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„Zło dobrem zwyciężaj”

V 

Piesza Pielgrzymka Krakowska
8–13.VIII.1985

No wym prze wod ni kiem głów nym piel grzym ki zo stał dusz pa-

sterz aka de mic ki DA „Na Mia stecz ku” ks. sta ni sław ro spond CM. 

Pro gram du cho wy piel grzym ki opra co wa ny przez ks. Fran cisz-

ka Płon kę, dusz pa ste rza aka de mic kie go DA „Św. An ny” i prze wod-

ni ka gru py 6, opar ty był na „li ście do Mło dych” Ja na Paw ła II. list 

zo stał ogło szo ny przez Oj ca Świę te go z oka zji Mię dzy na ro do we go 

ro ku Mło dzie ży. Piel grzym ka głę bo ko utkwi ła wszyst kim w pa-

mię ci min. z po wo du ulew ne go desz czu ja ki pa dał przez pierw sze 

dwa dni. Z te go też po wo du na stą pi ła czę ścio wa zmia na pro gra mu 

i tra sy. Deszcz i słoń ce to jed nak nie roz łącz ni to wa rzy sze piel grzy-

mie go szla ku. 

W związ ku ze wzra sta ją cą licz bą piel grzy mów na stąpił stop-

nio wy po dział miejsc noc le go wych, któ ry w przy szło ści do pro wa-

dzi do po dzia łu piel grzym ki na sa mo dziel ne czło ny idą ce od dziel-

ny mi tra sa mi. 

W 1985 roku po raz pierwszy szliśmy z Choronia na Jasną Górę 

przez Olsztyn k/Częstochowy, gdzie pod ru ina mi zam ku od by ło 

się na bo żeń stwo po jed na nia tzw. „Prze pro śna Gór ka”. Od tej po ry 

miej sce to bę dzie jed nym z naj pięk niej szych mo men tów na tra sie 

piel grzym ki. 

GrU Py,  PrZE WOD NI Cy

Prze wod nik głów ny pielgrzymki:  Ks. sta ni sław ro spond CM

Gru pa Pa tron gru py Prze wod nik gru py

 1  Jan Pa weł II Ks. An drzej szklar ski Ms
 2  Św. Woj ciech Ks. Jó zef Joń czyk
 2’ Wło chy Św. Be ne dykt Ks. Mau ro In zo li 
 3 Św. Ja dwi ga Królowa O. Bo le sław Ka nach OFM Cap 
 4 Św. sta ni sław BM Ks. Je rzy Cho rzem pa 
 5 Bł. Kin ga O. Ma riusz Dę biń ski OFM 

 6 Św. Jan Kan ty Ks. Fran ci szek Płon ka
 6’ Fran cja  Św. Jan Kan ty O. raymond la fa rque 
 7 Św. Fran ci szek O. Mi ko łaj le chwar OFM
 8 Św. Win cen ty a Pau lo Ks. Jerzy raź ny CM 
 9 Św. Ja cek O. ra fał ski biń ski OP 
 9’  Św. Ja cek O. sta ni sław Ta siem ski OP 
 10 Św. Ka zi mierz Ks. Bo gu sław Chmiel 
 10’ Św. Ka zi mierz Ks. An drzej Zwo liń ski 
 11 Bł. Brat Al bert Ks. Je rzy ser mak sI 
 12 Św. Mak sy mi lian Kolbe Ks. An drzej Błaż kie wicz 
 13 Bł. sa lo mea Ks. Adam Pod bie ra 
 14 Bł. ra fał Ka li now ski Ks. K. Wój ciak
 14’ Fran cja Bł. ra fał Ka li now ski O. la fit te 
 15 Św. Jó zef Ks. Jó zef Wa lu siak 
 16 Św. Je rzy  Ks. Adam spól nik

Wśród księ ży piel grzy mo wa li min.: T. sza rek, J. Abra cha mo wicz, J. la-
tow ski, J. Woj cie chow ski, J. ra pacz, G. Mro wiec, W. Mo mot, H. Paś ko, 
A. Kna pik, l. Bo gacz, P. su kien nik, W. Ko zic ki, E. lo ranz, J. szcze pa niak, 
M. Kliś, T. Za le ski, K. Jan carz, M. Cha chlow ski, K. smo ter, T. Bo roń, 
W. No wak, J. Ga cek, E. Cho du rek, J. Ko niecz ny. 

lI  CZE BNOŚĆ PIEl GrZy MKI: 

W piel grzym ce wzię ło udział ok. 10 000 pątników, w tym 62 ka pła nów 
(51 pol skich, 11 za gra nicz nych) a tak że 78 kle ry ków, 20 sióstr za kon-
nych i 4 bra ci za kon nych z Nie po ka la no wa. 

Piel grzy mi za gra nicz ni – ra zem 568 pątników: 

Fran cja – 363 (w tym 1 ks. bi skup, 8 księ ży, 1 dia kon, 4 kle ry ków),  
Wło chy – 145 (w tym 3 księ ży), rFN – 40, Wę gry –7 piel grzy mów,  
Cssr – 6 piel grzy mów, UsA – 3 piel grzy mów, szwe cja – 2,  
Ho lan dia – 1, Ka na da – 1

ZE sPóŁ Or GA NI ZA CyJ Ny: 

Ba za pielgrzymki:

Duszpasterstwo Akademickie XX. Mi sjo na rzy „Na Mia stecz ku”  
– Kra ków, ul. Mi sjo nar ska 37

Prze wod nik głów ny: Ks. sta ni sław ro spond CM
Po rząd ko wy główny:  An drzej Bac 
Po rząd ko wi:  Zdzi sław Kliś 
   Piotr Gra ma ty ka, Ar tur Pru sak 
   kl. Jó zef ru sar czyk  
   Krzysz tof Ja chim czak  
   Jó zef Ja chim czak
Ba za, za opa trze nie, transport:  Te re sa Ko zak, Elżbieta Kalina 
   Ewa Pyr czak, Mag dalena Kot nis 
   Aga ta Ko czwa ra,  
   Bo że na sie mień ska
   renata serafin, Barbara Irla 
   An na i stani sław Gór ko wie  
   lu cy na i Bog dan Wą s 
   sta ni sła wa skworzec 
   Dorota Bednarska 
   Aldona Baranowska
Kwa ter mi strzo wie:  Elżbieta swoszowska 
   Ire ne usz Ka nia, Anna Mroczek 
   Mi chał sta ro wicz 
   Aldona Ulanowska
służ ba tech nicz na:  Ma rian Ga ga tek  
   Wła dy sław Go rycz ko 
   ry szard stań czyk 
   ro man Ja nas, sta ni sław lech
służ ba me dycz na:  An na Bran dys, Julian Dutka
Piloci grup zagranicznych: Alicja samot, Barbara sadłos  
   Dorota sieńko, Jolanta Pełka  
   luigi Crisanti
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V Piesza Pielgrzymka Krakowska 1985 

Ks. Sta ni sław Ro spond CM
(przewodnik główny pielgrzymki 1985–86)

Do uczest nic twa w pie szych piel grzym kach 
na Ja sną Gó rę za chę ci li mnie stu den ci z mo je go 
dusz pa ster stwa aka de mic kie go „stry szek” przy 
Ba zy li ce św. Win cen te go a Pau lo w Byd gosz czy. 
W 1981 r. wę dro wa łem z aka de mic ki mi „sie dem-
nast ka mi” z War sza wy, a w na stęp nych la tach 
w Piel grzym ce Po mor skiej z To ru nia. Kie dy 
w 1984 r. zo sta łem mia no wa ny dusz pa ste rzem 

aka de mic kim „Na Mia stecz ku” w Kra ko wie – ks. Jó zef Ja chim czak CM, 
po wie rzył mi prze wod ni cze nie gru py I (Ja na Paw ła II) pod czas IV Pie szej 
Piel grzym ki Kra kow skiej. Oka za ło się, że w na stęp nych la tach na mo ich 
ra mio nach spo cznie znacz nie więk szy cię żar. 

Dzi siaj wspo mi nam jak trud nym za da niem by ło zor ga ni zo wa nie V i VI 
PPK. To czas, kie dy Pol ska prze ży wa ła ty le trud no ści: po sta nie wo jen nym 
na dal ogra ni cza no Ko ściół, tak że pró bo wa no znie chę cić do piel grzy mo-
wa nia, zda rza ły się przy pad ki, kie dy od ma wia no ze zwo leń na ich or ga ni-
za cję. Już w fa zie przy go to wań V PPK oka za ło się, że trze ba zna leźć i za-
twier dzić z wła dza mi ko mu ni ka cyj ny mi no we doj ście do Czę sto cho wy (z 
po wo du ko li zji z no wą, ru chli wą dro gą przed Czę sto cho wą). Ale to się 
opła ci ło. Uda ło się „od kryć” doj ście oraz miej sce na tzw. „Prze pro śną Gór-
kę” – wspa nia łe zbo cze pod zam kiem w Olsz ty nie k/Czę sto cho wy. szko da 
tyl ko, że wła dze upar cie utrud nia jąc nam ży cie nie go dzi ły się na przej ście 
wy god nym bez ko li zyj nym wia duk tem nad to ra mi ko le jo wy mi w Olsz ty nie 
(prze zna czo nym tyl ko dla pie szych), na ka zu jąc prze marsz ok. 10 tys. piel-
grzy mów przez ru chli we to ry ko le jo we. Ileż pre ten sji zgła sza no za tzw. 
ak cje po li tycz ne zde le ga li zo wa nej so li dar no ści. Ofi cjal ny „opie kun piel-
grzym ki” ze stro ny władz czę sto zja wiał się ze swo imi pre ten sja mi za 
ulot ki, trans pa ren ty, zna ki so li dar no ści. 

Moż na by ło prze wi dy wać, że licz ba piel grzy mów pod czas V PPK prze-
kro czy 10 tys. wier nych, dla te go trze ba by ło opra co wać wę drów kę dwo-
ma -trze ma tra sa mi sa mo dziel nych czło nów zło żo nych z kil ku grup. To 
uła twia ło or ga ni za cję mar szu, noc le gów itp. Po raz pierw szy uda ło się za-
mó wić spe cjal ny po ciąg po wrot ny z Czę sto cho wy do Kra ko wa. Po dłu gich 
mie sią cach przy go to wań na stą pi ło sze ścio dnio we piel grzy mo wa nie. V 
PPK da ła się moc no we zna ki, gdyż roz po czę li śmy ją w stru gach desz czu. 
Na szczę ście po dwóch dniach za świe ci ło słoń ce. 

Ko lej na VI PPK by ła or ga ni za cyj nie już znacz nie ła twiej sza, gdyż zdo-
by łem już pew ne do świad cze nie i po ja wi li się do brzy, od da ni współ pra-
cow ni cy; le piej zo sta ły przy go to wa ne prze wod ni ki tra sy, po zy ska li śmy 
od po wied nich pre le gen tów z kon fe ren cja mi z krę gu Ty go dni ka Po wszech-
ne go. 

Ko rzy stam z oka zji wy da nia te go al bu mu, aby jesz cze raz wy ra zić mo ją 
wiel ką wdzięcz ność za po moc wie lu od da nych lu dzi, życz li wych i wspo-
ma ga ją cych na sze piel grzy mo wa nie. Ja ko mło dy ka płan Zgro ma dze nia 
Księ ży Mi sjo na rzy spo tka łem się z wiel ką życz li wo ścią Ks. Kar dy na ła Fran-
cisz ka Ma char skie go, Kra kow skiej Ku rii Me tro po li tal nej, księ ży prze wod-
ni ków i spo rej gru py świec kich wo lon ta riu szy two rzą cych tzw. ba zę PPK. 
Za pew ne ich na zwi ska zo sta ną po da ne w in nym miej scu. Dłu ga to li sta 
i świa dec two współ pra cy. Do dzi siaj po zo sta je w mym ser cu wiel ka mo-
dli tew na wdzięcz ność dla tych wszyst kich osób – choć mo je dal sze obo-
wiąz ki w Zgro ma dze niu zmu si ły do wy rze cze nia się nie mal wszyst kich 
oso bi stych kon tak tów z ni mi. 

Wzru sza ją cy był en tu zjazm piel grzy mów, któ rzy pró bo wa li w róż ny 
spo sób do po móc. Utkwi ła mi w pa mię ci pew na star sza pa ni, któ ra zna jąc 
trud no ści w „zdo by wa niu” pa li wa do sa mo cho dów i ka re tek (był to czas 
kar tek na ben zy nę, np. uda ło się wy po ży czyć ka ret ki, lecz bez ben zy ny) 
przy no si ła je w li tro wych bu tel kach, ka ni strach itp. Jak że nie wspo mnieć 
życz li wych pro bosz czów na tra sie piel grzy mo wa nia. 

Od wrze śnia 1985 r. zo sta łem mia no wa ny dy rek to rem se mi na rium 
in ter num Zgro ma dze nia (czy li mi strzem no wi cja tu) w Kra ko wie na stra-
do miu, tak że przy go to wy wa łem dy ser ta cję dok tor ską (obro na od by ła się 
w ma ju 1986 r.). Po nad to co raz wię cej ocze ki wa no ode mnie na mo jej 
uczel ni w za kre sie pra cy na uko wo -dy dak tycz nej. Dla te go mu sia łem zre-
zy gno wać z kie ro wa nia PPK, mo gąc od dać to w rę ce ener gicz ne go dusz-
pa ste rza aka de mic kie go – ks. Jó ze fa Łu cy szy na CM. 

Jesz cze trzy krot nie piel grzy mo wa łem ja ko prze wod nik ma łej, ale do-
brze zor ga ni zo wa nej gru py mło dzie ży z pa ra fii św. Jó ze fa na Pod gó rzu 
w Kra ko wie. I z te go mu sia łem zre zy gno wać na rzecz uczest nic twa w zjaz-
dach na uko wych lub pro wa dze nia re ko lek cji dla sióstr za kon nych.  

W 1980 r. na mo im ob raz ku pry mi cyj nym umie ści łem sło wa bł. pa pie-
ża Ja na XXIII: Prze zna cze niem mo im jest słu żyć Bo gu i lu dziom. Po 22 
la tach ka płań stwa mo gę się cie szyć, że wśród wie lu za dań na mo jej dro dze 
– po ja wi ła się i ta piel grzym ko wa po słu ga.
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V Piesza Pielgrzymka Krakowska 1985 

Ks. Mau ro In zo li 

 (Wło chy – ruch Co mu nio ne e li be ra zio ne) 

Pięk na jest dro ga dla tych, któ rzy idą... Ca łe pięk no 

dro gi znaj du je się w to wa rzy stwie, któ re pod trzy mu je 

Cię, aż do ce lu. Naj prost szą i naj bar dziej wzru sza ją cą 

oczy wi sto ścią, któ rą na dal za cho wu ję w so bie z pię ciu 

piel grzy mek, któ re prze ży łem, znaj du je się w tym cu-

dzie, któ ry za wsze do świad czy łem w mo jej oso bie 

i u przy ja ciół, z któ ry mi sze dłem z Kra ko wa do Czę sto cho wy. Jest coś 

na praw dę ta jem ni cze go w tym ludz kim pój ściu ra zem, przy cią ga niu 

pra gnie niem zo ba cze nia Ma ryi, Jej ob li cza, z któ re go skła da się ob li cze 

sa me go Chry stu sa. 

Kro czyć no sząc w oczach i w ser cu ob li cze uko cha nej oso by jest tym, 

co naj bar dziej po zo sta wia zna mię w ludz kiej eg zy sten cji. Czu ła i peł na 

za ufa nia bli skość Ma ryi i wy trwa ła wo la prze by cia ca łej dro gi, aż do ce lu, 

są i po zo sta ją za wsze przy kła dem dla ca łe go ży cia. 

Jak do brze pa mię tam tę upo rząd ko wa ną rze kę lu dzi, zwłasz cza mło-

dych, któ ra pły nę ła przez dro gi, miej sco wo ści, la sy i wzgó rza. Ci lu dzie 

prze ży wa jąc swo ją pro stą i kon kret ną wia rę, bę dą cą dro gą do prze zna cze-

nia, zo sta wia li ślad we wszyst kich lu dziach, któ rych spo ty ka li. Ta dro ga 

po zwo li ła na wsz cze pie nie do zie mi, któ rą Oj ciec Świę ty nam po da ro wał, 

no we go za ląż ka ży cia chrze ści jań skie go, ży cia ru chu. 

(tłumaczenie – luigi Crisanti)

Elż bie ta Swo szow ska -Kr ólak

Im bar dziej Cię od kry wam, tym bar dziej Cię  

pra gnę! O Ma ry jo Mat ko Mo ja niech mnie wspie ra po moc 

Two ja! 

Ta ka myśl przy świe ca ła mi w de cy zji pój ścia na kra-

kow ską piel grzym kę, przed Cu dow ny Ob raz Mat ki Bo żej 

Czę sto chow skiej. Dni piel grzym ki by ły dnia mi bez koń ca. 

Nie by ło w nich no cy i ciem no ści. roz śpie wa ny i roz mo-

dlo ny tłum po wta rzał bez koń ca:... Je steś tuż obok mnie, je steś ze mną, 

w każ dy dzień wspie rasz mnie, chro nisz mnie w swych ra mio nach, je steś 

tuż obok mnie w każ dy dzień... A Ona by ła i jest – tak jak chcą lu dzie jest 

w każ dej chwi li na sze go ist nie nia. Krę te dro gi ży cia zmu si ły mnie do 

uciecz ki w naj pięk niej sze miej sce zie mi – tam, gdzie obec ność naj wspa-

nial szej Mat ki świa ta za spo ka ja wszel ki głód, koi wszel ki ból i le czy wszyst-

kie cho ro by – szcze gól nie te du cho we. 

Te sześć dni do star czy ły mi wia ry i na dziei na ko lej ny rok tru dów 

uczel nia nych i sza ro ści dnia co dzien ne go. Te go nie moż na wy ra zić sło wa-

mi, to trze ba prze żyć we wła snym ser cu, we wnątrz wła snej du szy i od czuć 

na wła snych no gach. Trud no mi wy tłu ma czyć ten cią gły przy pływ ener gii 

w piel grzym ko wym tru dzie. Tyl ko Ona ro zu mie, tyl ko Ona wie, tyl ko Ona 

zna roz miar wy rze czeń, wiel kość na dziei i cię żar ży cia, ja ki pąt ni cy za no-

si li i za no szą przed Jej Cu dow ny Ob raz w Czę sto chow skiej Ka pli cy. 

Uczest nic two w piel grzym ce by ło naj wspa nial szym wy po czyn kiem 

w cza sie wa ka cji. Mi mo, że wy ma ga ło wie le tru du i wy rze czeń, do star cza-

ło co raz to no wej wia ry w to, że kie dyś doj dę tam, gdzie Bo ga Tron – Bo 

ja doj dę, gdy za ufam Naj święt szej Ma teń ce i Jej po wie rzę się w opie kę. 

I tak uczy ni łam i mia łam dość si ły i ener gii, by swo im dzia ła niem, ogar-

nąć pra wie dzie się cio ty sięcz ną gru pę uczest ni ków piel grzym ki i ro bić 

wszyst ko, by każ dy mógł spo koj nie od po cząć po ko lej nym dniu piel grzym-

ko we go tru du. 

Bę dąc głów nym kwa ter mi strzem za po mnia łam kie dy koń czy się dzień 

i kie dy za czy na. Naj waż niej szym by ło dla mnie za pew nie nie wszyst kim 

noc le gów, a Mat ka czu wa ła, choć da le ka, a jed nak bli ska, dla te go Wspa nia-

łą Mat ką zwą Ją wszy scy lu dzie, bo Ona wciąż cze ka – tam na Ja snej Gó rze 

– i ty le lat ko cha nas nie ustan nie, ser ce otwie ra dla bliź nie go, dla mnie. Jest 

nam praw dą i dro gą do sy na. Dzię ki Ci za to, że je steś Mat ko...! 

Ali cja Sa mot

Piel grzym ka by ła dla mnie wiel kim świę tem, na któ re 

z nie cier pli wo ścią cze ka ło się przez ca ły rok. Tak jak dla 

każ de go pra cu ją ce go przy niej, by ła służ bą Bo gu i lu-

dziom, a słu ży li śmy tak, jak po tra fi li śmy naj le piej, wy ko-

rzy stu jąc to, co umie my naj le piej. W na szym przy pad ku, 

pi lo tó w- opi ek unów grup za gra nicz nych by ła to zna jo-

mość ję zy ków ob cych. 

Na szym go ściom -pie lgr zymom za gra nicz nym sta ra li śmy się też przy-

bli żyć Pol skę, tak aby mi mo sza ro ści lat 80-tych mo gli do strzec w niej to, 

co by ło pięk ne i war to ścio we. Trwa ją ce do dziś przy jaź nie i sym pa tia dla 

Pol ski świad czą o tym, że chy ba nam się to uda ło. 

Ewa Ław nik 

Piel grzym ka – to czas na wią zy wa nia przy jaź ni na do-

bre i złe, nie koń czą cych się roz mów z dru gim czło wie-

kiem, to czas mo dli twy, za du my i re flek sji nad wła snym 

ży ciem, a przede wszyst kim czas spo tkań z Bo giem. 

Ma ri na Ol mo 

 (Wło chy – ruch Co mu nio ne e li be ra zio ne) 

Uczest ni czy łam w piel grzym ce z Kra ko wa do Czę sto cho wy w la tach 

1984, 1985 i 1993. 

Gru pa z Włoch by ła po dzie lo na na 3 re gio ny: lu dzie po cho dzą cy z cen-

trum i po łu dnia kra ju szli z War sza wy, piel grzy mi z re gio nu We ne cji szli 

z lu bli na, a uczest ni cy z re gio nu Me dio la nu z Kra ko wa. 

Od 1985 ro ku pra co wa łam w se kre ta ria cie, któ ry we Wło szech or ga-

ni zo wał piel grzym kę ru chu Co mu nio ne e li be ra zio ne. Po nie waż zna łam 

tro chę ję zyk pol ski utrzy my wa łam kon takt z nie któ ry mi przy ja ciół mi z Pol-

ski i zaj mo wa łam się wszyst kim tym, czym z punk tu wi dze nia pra cy se kre-

ta ria tu mo gło przy dać się te mu, aby piel grzym ka by ła uda na. Np. zbie ra łam 

zgło sze nia, pasz por ty i zdję cia. W tych la tach po trzeb ne by ły pol ska wi za 

i wi za tran zy to wa cze cho sło wac ka. 

W 1984 ro ku wy je cha li śmy no cą z Me dio la nu do Wied nia. Na dru gi 

dzień wsie dli śmy do au to ka rów, któ re cze ka ły na nas w Wied niu i po je-

cha li śmy do Pol ski, przy dłu gich po sto jach na gra ni cy. Mi mo dwóch no cy 

spę dzo nych w po dró ży wi dok Kra ko wa po wi ta li śmy z du żym en tu zja-

zmem. W 1985 ro ku po le cie li śmy sa mo lo tem z Me dio la nu do War sza wy, 

a po cią giem do je cha li śmy do Kra ko wa. 

Za wsze przed piel grzym ką by ła wi zy ta w Oświę ci miu, gdzie mo dli li śmy 

się za ofia ry prze mo cy. Za wsze by łam wdzięcz na Pa nu za to, że mo głam 

uczest ni czyć w ge ście tak in ten syw nym i na peł nio nym ła ską, któ ra nie 

zno si tru du i cier pie nia, ale sprzy ja bła ga niu do Pa na Bo ga ca łą na szą oso-

bą. Pój ście dro gą, któ re jest za da niem dnia przy bli ża ją cym nas do ce lu, do 

sank tu arium na Ja snej Gó rze jest bo wiem zna kiem te go, że dro ga w ży ciu 

co dzien nym chrze ści ja ni na, a więc i w mo im ży ciu, pro wa dzi do świę to ści, 

czy li do speł nie nia, do szczę ścia. Ta dro ga jest peł na tru dów, ale cel jest 

ja sny i każ da oko licz ność mo że być tą, któ ra naj bar dziej przy bli ża nas do 

Ce lu. 

W tych ostat nich la tach, cho ciaż ist niał osob ny se kre ta riat piel grzym ki, 

wciąż zaj mo wa łam się kon tak ta mi z Pol ską. To po zwo li ło mi, aby nie za-

po mnieć o wiel ko ści te go ge stu i nie stra cić kon tak tu z nie któ ry mi oso ba-

mi, zwłasz cza w Pol sce, któ re pra cu ją dla piel grzym ki. 

(tłumaczenie – luigi Crisanti)
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O. Ray mond La far gue 

 (Fran cja – Cap bre ton) 

Wspo mnie nia, wspo mnie nia..... 

Pol ska: 8 – 15 sierp nia 1985

— Zor ga ni zo wa nie tej piel grzym ki by ło dla mnie jak 

po ko na nie praw dzi we go to ru prze szkód. Ileż pa pie rów, 

ileż wy jaz dów do Am ba sa dy Pol skiej w Pa ry żu, aby wresz-

cie sfi na li zo wać tę eks pe dy cję. Dzię ki dniom, gdy am ba-

sa da by ła za mknię ta z po wo du straj ku, dniom, gdy do ma ga no się jesz cze 

do dat ko wych „pa pier ków”, po dró żom tam i z po wro tem mię dzy Mont de 

Mar san a Pa ry żem (750 km), po czy ni łem wiel kie po stę py w cier pli wo ści! 

— Po stój w wio sce cze skiej, tuż przed gra ni cą pol ską: trzy au to ka ry, 

mi ni -ci ę ża rówka, ra do sny pik nik.... no i du żo ha ła su: przy szli ja cyś lu dzie, 

dzie ci czę sto wa ły mnie ciast ka mi, we szli śmy ra zem do ko ścio ła. Śpie wa-

li śmy, mo dli li śmy się, by ło to moc ne prze ży cie. Wy cho dząc za py ta łem 

in ży nie ra -ro l nika mó wią ce go po fran cu sku: „nie bę dzie cie mieć pro ble-

mów z po li cją? ” Od po wiedź: „tak, oni ju tro tu bę dą, ale war to pójść do 

wię zie nia dla Chry stu sa! ”

— Przy by cie do Kra ko wa o 4 ra no, z opóź nie niem mniej wię cej pół 

dnia. Tak dłu go sta li śmy na gra ni cy! A jed nak „ko mi tet po wi tal ny” pa ra fii 

Mat ki Bo żej z lo ur des wciąż na nas cze kał! 

— Obóz w Oświę ci miu: pa da ło, by ło zim no. Wszyst ko by ło po sęp ne 

i przy gnę bia ją ce. Zło ży li śmy kwia ty. I na gle ce la Oj ca Kol be: świa tło 

w ciem no ści. 

— No wa Hu ta: w tym prze my sło wym mie ście ko ścio ły o nad zwy czaj nej 

uro dzie i wstrzą sa ją cej si le. 

— A po tem sześć dni mar szu, aby dojść do Czę sto cho wy. Da li śmy się 

po nieść si le i ra do ści na szych pol skich bra ci, któ rzy szli, mo dli li się, śpie-

wa li i ła ko mie słu cha li kon fe ren cji. Pierw sze go dnia „la ło jak z ce bra”, 

a ostat nie go „to pił” się as falt. Wszyst ko w Pol sce jest „na mak si mum”, na-

wet wia ra! Przy wieź li śmy ze so bą fla gę fran cu ską i trans pa rent in for mu ją-

cy skąd je ste śmy. Prze cho dząc przez każ dą wio skę by li śmy okla ski wa ni 

i wi ta ni nie zwy kle cie pło. By łem dum ny, że je stem Fran cu zem. 

— Co dzien ne msze świę te: tro chę dłu gie, zwłasz cza ka za nia. By ła to dla 

nas oka zja, aby odro bi nę po spać i od zy skać si ły: zro bi li śmy po ucza ją ce 

zdję cia na udo ku men to wa nie te go fak tu. 

— „Prze pro śna Gór ka”: fru wa ją ce su tan ny na pol skim nie bie. Na wet 

nasz bi skup te go nie unik nął. 

— Przy by cie na Ja sną Gó rę, wie czo rem 13 sierp nia: jak mógł bym za po-

mnieć te ty sią ce piel grzy mów trzy ma ją cych w gó rze krzy że zro bio ne te go 

sa me go dnia i przyj mu ją cych bło go sła wień stwo od bi sku pa. My, księ ża 

mie li śmy w rę kach kwia ty, ofia ro wa ne przez ano ni mo we, peł ne sza cun ku 

dla du chow nych dło nie. 

— Msza Świę ta 15 sierp nia na wzgó rzu czar nym od lu dzi. By ło go rą co. 

Ulo ko wa li śmy się tam, gdzie bi sku pi i tym spo so bem by li śmy w cie niu. 

służ by po rząd ko we pró bo wa ły nas kil ka ra zy stam tąd usu nąć, ale sta wia-

li śmy bier ny opór. Dzię ki te mu, mo głem przy jąć znak po ko ju od  

Pry ma sa Pol ski! Po czu łem się na gle kimś waż nym! Na tej mszy roz da wa łem 

ko mu nię: wia ra Po la ków pod czas Eu cha ry stii wstrzą snę ła mną.  

Do dzi siaj po zo sta ję pod jej wra że niem. 

— Ostat ni punkt: eki pa mło dych Po la ków, któ ra to wa rzy szy ła nam przez 

ca łą piel grzym kę by ła fan ta stycz na! Zresz tą dziś, 17 lat póź niej, wię zy przy-

jaź ni są wciąż bar dzo ży we. Bo gu niech bę dą dzię ki! 

(tłumaczenie – Alicja samot)

Akos Stri lich

(Wę gry – Bu da peszt) 

Piel grzym ki są dla mnie bar dzo waż ne. Pod kre śla ją, 

że je ste śmy tyl ko piel grzy ma mi tu taj na zie mi, da ją nam 

moż li wość po przez wę drów kę i wspól ną mo dli twę zna-

le zie nia przy ja ciół na na sze ca łe ży cie. 

Na Wę grzech Ko ściół był otwar cie prze śla do wa ny do 

1990 ro ku. Po mi mo to, w mo jej mło do ści, każ de go ro ku 

by ły or ga ni zo wa ne trzy dnio we piel grzym ki z Bu da pesz tu do Ma ria nosz tra. 

Zo sta ło to ofi cjal nie za bro nio ne, ale po nie waż piel grzym ka ta szła przez 

wzgó rza w mil cze niu, to wła dze przy my ka ły na to oczy. 

To by ło w ma ju 1985 ro ku, kie dy ja i mo ja ro dzi na spo tka li śmy zor ga-

ni zo wa ną gru pę – or ga ni za to rów Pie szej Piel grzym ki Kra kow skiej, któ rzy 

trak to wa li na szą piel grzym kę ja ko du cho we przy go to wa nie przed  

V piel grzym ką na Ja sną Gó rę. 

Na ich za pro sze nie my – wę gier ska gru pa skła da ją ca się z oko ło 100 

osób, szli śmy w piel grzym ce kra kow skiej jesz cze wie le ra zy, po nad to 

w 1988 ro ku zor ga ni zo wa li śmy z gru pą 20 osób pie szą piel grzym kę z Bu-

da pesz tu i Mi skol ca do Kra ko wa, gdzie spo tka li śmy wę gier ską gru pę, 

któ ra szła ra zem z pielgrzymką. Na stęp ne go ro ku tak że uczest ni czy li śmy 

w tej piel grzym ce, ale mo ja żo na za cho ro wa ła na bar dzo cięż ki no wo twór. 

Po jed nym ro ku che mio te ra pii, zwy cię ży li śmy cho ro bę. Ja ko po dzię ko wa-

nie za ten cud, bio rąc ja ko przy kład piel grzym ki kra kow skiej, każ de go la ta 

or ga ni zu je my „ma łą” piel grzym kę we wnątrz Wę gier (8 dni, 140 km, 30-50 

uczest ni ków, dwa sa mo cho dy ja ko wspar cie). 

Pie sza Piel grzym ka Kra kow ska od mie ni ła na sze ży cie, na szą ro dzi nę 

(ma my sze ścio ro dzie ci) od na la zła wła sną dro gę do Ka to lic kie go Cha ry-

zma tycz ne go Od no wie nia. Nasz syn Bła żej stał się człon kiem Ka to lic kiej 

Wspólnoty Cha ry zma tycz nej. Zro bił wiel ki wy si łek, aby speł nić wy ma ga nia 

tej spo łecz no ści: co dzien na Msza Świę ta i jed na go dzi na mo dli twy przed 

ob li czem Bo ga oraz naj waż niej sza rzecz – gło sze nie Ewan ge lii każ de mu 

na po tka ne mu czło wie ko wi. Na sza cór ka An na od na la zła swo je miej sce 

w Klasz to rze Be ne dyk ty nek. 

W ostat nim ro ku przy stą pi ła do swo je go pierw sze go ślu bo wa nia. 

Ży li śmy spo koj nym ży ciem do ubie głe go la ta, kie dy to stra ci li śmy ich 

oby dwo je. Anię zła pał skurcz no gi, Bła żej chciał jej po móc i oby dwo je 

uto nę li w wzbu rzo nym je zio rze Ba la ton. 

To nie by ło ła twe ani dla nas, ani dla na szych có rek, za ak cep to wać to 

tra gicz ne zda rze nie. Ale mu szę po wie dzieć, że to by ła bar dzo waż ne wy-

da rze nie: zo ba czy li śmy, że oby dwo je, nasz Bła żej i na sza An na, przy rze kli 

swo je ży cia Bo gu, Zmar twych wsta łe mu Chry stu so wi. Póź niej zro zu mie li-

śmy, że ta tra ge dia nie by łe bez u ży tecz na, Bóg wy ko rzy stał ich śmierć dla 

ewan ge li za cji: „... Je że li ziar no psze ni cy wpadł szy w zie mię nie ob umrze, 

zo sta nie tyl ko sa mo, ale je że li ob umrze, przy no si plon ob fi ty” (Jan 12, 24). 

Ich ży cie i ich śmierć sta ła się wiel kim sym bo lem od Bo ga dla ty się cy 

lu dzi. Dzię ku je my Bo gu za ich ży cie, któ re za czę ło się w trak cie piel grzym-

ki je ste śmy tak że pew ni, ze oni bę dą się mo dlić przed ob li czem Bo ga za 

nas i za wszyst kich piel grzy mów. 

Niech Bóg Was Bło go sła wi. 

Budapeszt maj 2002        

(tłumaczenie – Marta Żmuda)


