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Piesza Pielgrzymka Krakowska
8–13. VIII. 1983

„Otwórzcie drzwi
Odkupicielowi”
Trzecia pielgrzymka była o 1 dzień dłuższa, wyruszyła z Kra
kowa 8 sierpnia 1983 roku.
„Niech ta pielgrzymka łącząca trud fizyczny z intencjami ducho
wymi będzie wyrazem zdążania naszego narodu ku odnowieniu
i przemienieniu duchowemu. Niech będzie wyrazem naszego zdą
żania po niezbędne łaski” – tak mówił Ks. Kardynał Franciszek
Macharski na Wzgórzu Wawelskim celebrując Mszę Św. na rozpo
częcie pielgrzymki. Na zawsze w pamięci pozostanie wspaniały
przemarsz ulicami miasta wśród dziesiątek tysięcy krakowian zgro
madzonych wzdłuż pielgrzymkowej trasy. Równie cudowne przy
jęcie towarzyszyło pielgrzymom w Częstochowie. Przejście Alejami
NMP i modlitwa w Kaplicy Matki Bożej to chwile, których nikt nie
może człowiekowi odebrać. Te kilka minut spotkania „twarzą
w twarz” ze Wspaniałą Matką, przemieniło niejedno serce, niejed
no ludzkie istnienie w życie dla Boga i dla ludzi.


KONF ERENC JE PLEN ARNE, POG ODN E WIEC ZORY
	Sens pielgrzymowania
— ks. Józef Jachimczak CM (Giebułtów)
Katolicy polscy a pontyfikat Jana Pawła II
— red. Józefa Hennelowa (Ojców)
Odsiecz Wiedeńska — red. J. Kołłątaj (Podchybie)
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Przewodnik główny pielgrzymki:

Ks. Józef Jachimczak CM

Grupa

Patron grupy

Przewodnik grupy

1
2
3
4 Włochy
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Jan Paweł II
Św. Wojciech
Bł. Jadwiga Królowa
Św. Stanisław BM
Bł. Kinga
Św. Jan Kanty
Św. Franciszek
Św. Wincenty a Paulo
Św. Jacek
Św. Kazimierz
Bł. Salomea
Św. Maksymilian Kolbe
Św. Szczepan
Św. Mikołaj

Ks. Józef Jończyk
O. Józef Olejarski
O. Salezy Kafel OFMCap
Ks. Gianni Danzi
O. Mariusz Dębiński OFM
Ks. Franciszek Płonka
O. Rufin
Ks. Piotr Kwiecień CM
O. Jan Andrzej Kłoczowski OP
Ks. Bogusław Chmiel
Ks. Jerzy Sermak SI
Ks. Andrzej Machowicz
Ks. Kazimierz Jancarz
Ks. Tadeusz Zaleski

L I C Z E B N O Ś Ć P I E LG R Z Y M K I
W pielgrzymce wzięło udział 5787 pątników (min. 43 księży,
39 kleryków, 6 sióstr zakonnych), w tym: 120 Włochów, 50 Niem
ców z RFN, 1 Irlandczyk, 1 Norweżka, 5 Węgrów.

Z E S P Ó Ł O RG A N I Z A C Y J N Y
Baza pielgrzymki:
Duszpasterstwo Akademickie XX. Misjonarzy „Na Miasteczku”
– Kraków, ul. Misjonarska 37
Przewodnik główny:
Ks. Józef Jachimczak CM
Porządkowy główny:
Andrzej Bac
Porządkowi:
Krzysztof Jachimczak
			
Józef Jachimczak
			
Piotr Gramatyka
			
Zdzisław Kliś
Baza, zaopatrzenie, transport:
Teresa Kozak
			
Katarzyna Woźniak
			
Elżbieta Kalina
			Stanisława Skworzec
			Lucyna Karpińska
			
Barbara Irla
			Stanisław Górka
			
Ewa Pyrczak
			
Bożena Siemieńska
			Lucyna i Bogdan Wąs
			
Michał Starowicz
Teresa Gratkowska
Kwatermistrz główny:
			
Elżbieta Swoszowska
			
Anna Mroczek
Służba techniczna:
Marian Gagatek
			
Władysław Goryczko
			Stanisław Lech
			Roman Janas
Służba zdrowia:
Anna Brandys
			
Julian Dutka
Jolanta Pełka
Piloci grup zagranicznych:
			Luigi Crisanti
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Ks. Tad eu sz Zal es ki
W pielgrzymce uczestniczyłem w latach 1982–1990;
najpierw jako przewodnik grupy 14 pw. bł. Salomei, a od
1985 r. jako przewodnik grupy 14’ pw. ks. Jerzego Popie
łuszki. Do pielgrzymowania wciągnęła mnie moja Mama
oraz ks. Andrzej Błażkiewicz, obecnie misjonarz w Bra
zylii. Z kolei ja starałem się wciągnąć inne osoby, głównie
niepełnosprawne, którymi opiekowałem się jeszcze jako
kleryk. Pielgrzymowali więc z nami niepełnosprawni umysłowo i fizycznie
z tworzących się wówczas wspólnot „Wiara i Światło” i to nie tylko z Ar
chidiecezji Krakowskiej, ale także uczestnicy i współpracownicy Duszpa
sterstwa Osób Niepełnosprawnych w Krakowie i Fundacji im. Brata Alber
ta w Radwanowicach. Choć uczestnictwo tych osób nastręczało wiele
problemów technicznych, głównie z ustawicznie psującymi się wózkami
inwalidzkimi, to jednak dawało ono wiele duchowych korzyści tak niepeł
nosprawnym, jak i pełnosprawnym. Pierwsi z nich, na co dzień izolowani
od społeczeństwa (o integracji nikt wówczas jeszcze nawet nie marzył)
spotykali się na pielgrzymce z wielką życzliwością innych oraz z akcepta
cją całej wspólnoty. Drudzy natomiast, poprzez opiekę nad chorymi,
odkrywali tajemnicę cierpienia i miłości bliźniego. Było to dla nich wielkie
duchowe przeżycie. Jednym z pielgrzymów był śp. Stanisław Pruszyński,
inwalida z czasów wojny, który idąc o lasce głosił do pielgrzymów konfe
rencje o miłości bliźniego. To właśnie na pielgrzymce narodził się w jego
umyśle, a przede wszystkim w sercu, pomysł założenia domu dla upośle
dzonych umysłowo, który nabrał realnych kształtów postaci istniejącego
do dziś Schron is ka dla Niep ełn os prawn ych w Rad wan ow ic ach.
Inną grupą obecną w 14 były osoby związane z „Solidarnością”. Już w 1982
r., a był to przecież stan wojenny, szła spora grupa internowanych, dopie
ro co w lipcu wypuszczona z więzień. W 1985 r. do naszej grupy
dołączyli uczestnicy Duszpasterstwa Ludzi Pracy z Nowej Huty-Mistrze
jowic z legendarnym już dziś śp. ks. Kazimierzem Jancarzem. W 1988 r.
w naszej grupie niesiony był też obraz Matki Bożej, przed którym w maju
ówczesnego roku odprawiane były msze św. w czasie strajku w Nowej
Hucie. Wszystko to powodowało, że pojawiały się też inne problemy, ale
jest to temat na całkiem inne wspomnienie.
Gis el a Terb erg er
(Niemcy)
„Szukanie pokoju – w wędrówce po Polsce – naszą
wspólną nadzieją”
— Czy chcecie z nami wyruszyć w drogę, skromnie
jeść, skromnie spać, iść 30 km dziennie piechotą, razem
z innymi, którzy mają nadzieję pokoju?
— Chcecie wyrwać się na kilka dni z codzienności,
wędrując, rozważać wędrówkę waszego życia, szukać wyjaśnienia ważnych
spraw, modlić się o ich spełnienie?
— Czy pragniecie kontaktu z Niemcami i Polakami, którzy z takimi sa
mymi pytaniami udają się na Jasną Górę?
— Czy pragniecie spotkania z polskim sposobem życia, polską poboż
nością, czy chcecie zakosztować polskiej gościnności?
— Czy jesteście gotowi dźwigać pamięć niemieckiego napadu na Polskę
w 1939 roku, pamięć drugiej wojny światowej i uścisnąć braterską dłoń
polskich chrześcijan?
Chodźcie zatem z nami!
To wezwanie Katolickiej Wspólnoty Kobiet Niemieckich w Münster
podjęły w latach 1983 do 1993 kobiety, mężczyźni, młodzież i dzieci w wie
ku od 12 do 67 lat prywatnie i w grupach. Po załatwieniu uciążliwych
formalności wizowych i pełnej przygód, 22-godzinnej podróży pociągiem,
odebrani późnym wieczorem z ciemnego dworca w Krakowie przez
nieznanych jeszcze przyjaciół, potem troskliwie i serdecznie przyjęci
w domu Jana, jako niezwykli goście, wzięci w opiekę przez tłumaczkę –
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sąsiadkę Jolę, z których to kontaktów powstała długoletnia serdeczna
przyjaźń z Janem i Jolą, to jedna z wielu cudownych historii, na które peł
ni zadziwienia stale natrafialiśmy w Polsce.
Dwa dni w Krakowie na aklimatyzację i poznanie: stare miasto z sza
cownymi kościołami, klasztorami, dziełami sztuki, piękną architekturą, na
strojowymi uliczkami i kawiarniami, otwartością ludzi. Zamek Wawelski
i Katedra, gdzie czuje się obecność historii zwłaszcza przy grobach królew
skich i polskich poetów, miejsce ukochane i strzeżone przez Polaków, ale
i pocieszenie w tamtym ucisku. Wzruszało nas to i dawało do myślenia.
Głębokie świadectwa wiary w Nowej Hucie, „mieście, które miało być bez
Boga”, bez kościołów, hospicjum, bez ludzkich kontaktów, bez Solidarności.
Po Kazimierzu, byłej dzielnicy żydowskiej (jeszcze przed renowacją!) opro
wadza nas Mietek, nasz żydowski przyjaciel, dziecko Krakowa, jedyny któ
ry przeżył ze swojej rodziny. Wojtek zaprasza nas do swoich rodziców do
Szczawnicy i organizuje nam niezapomniany spływ Dunajcem.
Pielgrzymka rozpoczyna się uroczystą Mszą Świętą w Katedrze Wawel
skiej, tym jedynym w swoim rodzaju miejscu będącym źródłem narodowej
siły, kultury i polskiej tożsamości.
„Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo! ” Ta harmonia jest dla nas czymś
nowym, jesteśmy ogromnie wzruszeni, jakiś starszy pan znajduje w dzie
sięciotysięcznym tłumie siedmioro Niemców i każdemu wręcza kwiat
gladioli ze słowami: „to dla Was Niemców”. Potem rusza pielgrzymka przez
miasto, starym szlakiem królewskim, na chodnikach, w oknach i na dachach
Krakowianie przyjaźnie pozdrawiający pielgrzymów, klaszczący w dłonie,
rzucający kwiaty, niektórzy obojętni, tu i tam milicjanci kierujący ruchem.
Cóż dzieje się w głowach i sercach tych ludzi?
Tak samo potem podczas wędrówki przez wioski, miałam możliwość
wymiany krótkich spojrzeń z ludźmi pozdrawiającymi pielgrzymkę, to
były głęboko chwytające za serce przeżycia.
Idą z nami starzy i nowi przyjaciele, pocą się w sierpniowym skwarze,
rozmawiają, milczą, modlą się, śpiewają: studenci i studentki, gospodynie
domowe, uczniowie, babcie, i wnuki, profesorowie, lekarze, robotnicy,
artyści, młode pary, niektórzy biorą ślub w drodze.
Nas jako Niemców uderza szczególnie powszechna atmosfera miłości
i wzajemnej troski jednych o drugich. Uczeń z Krakowa pomaga nieść
plecak naszej koleżanki z Münster i z ożywieniem rozmawia z nią po nie
miecku! Poranione i obtarte nogi Elżbiety opatrują troskliwie dwie nie
mieckie matki z naszej grupy. Alina studiuje germanistykę i ma zaintere
sowania teologiczne: Nie jesteście tu przypadkowo. Jak to dobrze, że jako
chrześcijanie możemy się tu w atmosferze zaufania spotkać! Ludzie starsi
są początkowo wobec naszej małej niemieckiej grupki sceptyczni i zacho
wują rezerwę. Irena przeżyła Powstanie Warszawskie. A teraz pielgrzymu
jecie razem z nami... – zastanawia się – Co myślicie o naszej pielgrzymce?
Gdy widzi, że jesteśmy naprawdę oczarowani, znika jej rezerwa. To dobrze
– Iren a mów i do nas – Odw iedźc ie mnie w Krak ow ie.
Co się zmieniło w Irenie? Dla niektórych, starszych Polaków, byliśmy
pierwszymi Niemcami, których spotkali po wojnie. Myślę, że mogliśmy się
w ten sposób przyczynić do pojednania.
Anna została wypędzona z dawnych ziem wschodnich Polski. Widzi
ona w nas pomost prowadzący do Europy Zachodniej i uważa nasze wspól
ne kontakty za ważne dla przyszłości Polski i Europy, w czym z całą pew
nością ma rację. To nasza misja- połączenie flag we wspólnym zwycięstwie!
Wielu młodych ludzi szuka kontaktu z naszą grupą. Oni nie pytają o prze
szłość, pytają krytycznie o zachodnią teraźniejszość i chcą wiedzieć co
o nich myślimy. Mówią: Opowiedzcie w Niemczech co tu przeżyliście.
Przyjedźcie znowu i przywieźcie ze sobą nowe siostry i nowych braci!
Cały kraj pielgrzymuje do Czarnej Madonny. Ci, którzy nie mogą pójść,
rozdają pielgrzymom kompot, wodę, jabłka, zupę, kwiaty, zapraszają na
obiad, oferują kwaterę: łóżko, spanie na podłodze, na sianie, na słomie. Od
danie dla pielgrzymki i gościnność zwykłych rodzin i wspólnot zakonnych
jest niebywała. Niezapomniane są konwie kwaśnego mleka, serwowane
przez mleczarnie, wielkie garnki zupy w Leśniowie, rodzinne obiady w Ska
le i Pilicy, miękkie łóżka u sióstr Dobrego Pasterza w Częstochowie,

III Piesza Pielgrzymka Krakowska 1983

głębokie przydrożne studnie z ochładzającą wodą, w głąb których tak
dźwięcznie wyśpiewuje się „Dzieckiem Bożym jestem ja... ”, niesamowity
deszcz w Smardzowicach, moczenie zmęczonych stóp w strumyku w Strze
gowej, postój na obiad w Wolbromiu, róże dla pielgrzymów, czy wreszcie
wzajemne dzielenie się wszystkim, a wiec polskimi cukierkami, niemiecką
czekoladą, maścią do nacierania nóg i plastrami na otarte stopy!
Przeżyć szczególnych dostarcza nam niezwykle urozmaicony krajobraz
malowniczej trasy Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej wzdłuż Szlaku
Orlich Gniazd. Skoczne, wesołe pieśni oczarowują nas i zapadają w serce,
a modlitewne maszerowanie staje się łatwiejsze, przechodząc chwilami
w modlitewny taniec. Próbujemy tłumaczyć polskie teksty na niemiecki
i na gorąco w drodze powstaje polsko-niemiecki śpiewnik. Za szczególnie
wielkie skarby uznajemy Bogurodzicę i Godzinki. Codzienne uczestnictwo
we Mszy Świętej, w czasie której śpiewamy niemieckie pieśni oraz wypo
wiadamy po niemiecku intencje wzmacnia nasze kontakty z innymi piel
grzymami. Widzimy także jak niewiele mamy naszych pieśni, prostych i nie
przeładowanych intelektualnie.
W czasie codziennych konferencji na tematy religijne, historyczne
i aktualne zdobywamy podstawową wiedzę o roli Kościoła w trudnych
dla Polski czasach, gdy strzegł on polskiej tożsamości narodowej i wol
ności jednostki.
Co jeszcze wywarło na nas wrażenie: zaangażowanie wielu naszych
dobrowolnych tłumaczy! Ogromna cierpliwość naszych polskich sióstr
i braci w trudnych sytuacjach. Jak wiele mogliśmy się od nich nauczyć!
Cicha, głęboka modlitwa młodych ludzi do Jezusa w Eucharystii po ciężkim
pielgrzymkowym dniu. No i ten szczególny moment pielgrzymki w Olsz
tynie na Górze Przebaczenia. Osobista prośba o przebaczenie, wzięcie
w ramiona bliźniego z uczuciem, którego nie sposób opisać i świadomość
pełnej cierpienia przeszłości obu narodów i radość z szansy jaką dla obu
niesie przyszłość i uczucie wielkiej wdzięczności za gotowość Polaków
do wybaczenia nam. Msza Święta pojednania – te poruszające pieśni i te
gesty jedności. Tu żegnamy się i załatwiamy wszystkie sprawy, na które
w Częstochowie nie będzie już czasu.
I znowu przy wejściu do Częstochowy: tysiące ludzi na poboczach
drogi, macha do nas w poczuciu wspólnoty, przekazuje znak zwycięstwa,
rodzi się wzajemna więź, no i te kwiaty: gladiole białe i czerwone, róże,
gerbery, goździki i wiele innych letnich kwiatów, gałązki jarzębiny, wrzo
su, wianuszki z liści dębowych. Coraz bardziej czuje się, jak wzmaga się
wewnętrzna energia pielgrzymów. Ktoś intonuje pieśń „Ojczyzna ma... ”,
pieśń wolnościową o charakterze religijno-politycznym, z której przebija
siła wiary i tęsknota za wolnością Polaków. Znowu pieśni maryjne i pełna
żarliwości „Czarna Madonno... ”. Dla wielu z nas niezrozumiałe jest to od
danie dla Matki Boskiej, ale i nas opanowuje ta niezwykła atmosfera po
bożności wszystkich bez wyjątku pielgrzymów. Ich bliskość i serdeczność
porywa i nas. To doświadczenie bycia razem w drodze jako pielgrzym
w skondensowanym, krótkim czasie, w oddaniu dla konkretnych symbo
li: tu wśród pielgrzymów spotkaliśmy Chrystusa.
Wielu z nas trudno zrozumieć głębię Świętości Jasnej Góry, ale poru
szeni i wzruszeni jesteśmy tym ostatnim etapem pielgrzymki przypadają
cym w dniu 15 sierpnia, a więc Matki Boskiej Zielnej – święcie dziękczy
nienia za plony. Czujemy i rozumiemy, że koncentrują się tu osobiste,
narodowe i religijne nadzieje całego narodu, który ciągle pozbawiany był
tożsamości i egzystencji, aż do zniszczenia całych warstw społecznych.
Jesteśmy w tej tajemnej stolicy Maryi, prawdziwej Królowej Polski. Czarna
Madonna z Częstochowy to ważny element teologii wolności przez stule
cia aż do dnia dzisiejszego.
W naszych grupach pielgrzymkowych z lat 1983 do 1993 spełniło się
pragnienie Władysława Bartoszewskiego: „że Polacy i Niemcy... mogą być
dla siebie wzajemnie normalnymi ludźmi, że myślą i czynią podobnie i że
tak może być na co dzień... W naszych krajach rośnie nowe pokolenie
pełne nadziei... To jest właśnie praca dla pokoju”.
Gdzie jesteśmy dziś w roku 2002? Czy pielgrzymki do Częstochowy
mają przyszłość? Czy sporządzanie dokumentacji świadczy o ich rychłym

końcu? Mam nadzieję, że nie! Sytuacja polityczna zmieniła się, ludzie po
dróżują łatwiej i częściej, wzrosła wymiana gospodarcza i kulturalna po
przez działalność rozmaitych organizacji, związków, firm, osób prywatnych
i polityków, którzy kontynuują dzieło zapoczątkowane właśnie na piel
grzymkach. Jest jeszcze wiele do zrobienia i do wymodlenia, ażeby Niem
cy i Polacy dobrze się poznali, zrozumieli i zaakceptowali. Pielgrzymka
umożliwia dokonanie tego w bardzo szczególny sposób, ponieważ szczę
ście człowieka wynika nie tylko z zaspokojenia potrzeb gospodarczych
i kulturalnych, ale przede wszystkim z nawiązania więzi duchowych wy
wiedzionych z wspólnych korzeni chrześcijańskiej wiary i cywilizacji mi
łości, którą też ciągle na nowo trzeba formułować.
(tłumaczenie – Jolanta Pełka)
Boż en a Siem ieńs ka
Od 1981 rok u mott em moj eg o życ ia stał a się Pies za
Pielg rzymk a Krak ows ka. Był a to niez ap om nian a,
wspan iał a węd rówk a z Mar yj ą, któr a pog łęb ił a moj ą
wiar ę i pom og ła mi poz nać Bog a w godn oś ci drug ie
go człow iek a.
W krótkim czasie pielgrzymka rosła w siłę, przybywa
ło mnóstwo ludzi, więc coraz częściej przychodziłam
do„Bazy” na ul. Dierżyńskiego – obecnie J. Lea – aby pomóc w zapisach,
lub innych pracach organizacyjnych. I tak już zostało. Przez kilka lat z wiel
kim zaangażowaniem i przyjemnością poświęcałam każdy wolny czas na
pracę. PPK była najpiękniejszą przygodą w moim życiu. Czas tam spędzo
ny procentował otrzymaniem wielu łask od Pana Boga, potrzebnych do
codziennego życia. Był to czas radości i pogody ducha. Pielgrzymka
była dla mnie wielkim symbolem, żywą manifestacją wierności Bogu,
Kościołowi i Ojczyźnie i tak jest do dnia dzisiejszego.
Po wielu latach poszłam pieszo na 20-tą Jubileuszową PPK, aby
podziękować Panu Bogu za otrzymane łaski. Było o wiele trudniej niż 20
lat temu. Ale ta ogromna radość promieniowała niezmiennie na każdym
kilometrze i pozostawała taka sama jak przed laty...
Luc yn a Karp ińs ka – Bob rek
Pielgrzymka – rekolekcje w drodze, radosny czas
wspólnej modlitwy w codziennym znoju wędrowania, to
radość bycia wspólnotą przez parę dni /osób starszych,
młodych, dzieci, to czas zadumy nad sensem życia. Tak
w nieskończoność można określać czas pielgrzymowania.
Uczestn ic zył am w trzech Pies zych Pielg rzymk ach
Krakowskich na Jasną Górę (II – IV). Kiedy po dwudzie
stu dwóch latach wracam myślami do tych kilku sierpniowych dni spędzo
nych w drodze razem z siostrami i braćmi z duszpasterstwa, to widzę ojca
– przewodnika grupy, w skupieniu prowadzącego rekolekcje, słyszę jego
cenne uwagi, wskazówki, przemyślenia na przemijający czas wielkiego
niepokoju, wielkich przemian w naszej ojczyźnie. Jako studentka mogłam
poukładać swoje plany życiowe, corocznie nabierałam wiary, optymizmu,
chęci do dalszego życia. To umacniało mnie w wyborze drogi życia z Bo
giem, wiary w zwycięstwo dobra nad złem.
Pielgrzymowanie – to nie tylko rekolekcje w drodze, to radosny śpiew,
to piękno otaczającej nas przyrody, to zmaganie się z żywiołami, to zawie
ranie nowych przyjaźni, które trwają do dzisiaj. Teraz nie uczestniczę
w pielgrzymkach. Skończyłam studia, założyłam rodzinę, wychowuję z mę
żem synów i razem uczestniczymy w życiu religijnym. Myślę, że zdrowie
pozwoli mi jeszcze kiedyś uczestniczyć z całą rodziną w Pieszej Pielgrzym
ce na Jasną Górę.
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Stan is ław a Skwor zec–Sta r owicz
W dniu 13 maja 1981 roku, będąc studentką Politech
niki Krakowskiej, dorabiając do stypendium myłam okna
w akademiku. Wtedy usłyszałam przez radio tę straszną
informację o zamachu na Ojca Świętego Jana Pawła II.
Przerażenie, oczekiwanie na potwierdzenie informacji,
kolejne komunikaty i modlitwa o zdrowie dla najwięk
szego Polaka stały się wyzwaniem w jednej chwili. Od
wołano Juwenalia a Biały Marsz na Rynku w Krakowie zgromadził tłumy
młodych i starszych – wszystkich, których zdarzenie to dotknęło. Zamiar
zorganizowania Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej z Wawelu na Jasną Górę
w intencji Ojca Świętego i Ojczyzny powstał tak spontanicznie, że trudno
było przewidzieć co będzie dalej.
Zachęcona przez duszpasterza akademickiego DA „Na Miasteczku”
księdza Józefa Jachimczaka, włączyłam się do grona osób zaangażowanych
w organizowanie pieszych pielgrzymek do Czarnej Madonny. Duże zain
teresowanie taką modlitewną formą wspomagania Ojca Świętego w jego
trudnych chwilach posługiwania, potrzeba podziękowania Matce Bożej za
ocalenie Jego życia, dodatkowo zdopingowały mnie do pełnego zaanga
żowania w to chlubne dzieło. Ciężka praca w służbie zaopatrzenia piel
grzymki, oprócz siły fizycznej wymagała wiele sprytu, cierpliwości i ogrom
nej siły ducha do pokonywania trudności związanych nie tylko z niepo
godą, brakiem pieczywa, czy swobodnego dostępu do wody pitnej. Duże,
ale zdrowe zmęczenie, nowo poznani ludzie, wspaniałe rozmowy, liturgie
mszalne odprawiane w niecodziennych warunkach, pogodne wieczory,
nocne czuwania stanowiły dla mnie siłę napędową. Trzeba przyznać, że
organizatorzy pierwszych pielgrzymek stanowili zgraną ekipę odczuwa
jącą ciągły niedosyt, odważnych, zdolnych do wyrzeczeń, z dużym zapasem
energii i ciągle nowymi pomysłami na następne. Koniec jednej pielgrzym
ki był jednocześnie zaczynem następnej, poprawionej o zauważone nie
dociągnięcia organizacyjne poprzednich. Każda pielgrzymka, mimo po
dobnej trasy i sposobu organizowania miała inny charakter i po każdej
miałam inne doświadczenia i potrzebne w dalszym życiu przemyślenia.
Po każdym powrocie do domu miałam jednak poczucie dobrze spełnio
nego obowiązku wobec Boga i Ojczyzny.
Jul ian Dutk a
Wspomnienia i głębokie refleksje uczestników I Kra
kowskiej Pieszej Pielgrzymki do Częstochowy w 1981 r.
zachęciły mnie do udziału w II Pielgrzymce. Od tego cza
su pielgrzymka stała się dla mnie stałym, corocznym
wydarzeniem sierpniowych dni, a siła jej oddziaływania
rozciąga się na resztę tygodni i miesięcy każdego upły
wającego roku. Moje doznania i doświadczenia dotyczą
duchowej sfery jako pielgrzyma i jako lekarza w trudnej służbie medycznej
pielgrzymki. Te dwa aspekty udziału w pielgrzymce sumują się i potęgują
efekt jej oddziaływania oraz pozwalają mi zrozumieć jej głęboki sens i do
bro. Pielgrzymka – pątniczy szlak i rekolekcje w drodze, jest wielką okazją
i szansą pogłębienia wiary i ducha poprzez trud fizyczny, niewygodę, wy
rzeczenia, a także chwilą refleksji nad życiem. Pielgrzymkowy szlak jest
naszym sprawdzianem wrażliwości duchowej i fizycznej na drugiego obok
nas podążającego nieznanego człowieka i gotowość służenia mu pomocą,
radą, a nawet współczuciem.
Prawdziwa tajemnica i moc pielgrzymki w przemianie i odnowie na
szego duchowego wnętrza jest trudna do przekazania słowami. Trzeba
koniecznie ją przeżyć i doświadczyć nie bacząc na złą pogodę, zmęczenie,
pot oraz ból pęcherzy i ran na stopach. Wartość współczesnego człowieka
mierzy się zdolnością do wyrzeczeń i pokonywania trudów doczesnych
i takim sprawdzianem tej dewizy życiowej jest również pielgrzymka. Do
spotkania na pielgrzymkowym szlaku do naszej Matki i Królowej – Czarnej
Madonny.
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Zdzis ław Kliś
Czym była dla mnie pielgrzymka?
Pielgrzymka? Najpiękniejsza rzecz w życiu – pielgrzy
mować do Matki Bożej!

Lui gi Cris ant i
(Włochy – Ruch Comunione e Liberazione)
Pierwszy raz byłem na pielgrzymce w 1982 roku. Dla
mnie, pochodzącego z kraju będącym w całkiem innej
sytuacji, wszystko było nowe. Nie sądziłem, że takie pój
ście razem ku Jasnej Górze może tyle zmienić w człowie
ku i pomiędzy ludźmi. Faktycznie, ktoś był tam obecny
i to dla mnie było znaczące.
Tym, co najbardziej pamiętam, to całkowite zaskoczenie faktem, że
życie może tak wyglądać, że przybywanie z ludźmi może tak wyglądać.
Dwa lata później wybrałem Polskę jako kraj zamieszkania i to, że Polska
stała się faktycznie „moim” krajem zawdzięczam również Pielgrzymce
Krakowskiej. Później wiele razy wybrałem się jeszcze na pielgrzymkę,
czasami z ważnymi dla siebie intencjami, które zawsze znajdowały swoje
pozytywne spełnienie prawie zaraz po zakończeniu pielgrzymki.
Jestem bardzo wdzięczny Panu Bogu i Matce Bożej za to doświadcze
nie, które pozwoliło mi lepiej zrozumieć charyzmat Ruchu Komunia i Wy
zwolenie, do którego należę. Już nie jestem najmłodszy ale sądzę, że moja
przygoda z pielgrzymką jeszcze się nie zakończyła.

Piotr Gram at yk a
W pierwszej Pieszej Pielgrzymce Krakowskiej w 1981
roku szedłem jako jeden z około tysiąca ośmiuset zwy
kłych pielgrzymów. W intencji przede wszystkim dzięk
czynnej, za uratowanie życia Ojca Świętego, w celu spo
tkania z Maryją obecną w Cudownym Jasnogórskim Wi
zerunku. Co mi ta pamiętna pielgrzymka dała?
Otóż to, że przez następne dziesięć lat, do 1991 roku
niecierpliwie oczekiwałem nadejścia kolejnego sierpnia. Uczestniczyłem
w organizowaniu kolejnych jako jeden z głównych porządkowych. Mimo
zmęczenia, dodatkowych kilometrów w nogach stała się czymś, o czym
trudno opowiedzieć, ale co rozumieją Ci, którzy choć raz przeszli trasę
z Wawelu na Jasną Górę. Z reguły w skwarze sierpniowego słońca, ale
czasami również w ulewnym deszczu.
Zawsze jednak w atmosferze radości, braterstwa, modlitwy. Ta atmos
fera ukształtowała w sporej części moje późniejsze życie. Wiele przyjaźni
zawartych wówczas trwa do dzisiaj. Poczucie odpowiedzialności za to, aby
doprowadzić bezpiecznie pielgrzymów na Jasną Górę przeniosłem na
swoje dalsze życie rodzinne i zawodowe.
Kiedy moje dzieci dorosną do tego momentu, aby odczuć atmosferę
pielgrzymki, mam nadzieję, że Jezus pozwoli naszej rodzinie w komplecie
wybrać się w drogę do Jego i naszej Matki.

