymce wzięło udział ok. 7500  pątników, w tym 85  księży, 
27  diakonów i kleryków, 41 sióstr zakonnych. 
Uczestniczyli także pielgrzymi ze Słowacji, Czech, Belgii, USA, Francji, 
Hiszpanii, Włoch /Ruch Comunione e Liberazione – 900 os./
CzłonI    – ok. 2000
Człon II  – ok. 1900 
Człon III  – ok. 600
Człon IV  – ok. 1100
Człon V   – ok. 550 
Człon VI  – ok. 600
Człon VII  – ok. 550 
Człon VIII  – ok. 200

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY

CZŁON I

Przewodnik główny ks. Jacek Pierwoła
Porządkowy główny Andrzej Bac
   Robert Leśniak
   Paweł Czernek
   Grzegorz Szarawara
   Mariusz Żaba
   Krzysztof  Woźniak
   Halina Marchut                                                               
   Jarosław Leśniak /koordyn.  gr.3/
   Jaromir Malina /koordyn.  gr.3/
   Andrzej Siwiec /koordyn. gr.3’/
   Wojciech Knutelski
   /pilot przewodnika gł./
Baza  Anna Krajewska
   Beata Gorączko
   Iwona Bradło
   Marta Drewniak-Czernek
   Joanna Wydra
   Dorota Żaba
   Łukasz Łacheta
Kwatermistrz główny Wojciech Wieczorek
   Łukasz Chowaniec
   kl. Piotr Prokopowicz CSMA
Służba techniczna Władysław Goryczka
   Stanisław Lech
   Roman Janas
Liturgia  Michał Słabicki
   Paweł Kaczmarczyk

Zaopatrzenie Marcin Chytry
   Zbigniew Witek
   Janusz Zybura
   Łukasz Gorączko
   Katarzyna Burenok
Transport  Zdzisław Polkowski 
   Stanisław Chudyba
   Andrzej Świgost
   Augustyn Godek
   Tadeusz Wojton
Służba zdrowia 
/ Maltańska Służba Medyczna lek. Adam Podhorecki
   Eugenia Dudek
   Monika Tota
   Mieczysław Kasznik
   Martin Klasen
   Heinz Schaer    

CZŁON II

Przewodnik główny ks. Piotr Iwanek
Koordynator członu Bogdan Solawa
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   Dorota Twaróg
   Kinga Węglarz
Transport  Maciej Strojny
   Władysław Pytel
   Adam Strzesak
   Andrzej Dudziak
   Andrzej Stasiak
Służba zdrowia 
/ Maltańska Służba Medyczna lek. Teresa Mnich- Lonka
   Katarzyna Opydo
   Juliusz Dobrowolski
   Magdalena Piotrowska
   Eliasz Królikowski 

CZŁON VI

Przewodnik główny ks. Wiesław Widuch 
Porządkowy główny Piotr Ćwik
   Marcin Maj
   Krzysztof Abramski
   Mariusz Król
   Zygmunt Kopta 
   Marcin Lisowski 
   Szczepan Jurkowski 
   Paweł Pałasz 
Pilot pielgrzymki Karol Papież
   Piotr Romanowski
Transport  Piotr Marszałek
Kwatermistrz główny Barbara i Stanisław Szewczyk
Służba zdrowia  
/ Maltańska Służba Medyczna lek. Ewa Majcherek-Jaworska
   Krzysztof Derewecki

CZŁON VII

Przewodnik główny ks. Grzegorz Pieróg
Porządkowy główny Rafał Cichy
Kwatermistrz główny Anna Rusek
   Paweł Jabłoński
Baza  Katarzyna Markiewicz
   Gabriela Brodacka
Służba techniczna Arkadiusz Wolski
Transport  Piotr Lepka
   Zygmunt Augustyniak
Służba zdrowia 
/ Maltańska Służba Medyczna lek. Piotr Brodzicki
   Stanisław Paluch
   Magdalena Kula
   Agnieszka Dudek

CZŁON VIII  

Przewodnik główny ks. Adam Banasik
Porządkowy główny Piotr Kijas
   Marek Ponikiewski
   Mirosław Winiarski
   Janusz Gibas
   Łukasz Gibas
   Daniel Olszowski
Kwatermistrz główny, baza Mirosława i Wiesław   
   Łopatkowie
   Jacek Gąska
Służba zdrowia Ratownicy z Sekcji Ratownictwa  
   Medycznego 
   OSP w Kurowie

KOORDYNACJA  MALTAŃSKIEJ SŁUŻBY MEDYCZNEJ

   dr Róża Kubiak

                                        prof. Henryk Kubiak

   Paulina Cieślik
Służba techniczna Michał Cebula
Zaopatrzenie Paweł Kozera
   Marcin Gróca
Służba czystości Agnieszka Polańska – Kłaput
Transport   Krzysztof Cygan
   Grzegorz Trzaska
Służba zdrowia 
/ Maltańska Służba Medyczna lek. Dariusz Giza
   Agnieszka Biel
   Joanna Słomian
   Michał Słomian
   Paweł Bączyk

CZŁON IV

Przewodnik główny ks. Franciszek Gruszka
Przewodnik porządkowy Mariusz Doniec
Porządkowy główny Sławomir Migo
   Ireneusz Raś
   Łukasz Jezioro 
Pilot  Tomasz Mazanek
Baza  Renata Stępińska
   Anna Radoń
   Monika Hladowczak
   Aleksandra Frączek
   Agnieszka Haraf
   Teresa Raś
   Elżbieta Wyczesany
   Katarzyna Drążek
   Magdalena Kwiecień
   Agata Wyczesany
Kwatermistrz główny Paweł Cencek
   Krzysztof Chmura
Zaopatrzenie Łukasz Lany
   Aneta Dudzińska
   Tomasz Tyczyński
   Łukasz Kopciński
   Adrian Kukla
   Wiktor Piech
   Benedykt Płonka
   Piotr Markiewicz 
Służba techniczna Wojciech Wittich
   Kamil Kosała
Służba czystości Marcin Wójcik
   Piotr Cencek
   Piotr Tucznio 
Fotograf  Tomasz Zybała
Transport  Adrian Wysowski
   Stanisław Raś
   Kazimierz Wójcik
   Mieczysław Dziurdzia
   Józef Siudek,  
   Bogusław Nowak
   Andrzej Niedźwiecki
Służba zdrowia  
/ Maltańska Służba Medyczna lek. Roman Drążek 
   Grzegorz Chorązki
   Tomasz Lenart

CZŁON V

Przewodnik główny ks. Andrzej Mieszczak
Porządkowy główny Rafał Trychta
   Tomasz Węglarz
Kwatermistrz główny Jacek Pieron
Baza  Agnieszka Halberda
   Elżbieta Witkowska    
   Jolanta Dudziak
Służba techniczna Daniel Turakiewicz
Zaopatrzenie Zbigniew Głód
    Jakub Kurnik
Zaopatrzenie – sklep Patryk Dziedzic
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co Bóg powie mi w sercu. Jest przejawem odwagi pozwolić Mu mówić, 
a jeszcze większym – usłuchać Go.

Nie jest najważniejszym na pielgrzymce „bycie” na Jasnej Górze. Waż-
niejsze jest to, jak idę. Jak przeżywam codzienną Eucharystię, spotkanie 
z Bogiem w Jego Słowie, na modlitwie, śpiewie czy konferencji, ale ważnym 
jest to jak spotykam się z Bogiem w swoim sercu, w drugim człowieku. 
Piękne są „spektakularne” nawrócenia w czasie pielgrzymki, ale o wiele 
częstsze i wiele cenniejsze są moje nawrócenia z codziennych słabości, 
grzechów, niedoskonałości, które owocują już po pielgrzymce. „Po owo-
cach ich poznacie…” – i tutaj zaczynają się „schody”. Tak naprawdę – ile 
razy już pielgrzymowałem? A co przez te lata zmieniłem w moim postępo-
waniu? To podstawowe pytanie skierowane do tych, którzy wiele razy już 
pielgrzymowali, bo wszechobecna rutyna i im zagraża. Wiedzą już jak trasa, 
jak się „ustawić”, jak „załapać” na dobry nocleg, gdzie się pokazać, a gdzie 
ukryć…, i oto w tej rutynie nie ma już miejsca dla tego, który jest 
Najważniejszy.

Pielgrzymka rusza po raz kolejny, ale jeśli te minione nie przyniosły 
w moim życiu żadnych owoców, to zawsze trzeba dać Bogu szansę – może 
za tym 30 razem przebije się przez skorupę mojego serca?

A więc, Siostro i Bracie, „wyrusz z nami na wspaniały pielgrzymkowy 
szlak…” – szlak odnalezienia Boga we własnym sercu…

  Ks. Grzegorz Ryś

/przewodnik grupy 6 członu II – śródmiejskiego 
od roku 1994/

Pierwszy raz poszedłem na pielgrzymkę krakow-
ską w roku 1992. Od tej pory chodziłem zawsze. 
W  tym roku – jeśli Pan Bóg pozwoli – wybieram się 
po raz dziewiętnasty. Dwa pierwsze lata chodziłem 
z nieistniejącą już dzisiaj grupą 13’; od 1994 roku do 

dziś jestem przewodnikiem grupy 6.
Powodem, dla którego poszedłem (i który zasadniczo nie zmienił się do 

dziś) była potrzeba księdza – trzeba było zająć miejsce odchodzących prze-
wodników: najpierw ks. prof. Tomasza Jelonka (z 13’), a potem ks. dr Fran-
ciszka Płonki (ten ostatni sam zwrócił się do mnie z prośbą, by przejąć po 
nim „jego” 6-tkę). Myślałem prosto: są ludzie, którzy spotykają się na sześć 
dni (rezygnując nierzadko z innych, „wygodniejszych” form urlopu), by 
w drodze słuchać Słowa Bożego, przeżywać razem Eucharystię, wyspowiadać 
się, porozmawiać – przeżyć rodzaj rekolekcji. Potrzebują księdza. Ja zaś mam 
święcenia, mam władzę odprawiać i rozgrzeszać, mam misję kanoniczną, by 
głosić Ewangelię. Mam to wszystko przecież nie dla siebie, lecz dla nich. 
Więc… Skoro kapłaństwo jest służebne… Z biegiem lat ów „powód” przybierał 
coraz konkretniejszy kształt – zmieniał się w dziesiątki i setki konkretnych 
twarzy, coraz bardziej rozpoznawalnych, coraz lepiej znajomych, pojawiają-
cych się wiernie co roku, współtworzących rzeczywistą (nawet jeśli zbierającą 
się w rocznych odstępach) wspólnotę – zgromadzenie – Kościół.

To niewątpliwie jest specyfika grupy 6. Nie ma ona żadnego charakteru 
„stanowego”. Są w niej wszyscy: z reguły najmłodsi i najstarsi uczestnicy 
pielgrzymki (przynajmniej członu śródmiejskiego), młodzież i ludzie w śred-
nim wieku, całe rodziny i ludzie samotni, z Krakowa, z południa Polski, 
z Poznania, z Gdańska, z Warszawy, z wielu, wielu miejsc; młodzież z dusz-
pasterstw akademickich, niepełnosprawni, siostry zakonne, wierni czytel-
nicy „Tygodnika Powszechnego” i równie wierni, ofiarni słuchacze Radia 
Maryja; politycznie – niemal całe spectrum polskie; czasami wędrują z nami 
obcokrajowcy (Anglicy, Francuzi, Słowacy, Polacy z niemieckiej Polonii). 
KOŚCIÓŁ! W całej swej różnorodności, która jest bogactwem. Nikomu nie 
przeszkadza. Nikogo nie wyklucza. Wypowiada się różnie: psalmami nie-
szporów śpiewanymi raz w wersji tradycyjnej, innym zaś razem „oazowej”; 
głośnym śpiewem i tańcem, oraz powtarzanymi półgodzinnymi odcinkami 
w całkowitej ciszy. I wspólnym skupieniu wokół tego, co najważniejsze: 
Eucharystia, Słowo, modlitwa (droga krzyżowa, różaniec, godzinki).

Więc, dokąd mogę, będę chodził. I namawiał na to kleryków.

  Andrzej Bac

/koordynator pielgrzymki/

Sierpień – dla wielu z nas miesiąc szczególny... 
Tyle spraw wydarzyło się właśnie w sierpniu. Cała 
Polska znajduje się na szlaku pielgrzymkowym. Z naj-
odleglejszych zakątków kraju i z zagranicy podążają 
na Jasną Górę setki tysięcy pielgrzymów. 

Każda pielgrzymka pozwala nam wracać do chwil 
jej narodzin. Pamiętamy rok 1981 i Biały Marszy w Krakowie w dniu 17 
maja 1981 roku. Pamiętamy te długie majowe wieczory, przepojone mo-
dlitwą o zdrowie, cudem uratowanego naszego Ojca Świętego Jana Pawła 
II. Nasza modlitwa wyrażona była wówczas w pięknym zgromadzeniu 
studentów i mieszkańców Krakowa, uwieńczonym wołaniem, wypełnio-
nego po brzegi Krakowskiego Rynku, o zwycięstwo cywilizacji miłości.

Poszliśmy wtedy w sierpniu, po raz pierwszy, z pielgrzymką do Czarnej 
Madonny podziękować Panu Bogu za cudowne ocalenie Jana Pawła II, 
pielgrzymując w Jego intencji i w intencji umiłowanej Ojczyzny. Pamiętamy 
również ten drugi Biały Marsz Wdzięczności z kwietnia 2005 roku po 
odejściu Jana Pawła II do Domu Pana. Byliśmy i w 1981 roku i w 2005 roku 
razem z Janem Pawłem II i wierzymy, że On teraz jest z nami.

Bo przecież znowu w sierpniu ruszymy na pielgrzymkowy szlak Orlich 
Gniazd Jury Krakowsko – Częstochowskiej, z Wawelu na Jasną Górę, piel-
grzymując w intencji Ojca Świętego i Ojczyzny, modląc się o rychłą beaty-
fikację i kanonizację Sługi Bożego naszego umiłowanego Jana Pawła II.

 
 

  Ks. Grzegorz Pieróg

/główny przewodnik członu VII 
– chrzanowsko-trzebińskiego
od roku 2002 /

„Wyrusz z nami na wspaniały pielgrzymkowy 
szlak” – to słowa jednej z piosenek śpiewanych w cza-
sie drogi do Matki. Rodzi się więc pytanie: czym jest 
pielgrzymka? Po co pielgrzymować?”  Ilu pielgrzy-

mów – tyle odpowiedzi, ale każdy z nas niesie w swoim sercu sprawy, które 
chce przedstawić Bogu przez ręce Maryi. I to nie tylko w momencie, gdy 
przez kilka chwil klęczy przed Cudownym Obrazem na szczycie Jasnej 
Góry, lecz żyje niejako nimi przez cały czas trudnej drogi. 

Pielgrzymowanie, to nie tylko zabawa, śpiew, modlitwa. Pielgrzymo-
wanie, to trud, to ból nóg wynikający ze zmęczenia fizycznego, ale to także 
„ból wewnętrzny”, będący owocem ciężkiej pracy nad sobą, w swoim sercu, 
swoim sumieniu. 

Błądzi ten, kto uważa, że pielgrzymka, to sposób na tanie wakacje, czas 
„ekstremalnej” zabawy. Kto tak myśli, nie wytrwa. Od samego początku 
drogi trzeba tu zmienić swój sposób myślenia. W świecie wszechobecnej 
wolności (czytaj: „samowoli”) trzeba poddać się regulaminowi pielgrzyma 
i zasadom wspólnoty, w świecie egocentryzmu – trzeba otworzyć się na 
drugiego człowieka, któremu czasem należy pomóc, ustąpić, poświęcić 
czas; w świecie, gdzie wszystko mi się należy – muszę zrezygnować z siebie 
na korzyść bliźniego; w świecie pełnym zgiełku, hałasu – trzeba nauczyć 
się ciszy…

I można mnożyć tu przykłady, jak przemienia człowieka taka dobrze 
przeżyta pielgrzymka. Nie dokonujemy przy zapisach „selekcji”, każdy 
może pójść z nami, ale nie każdy to wytrzymuje…

Aby tego dokonać, by owocnie przeżyć pielgrzymkę trzeba się wyciszyć, 
i tego właśnie brakowało mi długo w czasie naszej drogi. Owszem, były 
chwile ciszy, ale wyczuwało się, iż to cisza na pokaz, były szepty, czasem 
śmiechy, ogólnie – szum. I wreszcie znalazł się sposób: wykonaliśmy napis: 
„teraz tylko Ty i Bóg…” i codziennie inne osoby stojąc obok drogi ukazywali 
go pielgrzymom. I muszę przyznać, że od tego momentu pielgrzymi wyci-
szali się i nie było trudności, by kilka, kilkanaście minut spędzić sam na 
sam z Bogiem w sercu. Ta obawa przed ciszą, to chyba obawa przed tym, 
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o jednym z nich. Dla wielu kobiet, przyszłych matek, macierzyństwo jawi 
się jako zagrożenie. Już sama możliwość posiadania wcześniej czy później 
potomstwa utrudnia im znalezienie pracy. Jeszcze trudniej przychodzi 
powrót do pracy po urodzeniu dziecka, zwłaszcza pogodzenie pracy zawo-
dowej z wychowaniem dziecka. Często dochodzi do głosu bezduszność 
pracodawców. Liczy się bardziej produkcja, skuteczność, wynik niż los 
obarczonej ponad siły i pozostawionej własnemu losowi kobiety. A przecież 
przez sam fakt urodzenia i wychowania dzieci wnosi ona najcenniejszy 
wkład w życie społeczeństwa.

Doceniając to wszystko, co już zrobiono w zakresie solidarnej pomocy 
dla matek, apelujemy do sumień i serc wszystkich odpowiedzialnych, by 
byli szczególnie uwrażliwieni w tym zakresie. Ten apel kierujemy od tronu 
Matki Jezusa, Matki Kościoła i Matki nas wszystkich.

Drodzy bracia i siostry, wasz pielgrzymi trud ofiarowywaliście codzien-
nie w wielu intencjach — tych wspólnych i zapowiadanych, a także tych 
bardzo osobistych. Dziękuję wam za modlitwę i trud ofiarowany w intencji 
nowych powołań do kapłaństwa i życia zakonnego. Potrzeba nam tych 
powołań, by nie zabrakło Kościołowi ludzi gotowych służyć wszystkim, 
także naszym rodzinom, dzieciom i młodzieży, starszym i chorym.

 Dziękuję za modlitwy i ofiary w intencji naszej Ojczyzny, potrzebującej 
dzisiaj mądrych i bezinteresownych polityków, zdolnych troszczyć się 
o dobro wspólne nas wszystkich, wznoszących się ponad niepotrzebne, 
jałowe i gorszące spory partyjne.

Dziękuję za modlitwy w intencji Ojca Świętego Benedykta XVI, a także 
w intencji kanonizacji Sługi Bożego Jana Pawła II. Z każdym dniem uświa-
damiamy sobie, jak bardzo my sami i cały Kościół został ubogacony jego 
pontyfikatem. Świętość Jana Pawła II przemawia do umysłów i serc milionów 
ludzi na całym świecie. Jego świadectwo wiary pobudza nas wszystkich, 
byśmy odważnie i zdecydowanie szli za Jezusem, który o sobie powiedział, 
że jest „drogą i prawdą, i życiem” (J 14, 6).

 Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w XXVII Pieszej Pielgrzymce 
Krakowskiej. Wychodziliście z różnych miejsc naszej archidiecezji w ośmiu 
grupach: prądnickiej, śródmiejskiej, prokocimsko-podgórskiej, nowohuc-
kiej, gdowsko-niepołomickiej, skawińsko-czernichowskiej, chrzanowsko-
trzebińskiej i suskiej, by spotkać się w wielkiej wspólnocie u stóp Pani Ja-
snogórskiej. Dołączyli do was pielgrzymi z 8 krajów: Włosi z grupą około 
1200 osób z Ruchu Comunione e Liberazione, Szwajcarzy, Hiszpanie, Fran-
cuzi, Mołdawianie, Kanadyjczycy, Czesi, polskie dzieci z Litwy. Wszystkim 
wam dziękuję za to wielkie wielojęzyczne świadectwo jednej wiary. Wyra-
żam wdzięczność organizatorom tego wielkiego przedsięwzięcia duszpa-
sterskiego. Dziękuję wszystkim, którzy na trasie przyjmowali pielgrzymów 
— chlebem, wodą, dachem nad głową. Dziękuję również tym, którzy towa-
rzyszyli wam duchowo. Bogu niech będą dzięki za tak wielką solidarność 
serc!

 Kończy się tegoroczna Piesza Pielgrzymka, ale przecież stanowi ona 
tylko pewien etap wspólnego pielgrzymowania drogami zbawienia. Niech 
was na tych następnych etapach umacnia Jezus Chrystus, żywy i obecny 
w Eucharystii. Bądźcie Jego odważnymi i wiarygodnymi świadkami w dzi-
siejszym świecie. Niech wam towarzyszy w tym dziele Jego Matka, Maryja.

 Amen! 

Homilia Metropolity Krakowskiego 
Ks. kard. Stanisława Dziwisza
Msza Św.  – Jasna Góra, 11.08.2007 r.
  
Bracia i Siostry, utrudzeni Pielgrzymi!  
Wysłuchaliśmy znanej nam niemal na pamięć Ewangelii. To, co wyda-

rzyło się w Kanie Galilejskiej, a zwłaszcza postawa Maryi i Jej Syna, nie 
przestaje przemawiać do kolejnych pokoleń uczniów Jezusa. Wydarzenie 
z Kany przemawia również do nas, do naszej wyobraźni i naszych serc.

  Spotykamy się dziś z Jezusem bliskim, przyjaznym ludzkiej miłości 
i ludzkiej rodzinie. Jezus przyjmuje zaproszenie na wesele. Przybywa nie 
sam, ale z gronem najbliższych uczniów. Jest tam również Jego Matka. To 
Ona – obok Syna – jest główną bohaterką wydarzenia, zapisanego na zawsze 
na kartach Ewangelii. To Ona – niezapatrzona w siebie, ale otwarta na innych 
i na to, co się wokół Niej dzieje – jako pierwsza dostrzega problem. Ucztu-
jącym radośnie biesiadnikom zaczyna brakować wina. Z tym problemem 
zwraca się do Jezusa: „Nie mają już wina”. Zdaje się o nic nie prosić. Ale 
wystarczy tych kilka słów, by spowodować reakcję ze strony Jezusa. Począt-
kowo wydaje się On zaskoczony, bo w prostych słowach Matki odczytał 
zarazem niewypowiedzianą prośbę: <<Czyż to moja lub Twoja sprawa, 
Niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja>>.

 Maryja o nic więcej nie pyta. Przygotowuje tylko sługi, by byli gotowi 
spełnić każdą prośbę, każde polecenie Jezusa: „Zróbcie wszystko, cokolwiek 
wam powie”. Znamy resztę wydarzenia. To w Kanie Galilejskiej Jezus do-
konał pierwszego cudu, pierwszego znaku, by uwierzyli w Niego uczniowie. 
By uświadomili sobie, że nie jest tylko zwykłym człowiekiem, ale oczeki-
wanym Mesjaszem, Synem Boga żywego, Zbawicielem świata.

  Również na drogach naszego życia Jezus daje nam wiele znaków, aby 
umacniać naszą wiarę, naszą przynależność do Niego i do Jego Kościoła. 
Czyż takim znakiem, czyż takim moralnym cudem nie jest nasza piesza 
pielgrzymka na Jasną Górę? Co roku setki tysięcy naszych rodaków, a także 
wielu naszych braci i sióstr z zagranicy wędruje pieszo do duchowej stolicy 
Polski, do tronu Maryi. Co ich, co was skłania do podjęcia takiego trudu? 
Przecież tego nie można wytłumaczyć w kategoriach czysto ludzkich. Ludzie 
podejmują bezinteresowny wysiłek, godzą się na niewygody, idą w pocie 
czoła, i do tego z radością, bo odkrywają lub pragną odkryć głębszy wymiar 
swojego ziemskiego pielgrzymowania.

Nie można zrozumieć naszych pielgrzymek poza sferą wiary. Ojciec 
Święty Benedykt XVI przypomniał nam w ubiegłym roku na krakowskich 
Błoniach, czym jest wiara, co to znaczy wierzyć. „Wierzyć to przede wszyst-
kim znaczy uznać za prawdę to, czego do końca nie ogarnia nasz umysł. 
Trzeba przyjąć to, co Bóg nam objawia o sobie, o nas samych i o otaczającej 
nas rzeczywistości, także tej niewidzialnej, niepojętej, niewyobrażalnej. (...) 
Wierzyć to znaczy zawierzyć Bogu, powierzyć Mu nasz los. Wierzyć — to 
znaczy nawiązać głęboko osobistą więź z naszym Stwórcą i Odkupicielem 
w mocy Ducha Świętego i uczynić tę więź fundamentem całego życia” 
(homilia, 28.05.2007). Jestem przekonany, że pielgrzymka umocniła waszą 
wiarę, waszą osobistą przyjaźń z Jezusem. Pomogła wam wejść w najgłębszy 
nurt życia człowieka — życia z Bogiem i dla Boga, życia w miłości i nadziei. 
To najważniejszy owoc pielgrzymki.

 Tegorocznej Pieszej Pielgrzymce Krakowskiej towarzyszyły słowa: 
„Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu” (1 Kor 1, 26). Przypatrujemy 
się powołaniu każdego i każdej z nas. Bóg woła każdego po imieniu i każ-
demu wyznacza zadanie do spełnienia. Być powołanym to znaczy uświa-
domić sobie, że Bóg wybrał dla mnie szczególne i niepowtarzalne miejsce 
w swoim Królestwie, i że już tu na ziemi — we wspólnocie z innymi — mam 
zaangażować wszystkie siły, zdolności, umysł i serce do budowania Króle-
stwa Bożego, Królestwa prawdy, miłości, przebaczenia i pokoju.

 Każda i każdy z nas rozpoznaje w życiu swoje powołanie. Dla zdecy-
dowanej większości jest to powołanie do życia w rodzinie, do małżeństwa, 
do ojcostwa i macierzyństwa. Jest to powołanie trudne i odpowiedzialne, 
wymagające przygotowania i dojrzałości, a także pomocy ze strony społe-
czeństwa. Nie sposób nie uświadomić sobie, że realizacji tego powołania 
zagrażają dziś różne niepokojące zjawiska. Chciałbym wspomnieć tylko 
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nionych lat, z niecierpliwością wyczekuję 6 sierpnia, by ponownie wyruszyć 
na pielgrzymi szlak. 

 Agnieszka Halberda

 /człon V – gdowsko-niepołomicki/

Po raz pierwszy w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę 
uczestniczyłam w roku 1999.

Pamiętam, że wtedy nie wiedziałam tak naprawdę po 
co idzie się na Jasną Górę. Na pielgrzymi szlak wybrali 
się moi znajomi, więc dlaczego ja miałam zostać w domu, 

kiedy ten czas mogę spędzić z nimi? Jednak bardzo szybko zrozumiałam 
dlaczego „chodzi się” na Jasną Górę. Faktycznie pielgrzymka jest formą 
spędzania czasu z drugim człowiekiem, ale przede wszystkim rekolekcjami 
w drodze.

Kolejne lata mojego pielgrzymowania były już „świadomym” podążaniem 
do tronu Matki Bożej na Jasnej Górze. Wiedziałam po co idę, i co najważ-
niejsze, do Kogo. Każdego roku towarzyszyła mi konkretna intencja. Dzię-
kowałam za dobro, którego doświadczyłam w moim życiu, a przecież było 
go całkiem sporo. Starałam się przepraszać za to, co złe, ofiarując trud i nie-
wygodę pielgrzymowania, a w końcu prosiłam o to, co na dnie mojego serca. 

Zawsze wierzyłam, że zostanę wysłuchana, że moje problemy, z którymi 
szłam, jeżeli nawet nie znikną jak za działaniem czarodziejskiej różdżki, to 
na pewno inaczej na nie popatrzę, i nigdy się nie zawiodłam. Do domu 
zawsze wracałam pozytywnie nastawiona do życia i do ludzi, którzy mnie 
otaczali. Ten duchowy optymizm pozwalał mi dobrze przeżywać czas do 
kolejnej pielgrzymki.

Od roku 2006 uczestniczę w pielgrzymce pełniąc służbę w bazie. Na 
samym początku byłam niechętna takiemu pomysłowi, uważałam, że skoro 
jest to piesza pielgrzymka, to ja chcę chodzić na nogach, a nie większość 
czasu spędzać jadąc samochodem! Myślałam sobie – co mi z takiej piel-
grzymki? Jednak okazało się to kolejnym ważnym doświadczeniem w moim 
życiu. Nauczyłam się, że od tego momentu nie jestem odpowiedzialna tylko 
za siebie, ale za całą naszą wspólnotę. Pełniąc jakąkolwiek służbę na piel-
grzymim szlaku, również wędruje się do Matki, niosąc swoje intencje. Każda 
osoba mająca jakąkolwiek funkcję na pielgrzymce przeżywa radości, smutki 
i trudności. Być może mają one tylko trochę inny charakter niż pielgrzyma, 
który przez cały dzień maszeruje. Teraz patrząc z perspektywy czasu, wiem, 
że podczas każdej wędrówki na Jasną Górę pokonując kolejne kilometry 
pokonywałam samą siebie, swoje słabości. Dziś może nie byłabym tą osobą, 
którą jestem, gdyby nie te lata pielgrzymowania, gdyby nie Ci ludzie, z któ-
rymi wspólnie wędrowałam. Każdy z pielgrzymów jest inny, ma swoją 
własną historię życia, ale na te kilka dni wszyscy jesteśmy dla siebie Braćmi 
i Siostrami, którzy mogą na siebie liczyć poprzez dobre słowo, uczynek 
czy serdeczny uśmiech. Są wydarzenia, słowa, osoby, które wywarły na 
mnie ogromny wpływ, nadały kierunek, a czasami sens mojemu życiu, i na 
pewno pozostaną w mojej pamięci. Na samym końcu pozostaje mi podzię-
kować za ten cudowny dar jakim jest pielgrzymka i życzyć wszystkim 
uczestnikom wielkiej radości z przeżywania tego daru.

 Wojciech Wieczorek 

/człon I – prądnicki/

Czym jest dla mnie pielgrzymka?
Osobiście pielgrzymkę i trudy z nią związane odbie-

ram odrobinę inaczej niż ci wszyscy, którzy przez 6 dni 
podążają pieszo pielgrzymim szlakiem. Jako, że od same-
go początku mojej pielgrzymiej „przygody” aktywnie 

włączam się w pomoc przy organizowaniu tego przedsięwzięcia w charak-
terze kwatermistrza (najpierw grypy IV, a późnej członu I), do tej pory nie 
było mi dane przemierzyć pieszo całej drogi ze wzgórza wawelskiego pod 

 O. Łukasz Stec OFMCap

/człon I – prądnicki/  

Trzy razy uczestniczyłem w Krakowskiej Pielgrzymce 
na Jasną Górę z grupą 3’ św. O. Pio.

Grupa prowadzona jest przez OO. Kapucynów, a jej 
przewodnikiem od wielu, wielu lat jest o. Bolesław Ka-
nach OFMCap.

 Pielgrzymka pomogła mi zrozumieć czym jest życie: pielgrzymowaniem 
do Domu Ojca. Przypominali mi o tym pątnicy opowiadający   o swoim 
życiu, o swoich zmaganiach, trudnościach, pragnieniach, radościach życia. 
Myślę, że pielgrzymka pomaga przyjąć dar życia. Uczy postawy aktywnej 
wobec życia, w której człowiek stara się odpowiadać na ten dar, wierząc, 
że w wydarzeniach historii mówi do niego sam Bóg. Dziękuję wszystkim 
za świadectwo żywej wiary.

 Anna Radoń

/człon IV – nowohucki/

Pielgrzymka to wędrówka w głąb siebie, w najdalsze 
pokłady moich uczuć, pragnień i lęków. To szukanie 
odpowiedzi na pytania dotyczące mojego życia. To po-
szukiwanie Boga i rozpoznawanie Jego woli. Czy piel-
grzymka pozwala to wszystko odnaleźć? Nie twierdzę, że  

jest ona cudownym lekarstwem na wszystkie trudności naszego codzien-
nego życia, ani że udziela ona odpowiedzi na wszystkie nurtujące nas 
pytania. Twierdzę, że daje ona coś więcej. Uświadamia nam bowiem, skąd 
mamy czerpać siły do codziennego zmagania się z rzeczywistością. Feno-
menem pielgrzymki jest to, że ludzie w niej uczestniczący potrafią radować 
się, okazywać innym serce, życzliwość i pomoc. Robią to mimo trudu drogi, 
zmęczenia, skwaru oraz deszczu, niewyspania, obolałych nóg i ramion. Dla 
nas, czyli bazy, pielgrzymka to ciągła  troska o rzeszę tysiąca pielgrzymów, 
o ich bezpieczeństwo, zdrowie i spokojny sen. To troska o ich przeżycia 
religijne i duchowe, często kosztem własnej niewygody. 

Dlaczego więc pielgrzymka przyciąga tak wielkie rzesze ludzi, którzy 
często rok rocznie powracają na jej szlak? Bo pod „warstwą” fizycznego 
zmęczenia i obolałych stóp odkrywamy to co najważniejsze, odkrywamy 
sens tej drogi i to, że nie jesteśmy w niej sami, że wspiera nas w niej Ta, 
do której idziemy. Czyż pielgrzymka nie jest metaforą naszego życia? Życia 
nie usłanego przecież różami, życia pełnego trudów i smutku. Ale to właśnie 
pielgrzymka uczy nas, że mimo cierpień możemy i powinniśmy iść naprzód. 
I tak idziemy mając przed oczyma serca Bramy Jasnej Góry. Ale pielgrzymka 
tak naprawdę nie kończy się u stóp Jasnogórskiego Sanktuarium. Ona trwa 
znacznie dłużej. Nasze życie jest przecież ciągłym wędrowaniem… wszyscy 
zmierzamy bowiem do Bram Nieba.

 Janusz Zybura

/człon I – prądnicki/

Pielgrzymka to ważny czas wzrastania i gruntowania 
mojej świadomości religijnej, a czas spędzony na piel-
grzymim szlaku dodaje mi sił w pokonywaniu trudności 
dnia codziennego, to tu ładuję swoje akumulatory na 
następny rok.

Czas pielgrzymowania to czas religijnego i duchowego włączania się 
w życie Kościoła Krakowskiego, i nie tylko,  ja zaangażowałem się do po-
mocy przy przygotowaniu pielgrzymki.

I teraz moje pielgrzymowanie to czas pracy i modlitwy, jak i pomocy 
siostrom i braciom we właściwym przeżyciu tych kilku dni wędrówki. 
Dziękując Pani Jasnogórskiej za dotychczasową opiekę podczas tych mi-
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szukaliśmy jakichś wrażeń. Zaczęło się w szóstej klasie szkoły podstawowej 
od picia taniego wina – ,,jabola” . W pierwszej klasie gimnazjum kumpel 
namówił mnie, abym skosztował narkotyków w  postaci  trawki. Początko-
wo towar był za darmo, potem trzeba było płacić  od 20 zł w górę. Pieniądze 
zdobywaliśmy, kradnąc węgiel z wagonów, zbieraliśmy też złom. Czasem 
pieniądze  kradłem rodzicom. W małym sklepiku od znajomego właściciela 
braliśmy „na krechę” ( bez pieniędzy ) klej – towar do ćpania . Potem pie-
niądze trzeba było oddać. Przechodziłem koło figurki Matki Bożej, idąc do 
sklepiku po towar. Wtedy mówiłem sobie: „Matko Boża, to ostatni raz „. To 
przyrzeczenie nigdy się wtedy nie spełniało. W tym szarym, betonowym 
blokowisku ćpanie narkotyków było drogą ucieczki w świat kolorowej 
fantazji. W moich wizjach występowały anioły : Ewka, Bepka, Marzena, 
Kacha .Tak mi się zdawało, że one nie pozwalają mi stracić całkowicie 
świadomości. Byłem w pierwszej klasie szkoły zasadniczej (tzw. „Oxfordu”). 
Chodzili tam najgorsi uczniowie. Pewnego dnia stanął przede mną łysy, 
potężnie zbudowany dresiarz.  Do tego spotkania wskazał mnie kumpel. 
Otrzymałem towar „spit” (amfetaminę), trawkę, haszysz. Miałem to sprzedać 
w ciągu tygodnia. Oszacowałem, że gdybym podzielił to na działki, to 
miałem towar za około 10 tys. złotych. Sam dużo ćpałem, dlatego dealerzy 
zrezygnowali z moich usług.  Mama o moich problemach rozmawiała 
z ciotką Mirką, bliską kuzynką. Ciotka Mirka zapisała mnie na pielgrzymkę 
do Częstochowy. Uważała, że tylko  modlitwa i ofiara jest w stanie mnie 
wyzwolić z nałogu. Mieliśmy wyruszyć z Jasnej Górki w Ślemieniu do 
Częstochowy na Jasną Górę. Ta szczera rozmowa mamy z ciotką skończyła 
się dużą kłótnią. Na pielgrzymkę nie poszedłem. Za to ciotka Mirka ofiaro-
wała swoją pielgrzymkę religijną w mojej intencji. Na drugi rok sam zapi-
sałem się na tę pielgrzymkę. Tuż przed wyruszeniem ksiądz przewodnik 
zadzwonił do ks. Józefa Walusiaka. Opowiedział całą moja historię życia. 
Ksiądz Józef, który od lat prowadzi ośrodki terapeutyczne dla narkomanów, 
stwierdził, że „sam nie jestem w stanie wyrwać się z tego nałogu”. Do tej 
walki o moją wolność potrzebni są specjaliści: lekarze, terapeuci. Czas 
oczekiwania na miejsce w Ośrodku Terapeutycznym będzie skrócony do 
około sześciu miesięcy. Wyruszyłem na moją tak długo oczekiwaną, pieszą 
pielgrzymkę. Ofiarowałem ją w intencji wyzwolenia się z narkotyków. 
Kiedy wróciłem do swojego blokowiska, na jednej alkoholowej imprezie 
kumpel skusił mnie, abym wraz z nim poćpał trawkę. Później bardzo tego 
żałowałem. Po następnej pielgrzymce pieszej już nie wróciłem do tego 
nałogu. Zrozumiałem, że jestem blisko Matki Bożej, a przez Jej wstawien-
nictwo, blisko miłosiernego Boga. Zacząłem systematycznie modlić się na 
różańcu. Bardzo często chodzę do kościoła na Mszę Św. W moim pokoju 
mam figurkę Matki Bożej Fatimskiej. Dzięki pomocy Bożej życie we mnie 
i wokół mnie zaczęło się porządkować. Moi znajomi patrzyli na mnie 
z niedowierzaniem. Na początku  śmiali się z mojej religijności. Nie zwa-
żałem na ich uwagi, podjąłem pracę, zrobiłem prawo jazdy, kupiłem sobie 
samochód, zacząłem normalnie żyć. Wreszcie zrozumieli, że odbiłem się 
od dna. Kumple, z którymi ćpałem, odchodzili: Chudy, Kicek, Kaczmar, 
Olek, Żaba. Wszyscy popełnili samobójstwo. Famek, najbliższy mój przy-
jaciel, biorąc mocnego spina (amfetaminę), skończył w Ośrodku 
Psychiatrycznym. 

  Mój ojciec ma 54 lata, za parę dni będzie przyjmował Sakrament 
Bierzmowania. Moi rodzice żyją bez ślubu, ale są już po rozmowie z księ-
dzem proboszczem. Podjęli decyzję, że w jesieni przystąpią do Sakramentu 
Małżeństwa. To, że świat wokół mnie  i we mnie porządkuje się, zawdzię-
czam tylko Matce Bożej Częstochowskiej, która wstawia się za mną do 
miłosiernego Boga. Dziękuję za wszystkie łaski, które otrzymaliśmy. Po 
prostu odbiłem się od dna, od śmierci. Mówię o tym głośno, aby innym 
zagubionym wskazać światło nadziei w ich bezsensownym życiu.  Wskazać 
drogę do wolności.    

                                                                                                  Krystian

szczyt Jasnej Góry. Jednak pielgrzymka już chyba na stałe wpisała się w mój 
coroczny grafik i pomimo, że zadanie, którego się podejmuję, niejedno-
krotnie wymaga wiele wysiłku, zawsze chętnie i z napięciem oczekuję na 
te kilka sierpniowych dni. Pozostawiam wtedy na boku wszystkie obowiązki 
i sprawy dnia codziennego, i poświęcam swój czas i energię właśnie temu, 
by zapewnić  kawałek podłogi i dachu nad głową pielgrzymom, którzy 
przez cały dzień w promieniach słońca lub strugach deszczu pokonują 
kolejne odcinki pielgrzymiego szlaku. Przy tym wszystkim staram się też 
zawsze znaleźć chwilę na moment refleksji i zadumy, nad tym kim jesteśmy 
i dokąd zmierzamy. Pielgrzymka poza tymi sześcioma dniami, w czasie 
których spotykam na swojej drodze setki różnych osób, to również, a może 
nawet przede wszystkim, znajomi i przyjaciele, których dane mi było poznać 
przez te wszystkie lata, i którzy są dla mnie nie tylko w sierpniowe letnie 
dni, ale i w każdym innym czasie.

 Katarzyna Michalik

 /człon II – śródmiejski/

Przez ostatnie kilka lat miałam wielką przyjemność 
uczestniczyć w Pieszej Pielgrzymce Krakowskiej na Jasną 
Górę pomagając w pracy na bazie członu II. Za namową 
mojego chłopaka (obecnie już męża) zdecydowałam się 
na taką formę pielgrzymowania, gdyż on już wcześniej 

był porządkowym głównym. Każda pielgrzymka była czasem wyjątkowym 
i niepowtarzalnym, do którego chętnie wracam we wspomnieniach 
i z uśmiechem na twarzy oglądam zdjęcia z pielgrzymkowego szlaku. 
Wpłynęło na to wiele czynników. Chyba pierwszym zaskoczeniem była 
otwartość osób we wszystkich służbach – mimo, że większości osób nie 
znałam, to bardzo szybko poczułam się częścią bardzo zintegrowanej 
i życzliwej grupy. Zadziwiło mnie też ogromne tempo pracy w bazie. Przy-
jazd na postój, rozłożenie wszystkich sklepów itp., potem oczekiwanie na 
pielgrzymów, służba im, a następnie szybkie składanie całego „pielgrzym-
kowego miasteczka” i znowu na kolejny postój – oczywiście wszystko 
dzieje się w szybkim tempie, aby zdążyć  na czas. Wieczorem czuć zmęcze-
nie – jest to zmęczenie inne niż po trudzie marszu, ale myślę, że nie mniej-
sze. Bycie w bazie to dla mnie wspaniała forma służenia innym ludziom, 
szczególnie, gdy pogoda nie dopisuje,  czuć inne trudy lub przeciwności, 
czy jest po prostu ciężko, bo przecież z każdym kolejnym dniem każdy 
z nas jest coraz bardziej zmęczony. Ale uśmiech pielgrzyma, czy to proste 
słowo „dziękuję” rekompensuje wszystkie wysiłki. Myślę, że przede wszyst-
kim bardzo ważne jest to , że pielgrzymuje się w jakiejś intencji – a przecież 
zawsze jest za co dziękować, za co przepraszać, czy o co prosić. Już teraz 
mam wielką nadzieję, że znowu uda nam się wyruszyć na pielgrzymkowy 
szlak tym razem po raz pierwszy już nie tylko z mężem, ale również synem 
Stasiem. 

 Krystian

/człon VIII – suski/
Zwierzenia narkomana

Urodziłem się 6 stycznia 1986 r. na 
Górnym Śląsku w Knurowie w powiecie 
rybnickim. Jest to miejscowość, w której 
żyje  zbieranina ludzi z całej Polski. Więk-

szość z nich mieszkała  w hotelu  i pracowała w kopalni. Później pozakładali 
rodziny i osiedlili się na stałe. Moi rodzice też tam przybyli. Ojciec był 
górnikiem a mama prowadziła swój mały sklepik. Mam starszą siostrę 
i młodszego, niepełnosprawnego brata. Rodzice nie mieli dla nas czasu. 
Mama zaczynała pracę o godz.6 -tej rano, kończyła o 22-tej w nocy, ojciec 
robił w kopalni. Wydawałoby się, że mam normalne warunki, żeby przy-
gotować się do dorosłego życia. W tym monotonnym, betonowym świecie 
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Wychowałem się w środowisku akademickim św. Anny. I szukając po 
studiach nowego chrześcijańskiego środowiska chciałem robić coś konkret-
nego. Samo modlenie się było niewystarczające. A ponieważ był to początek 
lata, któryś z moich starszych kolegów zaproponował mi uczestniczenie 
w organizowaniu Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej na Jasną Górę. Byłem 
lekko zdziwiony, bo do tej pory pielgrzymka zaczynała się dla mnie 6-go 
i kończyła 11-go sierpnia. A tu nagle maj, a ktoś mówi o pielgrzymce w sierp-
niu…?! Oprócz zdziwienia była też ciekawość. No i tak się zaczęło…. poznałem 
ludzi, którzy poświęcają na te przygotowania swój prywatny czas, swoje 
urlopy, idąc praktycznie z rodzinami. 

BAZA wspólnoty śródmiejskiej to taka wielka rodzina, gdzie można liczyć 
na wszystkich. Bo niezależnie od własnych obowiązków każdy chętnie 
w miarę możliwości pomoże. Organizacja i przeprowadzenie pielgrzymki 
uczy też odpowiedzialności za własne słowa i czyny. Bo odpowiadasz za 
2500 osób, które idą z postoju na postój, niezależnie od warunków atmos-
ferycznych i własnego zmęczenia. 

Sama pielgrzymka to też 6 dni poznawania ciekawych ludzi z różnych 
stron Polski i z różnych krajów. W tym czasie kilku moich znajomych poznało 
swoje przyszłe żony, potem już obserwowałem jak udaje im się wyrwać na 
pielgrzymkę, choćby na dzień z własnymi kilkumiesięcznymi dziećmi. Teraz 
pomimo obowiązków nadal znajdują czas, żeby dotrzeć do Częstochowy 
przed Oblicze Pani Jasnogórskiej. 

Podczas tych lat poznałem mnóstwo fajnych osób, z którymi się zaprzy-
jaźniłem. Każdego z nas spotyka w życiu wiele wydarzeń. Dzięki kilku bardzo 
wartościowym księżom, też poznanym na pielgrzymce, zrozumiałem, że Pan 
Bóg chcąc nam pomóc czy zwrócić uwagę na coś, działa właśnie przez ludzi. 
Wartościowy człowiek spotkany w życiu jest wart nieporównywalnie więcej 
niż cokolwiek innego. Przy odrobinie własnej wrażliwości można to odkryć 
i zacząć cenić…. Czasami dopiero po latach od spotkania…

Dla mnie osobiście okres pielgrzymowania to czas podziękowania 
i próśb. 

Czas podziękowania, bo każdego dnia warto dziękować za dar życia 
i zdrowia, za to wszystko, co otrzymaliśmy i otrzymujemy cały czas, kiedy 
śpimy, pracujemy, uczymy się, zwiedzamy, odpoczywamy. Za ludzi, których 
Pan postawił i wciąż stawia na naszej pielgrzymiej drodze życia. Niech mi 
wolno będzie przynajmniej tu wyrazić wdzięczność za to sianie ziarna wiary 
w zbawienie księżom: Adamowi Podbierze, Janowi Szczepaniakowi, Andrze-
jowi Gołębiowskiemu SDB oraz obecnemu rektorowi ks. Grzegorzowi Rysiowi. 
Dzięki ich przewodnictwu wspinanie się krętymi ścieżkami naszego docze-
snego życia ku zbawieniu staję się bardziej przejrzyste. 

Księża na pielgrzymce są jak przewodnicy w górach, ponoszą ogromną 
odpowiedzialność za ludzi, ale też dzięki nim można mieć pewność, że się 
nie zabłądzi, i że obrany kierunek jest dobry. Nikt przecież nikogo nie zmusza 
do brania przewodnika w niebezpieczny i trudny teren. Można iść bez 
przewodnika. Chociaż znalezienie dobrego przewodnika też staje się coraz 
trudniejsze. Ale trzeba mieć świadomość, że sami ponosimy konsekwencje 
własnych wyborów…

Czas próśb, gdyż nikt nie powiedział, że cokolwiek się nam należy!!! 
Wszystko łącznie z każdym oddechem, a i możliwością pisania tych słów, 
jest Jego Darem, nikt z nas nie wie, co go spotka za godzinę. A co dopiero 
za kilka czy kilkanaście lat? Jakże więc nie prosić o wsparcie? O zdrowie 
i wszelkie łaski dla tych wszystkich, którym cokolwiek zawdzięczamy.

Dla tych, którzy nas goszczą i dzielą się tym, czym mogą. A przede 
wszystkim dla tych, których być może istnienia i wkładu w przygotowanie 
trasy i przebiegu pielgrzymki nawet nie podejrzewamy.

Każdy z nas niesie w sercu jakieś intencje. Pielgrzymujemy by prosić 
o wsparcie Tej, która swym sercem otacza miłością każdego. Nie ma sprawy, 
z którą „nie wypadałoby” uklęknąć przed obrazem Pani Jasnogórskiej. Kilka 
razy spotkałem ludzi, którzy dzieląc się ze mną własnymi intencjami sprawiali, 
że moje prośby zamieniały się w podziękowania. Były to też bardzo dobre 
lekcje pokory. Bo okazywało się, że ludzie proszą dla siebie lub bliskich 
o zdrowie, które ja dostaję co dzień bez żadnych „ale”, bez kredytu i limitu, 
bez zobowiązań, że muszę „oddać z procentem”.

I tak prawdopodobnie jest w wielu innych dziedzinach…
Niech więc czas pielgrzymi będzie też czasem refleksji i pokory, żeby 

nie zaczął wyglądać jak spacer do bankomatu z myślą „daj, bo przecież mi 
się należy”. Jeżeli nastawimy się na „odbiór”, a nie na „nadawanie”, to do-
strzeżemy świetnych ludzi wokół siebie. I mnóstwo okazji żeby 
dziękować…

 Jacek Różycki
/człon I – prądnicki/

Kiedy myślę o pielgrzymce widzę w pigułce dużą 
część mojego życia. Dorastałem w jej atmosferze, to ona 
po części mnie kształtowała. Każda była inna, choć każda 
prowadziła do tego samego Celu – podobnie jak w życiu, 
każdy jego etap jest inny, choć każdy zbliża nas do celu 

naszego pielgrzymowania na ziemi. Analogiczne jak w życiu, jedne piel-
grzymki były łatwe, inne trudniejsze, jedne słoneczne, inne deszczowe, 
część przeszedłem sam, część z moimi najbliższymi: z moim tatą, z moją 
żoną, a ostatnie z moimi córkami. Na początku było więcej zabawy, była 
duma, że mogłem pomagać w pielgrzymowaniu innym, potem więcej 
refleksji, modlitwy i wyciszenia  – choć zawsze tyle samo radości. Poznałem 
wielu ludzi, jednych na krótko, inni odcisnęli w moim życiu trwały ślad. 
Spotkałem wielu przewodników, którzy wskazali mi prostszą, choć nie 
zawsze łatwiejszą drogę do Celu. Przez wszystkie te lata zmieniała się 
pielgrzymka, zmieniało się także otoczenie, zmieniali się ludzie, zmienia-
łem się ja i moje życie – niezmienna pozostała tylko chęć, aby nadal piel-
grzymować do Celu. Gdy codzienność zaczyna dominować, gdy brakuje 
czasu, aby się zatrzymać, to znak, że trzeba otworzyć kalendarz: Piesza 
Pielgrzymka Krakowska – na szlak pielgrzymkowy wyruszamy już za … 
dni i … godzin … Na pewno wrócimy znowu bogatsi w łaski, w siły do 
wykonywania swoich obowiązków, w spokój pozwalający odbyć kolejny 
etap pielgrzymki naszego życia.

 Robert Leśniak
/człon I – prądnicki/

Pielgrzymi wyruszają na niepowtarzalne rekolekcje 
w drodze niosąc podziękowania i intencje przed Jasno-
górski Tron Matki Bożej, ofiarując Jej swoją modlitwę 
i trud. Pątnicy biorący udział w pielgrzymce z pokorą 
przyjmują wszystko to, co w trakcie jej trwania otrzymują 

poprzez codzienne konferencje, Mszę Świętą oraz modlitwę. Swoją modlitwą 
oraz służeniu innym dają świadectwo swej wiary, starają się dobrze pielę-
gnować ziarno, jakie zostało posiane w trakcie pielgrzymki, aby móc w ciągu 
całego roku korzystać z owoców, które z tego ziarna wyrastają. Przez cały 
czas trwania pielgrzymki starają się uczynić z niej nie tylko zewnętrzne 
świadectwo swojej wiary, ale nade wszystko pogłębić swoją wiarę, wyko-
rzystać tych kilka dni na modlitwę, na przeżywanie tego wszystkiego, co 
niesie ze sobą pielgrzymi szlak. Biorąc na swe barki trud pielgrzymowania 
wiemy dobrze, że po kilku dniach marszu, kiedy staniemy przed obliczem 
Czarnej Madonny, nie będzie to trud daremny, że nasze intencje zostaną 
wysłuchane, że otrzymujemy dar miłości, którego zaprzepaścić się nie da. 
Dar miłości, który jest drogowskazem jak budować swe chrześcijańskie życie 
w trudach codzienności. Z wielką wdzięcznością wspominamy naszych 
przewodników oraz wszystkich, którzy przyczynili się do każdej z dotych-
czasowych pielgrzymek. Są wśród nich przewodnicy, księża, którzy pomagali 
w trakcie pielgrzymowania służąc nam wszystkim, głosząc konferencje, 
spowiadając, wspierając w trudnych chwilach, jak również osoby, które swoją 
pracą przyczyniają się do organizacji pielgrzymki. Wszyscy jesteśmy prze-
konani, że ducha pielgrzymowania nie zabraknie na kolejnych pielgrzymkach 
krakowskich.

Zwłaszcza teraz, w tak trudnym dla mnie czasie…

 Andrzej Płachetko
/człon II – śródmiejski/

Moje refleksje pielgrzymkowe zaczęły się tak napraw-
dę kilka lat po tym, jak zacząłem na pielgrzymkę chodzić… 
w tym roku jest to już 30-ta jubileuszowa pielgrzymka… 

Ciężko jest streścić ponad 10 lat uczestniczenia w piel-
grzymowaniu na jednej kartce. Dla mnie są to zawsze 

3 rozdziały: przygotowania przed, wydarzeniach podczas, no i właściwie 
wspomnienia po.


