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„Odpowiedzialni  
za rodzinę”

X 

Piesza Pielgrzymka Krakowska
5-10.VIII.1990

X piel grzym ka, któ ra w ro ku Ju bi le uszo wym od by ła się w dniach 

5-10 sierp nia pod ję ła ha sło „Od po wie dzial ni za ro dzi nę”. 

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

sterz aka de mic ki DA XX Mi sjo na rzy „Na Mia stecz ku” ks. Aloj zy 

Sman dek CM. 

Pro gram kon fe ren cji w dro dze opra co wał ks. To masz Je lo nek, 

któ ry na pi sał min.: 

 „W dro dze do na szej Pa ni i Kró lo wej chce my na no wo prze-

my śleć waż ny pro blem na sze go ży cia re li gij ne go i spo łecz ne go 

– jest nim ro dzi na ja ko za da nie po sta wio ne każ de mu z nas przez 

sa me go Stwór cę. Chce my, sta nąw szy przed Ma ry ją w Ja sno gór skim 

Ob ra zie, wy po wie dzieć Jej na sze po sta no wie nia i pod jąć na no wo 

od po wie dzial ność za ro dzi nę. Mu si my uczy nić to świa do mie, z ca-

łym za an ga żo wa niem. Jej Kró le stwo mu si być do brze upo rząd ko-

wa ne, a bez po rząd ku w sfe rze ży cia ro dzin ne go, żad na spo łecz-

ność nie mo że wła ści wie funk cjo no wać, utrzy my wać po rząd ku 

i słu żyć do bru po wszech ne mu. Mał żeń stwo i ro dzi na usta no wio ne 

są przez Bo ga. Każ dy czło wiek wy cho dzi z ja kiejś ro dzi ny i więk-

szość za kła da no we ro dzi ny. W tym do strze ga my wo lę Bo żą, któ-

rą trze ba usza no wać i wy peł nić. Ma ry ja, któ ra nam po twier dza 

sło wa wy po wie dzia ne do sług w Ka nie Ga li lej skiej: „Czyń cie co-

kol wiek Syn mój wam ka że” - wzy wa nas tak że do speł nie nia Bo-

że go za my słu wzglę dem ro dzi ny. 

Piel grzym ko we re ko lek cje ma ją uczy nić nas bar dziej skłon ny-

mi do słu cha nia Bo ga i Je go wo li. Prze wod ni kiem bę dzie nam 

na uka Ko ścio ła, szcze gól nie sfor mu ło wa na przez Ja na Paw ła II 

w Ad hor ta cji „Fa mi lia ris Con sor tio” o za da niach ro dzi ny chrze ści-

jań skiej w świe cie współ cze snym. 

Ro dzi nie, uwi kła nej w licz ne nie bez pie czeń stwa, trze ba po móc. 

We zwa ni przez Ma ry ję do od po wie dzial no ści za ro dzi nę, chce my 

tę po moc nieść wszyst kim ro dzi nom, z któ rych się wy wo dzi my, 

tym, któ re za kła da my, i w któ rych ży je my. Prze my śle nia piel grzym-

ki ma ją nas uzdol nić do nie sie nia tej po mo cy. Le piej wie my, czym 

jest i czym ma być ro dzi na. Przyj mie my więc Bo ży mo del mi ło ści 

i mał żeń stwa. Niech na sza mi łość bę dzie świę ta i praw dzi wa, aby 

na niej bu do wać się mo gła zdro wa ro dzi na. Przyj mie my Bo ży mo-

del mał żeń stwa, któ ry jest związ kiem wy łącz nym, nie ro ze rwal nym, 

uświę co nym sa kra men tem. 

Wie le spraw cze ka na na szą do brą wo lę i nasz trud. Re flek sja 

nad od po wie dzial no ścią za ro dzi nę nie mo że za koń czyć się po 

przyj ściu na Ja sną Gó rę. Od po wie dzial ni za ro dzi nę chce my wró-

cić z piel grzym ki ja ko po moc ni cy Ma ryi w dzie le ra to wa nia i uświę-

ca nia ro dzi ny. 

Od 1990 roku w ramach służby zdrowia rozpoczęła swoją pracę 

dla pielgrzymki Pomoc Maltańska, której koordynatorami są 

Państwo Róża i Henryk Kubiakowie.

 

GRU PY,  PRZE WOD NI CY

Prze wod nik głów ny piel grzym ki:  Ks. Aloj zy Sman dek CM

CZŁON I 

Prze wod nik głów ny czło nu:  Ks. Fran ci szek Płon ka

Gru pa Pa tron gru py Prze wod nik gru py 

 1  Jan Pa weł II  Ks. Wi told Ku man MS

 1' Fran cja Św. Lu dwik  „Lux et Ca ri tas”  

 1'' Au stria Mat ka Bo ża z Ma ria zell  

 2  Św. Ka zi mierz  Ks. Jó zef Joń czyk

 2' Wło chy Św. Be ne dykt  „Co mu nio ne e Li be ra zio ne”

 3  Bł. Ja dwi ga Kró lo wa O. Bolesław Kanach OFMCap

 3'  Bł. O. Pio  Ks. Michał Kliś

 3" Wę gry Św. Ste fan  

 3''' Fran cja  Św. Fran ci szek Sa le zy  

 4  Św. Sta ni sław BM Ks. Ro man Sła weń ski

 4'  Ks. Kard. S. Wy szyń ski Ks. Wie sław Cy gan

 4' Fran cja Św. Jo an na d'Arc 

 5  Św. Mi chał Ks. Wie sław Hus CSMA

 5' Fran cja  Św. Te re sa de Li sieux  „Lux et Ca ri tas” 

 5''  Nie po ka la ne Ser ce NMP Ks. K. Strze li chow ski

 6  Św. Jan Kan ty Ks. Fran ci szek Płon ka

 6' Fran cja  Św. Ge nowefa  „Lux et Ca ri tas” 

 6’’ RFN  

 7  Św. Fran ci szek O. Fran ci szek Sza jer OFM

 7'  Sł. Bo ży B. Aloj zy  Ko si ba  O. Lu dwik Ku row ski OFM

 7'' Fran cja  Św. Ber nard z Cla irvaux  

CZŁON II

Prze wod nik głów ny czło nu:  Ks. Jó zef Łu cy szyn CM

Gru pa Pa tron gru py Prze wod nik gru py 

 8 Św. Win cen ty a Pau lo Ks. Ka zi mierz Mał żeń ski CM 

 8' CSSR Św. Szcze pan  Ks. Ry szard Ku ba siak

 8 " Św. Sta ni sław Kost ka Ks. Sta ni sław Ro spond CM 

 9 Św. Ja cek O. Lu dwik Wi śniew ski OP 

 9' Św. Do mi nik O. An drzej Ko nop ka OP 

 10 Św. Ka zi mierz  Ks. Krzysz tof Ko cot

 10 ' Św. An drzej Bo bo la Ks. Jan Ku dła cik
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CZŁON III

Prze wod nik głów ny czło nu:  Ks. To masz Je lo nek

Gru pa Pa tron gru py Prze wod nik gru py

 11  Bł. Brat Al bert  Ks. Sta ni sław Ćwierz SI 

 12 Św. Mak sy mi lian Kol be Ks. Ma rek Ban du ra 

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

 13'  Bł. Ur szu la Ledóchowska Ks. To masz Je lo nek 

 14  Św. Jó zef Ka la san ty Ks. Jó zef Jo niec SchP 

 14'  Ks. Je rzy Po pie łusz ko Ks. Ta de usz Za le ski 

 15 Św. Ka rol Bo ro me usz O. Be ne dykt Jan kow ski OCD

 16  Św. Je rzy Ks. Adam Wy po rek 

 17  Bł. Ka ro li na Kóz ka Ks. Wie sław No wak 

 17'  Sł. Bo ża Anie la Sa la wa Ks. Ja cek Fur tak

CZŁON IV – Biel  sko -Bi  a ła ,  Wa do wi  ce

Prze wod nik głów ny czło nu:  Ks. Jó zef Wa lu siak

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

 15 Św. Jó zef Ks. Jó zef Wa lu siak 

 15 Św. Wa cław Ks. Ma riusz Fla nek 

 15  Św. An na Ks. Jan Re czek 

 16  Pa ra fia Ja worz no

 17  Pa ra fia Gdów

 17’   Pa ra fia Trze me śnia

ZE SPÓŁ OR GA NI ZA CYJ NY

Ba za piel grzym ki: 

Dusz pa ster stwo Aka de mic kie XX. Mi sjo na rzy „Na Mia stecz ku”  

– Kra ków, ul. Mi sjo nar ska 37

Prze wod nik głów ny:  Ks. Aloj zy Sman dek CM

Porządkowy główny:  An drzej Bac

Po rząd ko wi:  Piotr Gra ma ty ka, Zdzi sław Kliś 

   Ja cek Chmie liń ski 

   Ja cek Ró życ ki 

   Ja ro sław P. Ka zu bow ski

   Jan Walczewski, Ro bert Ma słoń 

   Zofia Kruzenstern 

   Ar tur Pru sak, Jó zef Wą sik 

   Wło dzi mierz Fa ber, Jan Wy dra 

   Grze gorz So szyń ski  

   Sta ni sław Szm ko wiak  

   Zbi gniew Mię ki nia  

Ba za:   Te re sa Ko zak,  An na Kra jew ska 

   Bo że na Sie mień ska 

   Ewa Pyr czak, Magdalena Kotnis

   Ka ta rzy na Ga łusz ka 

   Aga ta Ko czwa ra, Aldona Stań czyk

   Ma ciej So szyń ski, An na Gór ka  

   Zo fia Je sią ka, Do ro ta Wło dar czyk 

   Mał go rza ta Szu lew ska 

   Ma ria Ślę zak, Ali cja Ba jo rek

   Zo fia Ko wa lik, Hen ryk Dzie dzic

   Mar ce la Tre la

Służ ba kwa ter mi strzow ska:  Al do na Ula now ska  

   Jó zef Mi chal ski, Mi chał Sta ro wicz

   Kl. Hen ryk Paw lak

 Za opa trze nie:  Jan i Ha li na Pa luch  

   Bar ba ra Dul ny, Robert Stadnicki 

   An drzej Ba nach, Jó zef Fi li pek 

   Zbi gniew Pą czek, Re na ta Osuch

   Mi chał Ju row ski 

   Lu to sław Ko men da 

   Mar ta Ziół kow ska

 Służ ba zdro wia:  Ju lian Dut ka, Ma ria Fi li pec ka 

   Ry szard Ru dziń ski 

   Bogumiła Giza 

   oraz Pomoc Maltańska

 Służ ba tech nicz na:  Ro man Ja nas, Li dia Ju rasz 

   Wła dy sław Go rycz ko 

   Sta ni sław Lech, Ry szard Stań czyk

   Pa weł Sie mień ski 

   Ry szard Tre la, Jan Szo stak 

   Sta ni sław  Gór ka,  Marian  Gagatek

 Pi lo ci grup za gra nicz nych: Ali cja Sa mot, Ewa Ław nik  

   Bar ba ra Sa dłos, Ka ta rzy na Ki ryk

   Cze sła wa Za wrot niak 

   Kl. An to ni Py znar

   Sta ni sław Gó rec ki

Koordynacja Pomocy Maltańskiej: Róża i Henryk Kubiakowie

LICZEBNOŚĆ PIELGRZYMKI

W piel grzym ce wzię ło udział oko ło 11 500 pątników, w tym:

człon I –  ok. 4500

człon II – ok. 2000

człon III –  ok. 3500

człon IV –  ok. 1500

Pielgrzymowali również pątnicy z zagranicy min. z Francji, Włoch, 

Węgier, RFN i Austrii.

Ks. To masz Je lo nek

(przewodnik główny członu III: 1989–90)

Przez pięć ko lej nych lat zwią za ny by łem z piel grzy-

mo wa niem i by ła to nie za po mniana służ ba re ko lek cjom 

w dro dze. Roz po czę ło się pod czas szó ste go kra kow skie-

go piel grzymo wa nia w ro ku 1986, kie dy ów cze sny głów-

ny prze wod nik piel grzym ki ks. Sta ni sław Rospond CM 

za pro sił mnie, abym pod jął się wy gło sze nia kil ku kon fe-

ren cji dla piel grzy mów. To wa rzy szy łem więc piel grzym ce w pierw szym 

dniu oraz w trzech ostat nich. Dzię ki te mu spo tka niu się z ta ką for mą re li-

gij ne go prze ży wa nia praw dy, że chrze ści ja nin jest za wsze w dro dze do 

do mu Oj ca i praw dzi wej oj czy zny w nie bie, sta łem się pro pa ga to rem piel-

grzymo wa nia na Ja sną Gó rę i uda ło mi się zy skać dla tej idei stu den tów 

Stu dium Teo lo gii dla Świec kich na Wy dzia le Teo lo gicz nym Pa pie skiej 

Aka de mii Teo lo gicz nej w Kra ko wie, którzy w ro ku 1987 roz po czę li piel-

grzy mo wa nie w gru pie 13' pod pa tro na tem bł. Ur szu li Ledó chow skiej. 

Oso bi ście pro wa dzi łem tę gru pę dwu krot nie (w ro ku 1987 i 1988), 

gdyż w ro ku 1989 ob ją łem prze wod nic two ca łe go trze cie go czło nu piel-

grzym ki, co by ło dla mnie ko lej nym do świad cze niem zwią za nym z kra-

kow ską piel grzym ką. Człon trze ci obej mo wał wszyst kie gru py o nu me rach 

po wy żej dzie sięć, do łą cza li do nie go tak że piel grzy mi z Biel ska.  

W su mie by ło to oko ło pię ciu ty się cy lu dzi, któ rym trze ba by ło za pew nić 

spo koj ne i bez piecz ne pielgrzy mo wa nie, utrzy mać łącz ność i prze pływ 

in for ma cji. Prze wod ni cy czło nów mu sie li ta kże ko or dy no wać dzia łal ność 

ca łej piel grzym ki po dą ża ją cej trze ma od ręb ny mi tra sa mi i spo tyka ją cej się 

do pie ro w Olsz ty nie pod Czę sto cho wą, aby stam tąd iść już zwar tym cią-

giem przed tron Kró lo wej Pol ski. 

Prze wod ni kiem czło nu by łem dwu krot nie, a służ bę w piel grzym kach 

za koń czy łem w ro ku 1991.
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Ró ża i Hen ryk Ku bia ko wie

 (ko or dy na to rzy Po mo cy Mal tań skiej od 1990 ro ku) 

Do ro ku 1989 nie uczest ni czy li śmy w piel-

grzym ce z Kra ko wa do Czę sto cho wy. Pierw szy 

nasz udział przy pa da na rok 1990. Na proś bę  

Ks. Kar dy na ła F. Ma char skie go to wa rzy szy ły te go 

la ta po raz pierw szy ka ret ki mal tań skie z Nie miec. 

Na po cząt ku piel grzy mi spo glą da li na nie nie uf nie, zbli ża li się po wo li, 

ra czej z cie ka wo ści niż spo dzie wa jąc się ja kiej kol wiek po mo cy. Póź niej 

za wią za ły się trwa ją ce do dziś przy jaź nie. 

Dla za łóg ka re tek Mal te ser -Hi l fsdienst piel grzym ka by ła czymś nie zwy-

kłym. Więk szość z nich prze ży wa ła ją bar dzo głę bo ko. Po tem wie lu uczest-

ni czy ło w piel grzym ce przez ko lej ne la ta. To tu, w dro dze na Ja sną Gó rę, 

w 1990 ro ku na ro dzi ła się „Mal tań ska Po moc Bliź nim”, po tem „Po moc 

Mal tań ska”, któ ra w koń cu przy ję ła na zwę „Mal tań ska Służ ba Me dycz na”, 

by nieść po moc i ulgę po trze bu ją cym w tru dach piel grzy mo wa nia do 

Czar nej Ma don ny. 

„Bo ga ci w mi ło sier dzie” mal tań czy cy nio są nie stru dze nie po moc wszę-

dzie tam, gdzie po moc jest po trzeb na – bę dąc jed no cze śnie (a mo że przede 

wszyst kim) piel grzy ma mi. Nie wie my ilu piel grzy mom ura to wa li ży cie. 

Zna my kil ka ta kich przy kła dów. Wie my jed nak że, że każ de go ro ku po nad 

po ło wie uczest ni ków piel grzym ki mal tań czy cy udzie la ją po mo cy. 

Tak więc po przez zor ga ni zo wa nie i ko or dy na cję dzia łań mal tań skiej 

Służ by Me dycz nej sta li śmy się sta ły mi piel grzy ma mi na szla ku do Czę sto-

cho wy po ma ga jąc i słu żąc bliź nim. 

Ka ta rzy na Ga łusz ka-C hmi el ińska

Kie dy za py ta no mnie czym by ła dla mnie piel grzym ka, 

pierw sze my śli ja kie przy szły mi do gło wy, to kon ty nu acja 

po dró ży po ślub nej i roz po czę cie no we go ży cia. Po tem 

uświa do mi łam so bie, ja kim ma leń kim try bi kiem by łam 

w tym wiel kim dzie le or ga ni zo wa nia Piel grzym ki. 

Kie dy tak my ślę o tych wy da rze niach z per spek ty wy 

cza su, ogar nia mnie zdu mie nie i wdzięcz ność dla Ma ryi, 

że ob da rzy ła nas tak wiel kim za ufa niem. 

Czę sto by li śmy nie świa do mi ogrom ne go za szczy tu, ja ki nam przy padł: 

słu że nia in nym, że by mo gli bez piecz nie iść do Czę sto cho wy, nie my śląc 

w tych dniach o ni czym in nym, tyl ko o mo dli twie. 

„Ta ki sła by, grzesz ny czło wiek i ta kie ogrom ne za ufa nie, peł ne spo koj-

nej, wszech ogar nia ją cej, mat czy nej mi ło ści”. 

Ja cek Chmie liń ski

Z Pie szą Piel grzym ką Kra kow ską i jej or ga ni zo wa niem 

zwią za łem się na okres kil ku lat. Od no sząc to do prze szło 

dwu dzie sto let niej hi sto rii, ty się cy piel grzy mów i or ga ni-

za to rów, zwią zek ten uznać na le ży obiek tyw nie za ma ło 

zna czą cy. Dla mnie jed nak na ty le dłu go trwa ły i in ten-

syw ny, że je go śla dy po zo sta ną na za wsze. 

Wspo mi na jąc po dzie się ciu la tach swój udział w ko-

lej nych piel grzym kach, od naj du ję śla dy mych ów cze snych prze żyć du cho-

wych (nie tyl ko re li gij nych) oraz przede wszyst kim, syl wet ki lu dzi, któ rych 

wów czas spo ty ka łem. 

Wspo mnie nie pra cy przy or ga ni za cji piel grzym ki to wspo mnie nie 

pew ne go waż ne go okre su. Waż ne go w mo im ży ciu naj pierw jesz cze stu-

den ta, póź niej ab sol wen ta roz po czy na ją ce go pra cę i po dej mu ją ce go ży-

cio we de cy zje. Szczę śli wie wszyst ko to, co wów czas za le d wie się roz po-

czy na ło trwa z pew ny mi efek ta mi, do dziś. 

Był to tak że (na prze ło mie lat osiem dzie sią tych i dzie więć dzie sią tych) 

okres cie ka wy i waż ny w na szym kra ju. To sta no wi ło do sko na łe pod ło że 

do re flek sji, a tak że do mo dli twy. 

Piel grzym ka jest przede wszyst kim wy da rze niem re li gij nym. I to był 

głów ny mo tyw me go w niej udzia łu. Jest to jed nak wy da rze nie tak zło żo-

ne, że mo gą się w nim od na leźć oso by o róż nej wraż li wo ści, o róż nych 

du cho wych po trze bach i moż li wo ściach. Mój udział w piel grzym ce nie był 

sze ścio dnio wą kon tem pla cją. By ło to przede wszyst kim or ga ni zo wa nie 

prze mar szu i dba nie o je go bez pie czeń stwo. Naj pierw szu ka nie wła ści wych 

dróg i miejsc do od po czyn ku, a póź niej bar dzo wcze sne po ran ki, kie dy 

roz po czy na ła się co dzien na pra ca i bar dzo póź ne wie czo ry, kie dy my śle-

li śmy o dniu na stęp nym. 

Mam sil ne prze ko na nie, że ten znacz ny wy si łek fi zycz ny, dzię ki któ re-

mu wie le osób mo gło za głę biać się w mo dli twie i kon tem pla cji, był rów nież 

ja kąś for mą mo dli twy. Re li gij nym uczyn kiem ra czej, niż za wzię tym wy ko-

ny wa niem pew nych za dań lo gi stycz nych. 

Wspo mi na jąc piel grzym ki, w któ rych bra łem udział wi dzę oczy wi ście 

dro gę w zmie nia ją cym się kra jo bra zie, po rach dnia i po go dzie. Wi dzę też 

lu dzi. Wiel ką rze szę cią gną cą się aż po ho ry zont, ale z dru giej stro ny, wie-

le po je dyn czych twa rzy. Wie le z tych osób roz po zna wa łem każ de go ro ku, 

do strze ga łem ich w tłu mie, w tych sa mych gru pach, czę sto spra wu ją cych 

te sa me funk cje. Ni gdy ich nie po zna łem, cho ciaż cza sem uśmie cha li śmy 

się do sie bie jak zna jo mi. Wi dzę też tych, któ rych zna łem wów czas bar dzo 

do brze. Ra zem pra co wa li śmy, roz ma wia li śmy, a w in nym cza sie ba wi li śmy 

się. Ce nię so bie to bo gac two zna jo mo ści, a cza sem i przy jaź ni, z ty lu oso-

ba mi. Z ty mi, któ rzy kie dyś wy my śli li i zor ga ni zo wa li tę piel grzym kę po 

raz pierw szy, a ro bią to aż do dziś. I z ty mi, któ rych spo tka łem raz, ale by ło 

war to. Ty le osób: mło dych i sta rych, zdro wych i cho rych, świec kich i du-

chow nych. Tak że tych, któ rzy go ści li na kon fe ren cjach i wie czor nych 

spo tka niach. Z Kra ko wa, z Pol ski i gdzieś ze świa ta. Nie któ rzy już ode szli, 

nie któ rych daw no nie wi dzia łem... mo że już ich nie spo tkam. Za brzmi to 

ma ło or to dok syj nie, ale ich twa rze ko ja rzą mi się z piel grzym ką nie mniej, 

niż Twarz z Ja sno gór skiej Iko ny. 

Ja cek Ró życki

Trud no nie uży wać wie le ra zy wy po wie dzia nych 

słów, zwłasz cza gdy są one praw dzi we. Na sze co dzien ne 

ży cie przy po mi na tro chę wal kę że gla rza na burz li wym 

mo rzu. Cią gle w bie gu, dzie li my czas po mię dzy co raz 

bar dziej ab sor bu ją cą pra cę, na ukę, po mię dzy chwi le po-

świę ca ne dzie ciom i co dzien ne obo wiąz ki. Cza su wy da je 

się cią gle za ma ło, ży je my co raz szyb ciej, co raz rza dziej 

za trzy mu je my się, co raz mniej oka zji do re flek sji, do wy ci sze nia, do spo-

koj ne go spo tka nia z Chry stu sem. 

I na gle na ho ry zon cie po ja wia się da ta 6 sierp nia. Ran na Msza Świę ta 

na Wa we lu – to tak jak by wpły nąć do ci chej za tocz ki. Bu rza cich nie, za-

po mi nasz o co dzien nych spra wach, za pa da ci sza, mo żesz być sam na sam 

ze swo im Bo giem i ze so bą – mi mo kil ku ty się cy bra ci i sióstr, któ rzy tak-

że wpły nę li do tej sa mej za to ki. Mo że my na brać sił, „na ła do wać aku mu-

la to ry”, po my śleć, upo rząd ko wać wszyst kie za le gło ści i... i wte dy jest już 

11 sierp nia. 

Wy pły wa my z ci chej przy sta ni peł ni sił, aby zmie rzyć się ra do śnie 

z cze ka ją cy mi nas wy zwa nia mi. Ży wioł nas po ry wa, co raz da lej, co raz 

moc niej, sił co raz mniej i na gle... zno wu 6 sierp nia. 

Mam na dzie ję, że znaj dzie my tę ci chą przy stań każ de go ro ku do koń-

ca na szych dni.


