1990

Rodzinie, uwikłanej w liczne niebezpieczeństwa, trzeba pomóc.
Wezwani przez Maryję do odpowiedzialności za rodzinę, chcemy
tę pomoc nieść wszystkim rodzinom, z których się wywodzimy,
tym, które zakładamy, i w których żyjemy. Przemyślenia pielgrzym
ki mają nas uzdolnić do niesienia tej pomocy. Lepiej wiemy, czym
jest i czym ma być rodzina. Przyjmiemy więc Boży model miłości
i małżeństwa. Niech nasza miłość będzie święta i prawdziwa, aby
na niej budować się mogła zdrowa rodzina. Przyjmiemy Boży mo
del małżeństwa, który jest związkiem wyłącznym, nierozerwalnym,
uświęconym sakramentem.
Wiele spraw czeka na naszą dobrą wolę i nasz trud. Refleksja
nad odpowiedzialnością za rodzinę nie może zakończyć się po
przyjściu na Jasną Górę. Odpowiedzialni za rodzinę chcemy wró
cić z pielgrzymki jako pomocnicy Maryi w dziele ratowania i uświę
cania rodziny.
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Od 1990 roku w ramach służby zdrowia rozpoczęła swoją pracę
dla pielgrzymki Pomoc Maltańska, której koordynatorami są
Państwo Róża i Henryk Kubiakowie.

G R U P Y , P R Z E W O D N I C Y
Przewodnik główny pielgrzymki:

Ks. Alojzy Smandek CM

CZŁON I

„Odpowiedzialni
za rodzinę”
X pielgrzymka, która w roku Jubileuszowym odbyła się w dniach
5-10 sierpnia podjęła hasło „Odpowiedzialni za rodzinę”.
Nowym przewodnikiem głównym pielgrzymki został duszpa
sterz akademicki DA XX Misjonarzy „Na Miasteczku” ks. Alojzy
Smandek CM.
Program konferencji w drodze opracował ks. Tomasz Jelonek,
który napisał min.:
„W drodze do naszej Pani i Królowej chcemy na nowo prze
myśleć ważny problem naszego życia religijnego i społecznego
– jest nim rodzina jako zadanie postawione każdemu z nas przez
samego Stwórcę. Chcemy, stanąwszy przed Maryją w Jasnogórskim
Obrazie, wypowiedzieć Jej nasze postanowienia i podjąć na nowo
odpowiedzialność za rodzinę. Musimy uczynić to świadomie, z ca
łym zaangażowaniem. Jej Królestwo musi być dobrze uporządko
wane, a bez porządku w sferze życia rodzinnego, żadna społecz
ność nie może właściwie funkcjonować, utrzymywać porządku
i służyć dobru powszechnemu. Małżeństwo i rodzina ustanowione
są przez Boga. Każdy człowiek wychodzi z jakiejś rodziny i więk
szość zakłada nowe rodziny. W tym dostrzegamy wolę Bożą, któ

Przewodnik główny członu:

Ks. Franciszek Płonka

Grupa

Przewodnik grupy

Patron grupy

1 	
Jan Paweł II
1' Francja Św. Ludwik
1'' Austria Matka Boża z Mariazell
2 	
Św. Kazimierz
2' Włochy Św. Benedykt
3 	
Bł. Jadwiga Królowa
3'
Bł. O. Pio
3" Węgry Św. Stefan
3''' Francja Św. Franciszek Salezy
4 	
Św. Stanisław BM
4'
Ks. Kard. S. Wyszyński
4' Francja Św. Joanna d'Arc
5 	
Św. Michał
5' Francja Św. Teresa de Lisieux
5''
Niepokalane Serce NMP
6 	
Św. Jan Kanty
6' Francja Św. Genowefa
6’’ RFN		
7 	
Św. Franciszek
7'
Sł. Boży B. Alojzy Kosiba
7'' Francja Św. Bernard z Clairvaux

Ks. Witold Kuman MS
„Lux et Caritas”
Ks. Józef Jończyk
„Comunione e Liberazione”
O. Bolesław Kanach OFMCap
Ks. Michał Kliś

Ks. Roman Sławeński
Ks. Wiesław Cygan
Ks. Wiesław Hus CSMA
„Lux et Caritas”
Ks. K. Strzelichowski
Ks. Franciszek Płonka
„Lux et Caritas”
O. Franciszek Szajer OFM
O. Ludwik Kurowski OFM

CZŁON II

rą trzeba uszanować i wypełnić. Maryja, która nam potwierdza

Przewodnik główny członu:

Ks. Józef Łucyszyn CM

słowa wypowiedziane do sług w Kanie Galilejskiej: „Czyńcie co

Grupa

Patron grupy

Przewodnik grupy

8
8' CSSR
8"
9
9'
10
10 '

Św.
Św.
Św.
Św.
Św.
Św.
Św.

Ks. Kazimierz Małżeński CM
Ks. Ryszard Kubasiak
Ks. Stanisław Rospond CM
O. Ludwik Wiśniewski OP
O. Andrzej Konopka OP
Ks. Krzysztof Kocot
Ks. Jan Kudłacik

kolwiek Syn mój wam każe” - wzywa nas także do spełnienia Bo
żego zamysłu względem rodziny.
Pielgrzymkowe rekolekcje mają uczynić nas bardziej skłonny
mi do słuchania Boga i Jego woli. Przewodnikiem będzie nam
nauka Kościoła, szczególnie sformułowana przez Jana Pawła II
w Adhortacji „Familiaris Consortio” o zadaniach rodziny chrześci
jańskiej w świecie współczesnym.
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Wincenty a Paulo
Szczepan
Stanisław Kostka
Jacek
Dominik
Kazimierz
Andrzej Bobola
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CZŁON III
Przewodnik główny członu:

Ks. Tomasz Jelonek

Grupa

Patron grupy

Przewodnik grupy

11
12
13
13'
14
14'
15
16
17
17'

Bł. Brat Albert
Św. Maksymilian Kolbe
Bł. Salomea
Bł. Urszula Ledóchowska
Św. Józef Kalasanty
Ks. Jerzy Popiełuszko
Św. Karol Boromeusz
Św. Jerzy
Bł. Karolina Kózka
Sł. Boża Aniela Salawa

Ks. Stanisław Ćwierz SI
Ks. Marek Bandura
Ks. Adam Podbiera
Ks. Tomasz Jelonek
Ks. Józef Joniec SchP
Ks. Tadeusz Zaleski
O. Benedykt Jankowski OCD
Ks. Adam Wyporek
Ks. Wiesław Nowak
Ks. Jacek Furtak

C Z Ł O N I V – B i e l s k o - B i a ł a , W a d o w i c e
Przewodnik główny członu:

Ks. Józef Walusiak

Grupa

Przewodnik grupy / parafia

Patron grupy

15
Św. Józef
15
Św. Wacław
15
Św. Anna
16		
17		
17’ 		

Ks. Józef Walusiak
Ks. Mariusz Flanek
Ks. Jan Reczek
Parafia Jaworzno
Parafia Gdów
Parafia Trzemeśnia

Z E S P Ó Ł O R G A N I Z A C Y J N Y
Baza pielgrzymki:

			
			
			
			
			
Służba zdrowia:
			
			
			
Służba techniczna:
			
			
			
			
			
Piloci grup zagranicznych:
			
			
			
			
Koordynacja Pomocy Maltańskiej:

Andrzej Banach, Józef Filipek
Zbigniew Pączek, Renata Osuch
Michał Jurowski
Lutosław Komenda
Marta Ziółkowska
Julian Dutka, Maria Filipecka
Ryszard Rudziński
Bogumiła Giza
oraz Pomoc Maltańska
Roman Janas, Lidia Jurasz
Władysław Goryczko
Stanisław Lech, Ryszard Stańczyk
Paweł Siemieński
Ryszard Trela, Jan Szostak
Stanisław Górka, Marian Gagatek
Alicja Samot, Ewa Ławnik
Barbara Sadłos, Katarzyna Kiryk
Czesława Zawrotniak
Kl. Antoni Pyznar
Stanisław Górecki
Róża i Henryk Kubiakowie

LICZEBNOŚĆ PIELGRZYMKI
W pielgrzymce wzięło udział około 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.

Duszpasterstwo Akademickie XX. Misjonarzy „Na Miasteczku”
– Kraków, ul. Misjonarska 37
Przewodnik główny:
Porządkowy główny:
Porządkowi:
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
Baza: 		
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
Służba kwatermistrzowska:
			
			
Zaopatrzenie:
			

Ks. Alojzy Smandek CM
Andrzej Bac
Piotr Gramatyka, Zdzisław Kliś
Jacek Chmieliński
Jacek Różycki
Jarosław P. Kazubowski
Jan Walczewski, Robert Masłoń
Zofia Kruzenstern
Artur Prusak, Józef Wąsik
Włodzimierz Faber, Jan Wydra
Grzegorz Soszyński
Stanisław Szmkowiak
Zbigniew Miękinia
Teresa Kozak, Anna Krajewska
Bożena Siemieńska
Ewa Pyrczak, Magdalena Kotnis
Katarzyna Gałuszka
Agata Koczwara, Aldona Stańczyk
Maciej Soszyński, Anna Górka
Zofia Jesiąka, Dorota Włodarczyk
Małgorzata Szulewska
Maria Ślęzak, Alicja Bajorek
Zofia Kowalik, Henryk Dziedzic
Marcela Trela
Aldona Ulanowska
Józef Michalski, Michał Starowicz
Kl. Henryk Pawlak
Jan i Halina Paluch
Barbara Dulny, Robert Stadnicki

Ks. Tom asz Jel on ek
(przewodnik główny członu III: 1989–90)
Przez pięć kolejnych lat związany byłem z pielgrzy
mowaniem i była to niezapomniana służba rekolekcjom
w drodze. Rozpoczęło się podczas szóstego krakowskie
go pielgrzymowania w roku 1986, kiedy ówczesny głów
ny przewodnik pielgrzymki ks. Stanisław Rospond CM
zaprosił mnie, abym podjął się wygłoszenia kilku konfe
rencji dla pielgrzymów. Towarzyszyłem więc pielgrzymce w pierwszym
dniu oraz w trzech ostatnich. Dzięki temu spotkaniu się z taką formą reli
gijnego przeżywania prawdy, że chrześcijanin jest zawsze w drodze do
domu Ojca i prawdziwej ojczyzny w niebie, stałem się propagatorem piel
grzymowania na Jasną Górę i udało mi się zyskać dla tej idei studentów
Studium Teologii dla Świeckich na Wydziale Teologicznym Papieskiej
Akademii Teologicznej w Krakowie, którzy w roku 1987 rozpoczęli piel
grzymowanie w grupie 13' pod patronatem bł. Urszuli Ledóchowskiej.
Osobiście prowadziłem tę grupę dwukrotnie (w roku 1987 i 1988),
gdyż w roku 1989 objąłem przewodnictwo całego trzeciego członu piel
grzymki, co było dla mnie kolejnym doświadczeniem związanym z kra
kowską pielgrzymką. Człon trzeci obejmował wszystkie grupy o numerach
powyżej dziesięć, dołączali do niego także pielgrzymi z Bielska.
W sumie było to około pięciu tysięcy ludzi, którym trzeba było zapewnić
spokojne i bezpieczne pielgrzymowanie, utrzymać łączność i przepływ
informacji. Przewodnicy członów musieli także koordynować działalność
całej pielgrzymki podążającej trzema odrębnymi trasami i spotykającej się
dopiero w Olsztynie pod Częstochową, aby stamtąd iść już zwartym cią
giem przed tron Królowej Polski.
Przewodnikiem członu byłem dwukrotnie, a służbę w pielgrzymkach
zakończyłem w roku 1991.
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Róż a i Henr yk Kub iak ow ie
(koordynatorzy Pomocy Maltańskiej od 1990 roku)

Do roku 1989 nie uczestniczyliśmy w piel
grzymce z Krakowa do Częstochowy. Pierwszy
nasz udział przypada na rok 1990. Na prośbę
Ks. Kardynała F. Macharskiego towarzyszyły tego
lata po raz pierwszy karetki maltańskie z Niemiec.
Na początku pielgrzymi spoglądali na nie nieufnie, zbliżali się powoli,
raczej z ciekawości niż spodziewając się jakiejkolwiek pomocy. Później
zawiązały się trwające do dziś przyjaźnie.
Dla załóg karetek Malteser-Hilfsdienst pielgrzymka była czymś niezwy
kłym. Większość z nich przeżywała ją bardzo głęboko. Potem wielu uczest
niczyło w pielgrzymce przez kolejne lata. To tu, w drodze na Jasną Górę,
w 1990 roku narodziła się „Maltańska Pomoc Bliźnim”, potem „Pomoc
Maltańska”, która w końcu przyjęła nazwę „Maltańska Służba Medyczna”,
by nieść pomoc i ulgę potrzebującym w trudach pielgrzymowania do
Czarnej Madonny.
„Bogaci w miłosierdzie” maltańczycy niosą niestrudzenie pomoc wszę
dzie tam, gdzie pomoc jest potrzebna – będąc jednocześnie (a może przede
wszystkim) pielgrzymami. Nie wiemy ilu pielgrzymom uratowali życie.
Znamy kilka takich przykładów. Wiemy jednakże, że każdego roku ponad
połowie uczestników pielgrzymki maltańczycy udzielają pomocy.
Tak więc poprzez zorganizowanie i koordynację działań maltańskiej
Służby Medycznej staliśmy się stałymi pielgrzymami na szlaku do Często
chowy pomagając i służąc bliźnim.

Kat ar zyn a Gał uszk a-Ch mie li ńska
Kiedy zapytano mnie czym była dla mnie pielgrzymka,
pierwsze myśli jakie przyszły mi do głowy, to kontynuacja
podróży poślubnej i rozpoczęcie nowego życia. Potem
uświadomiłam sobie, jakim maleńkim trybikiem byłam
w tym wielkim dziele organizowania Pielgrzymki.
Kiedy tak myślę o tych wydarzeniach z perspektywy
czasu, ogarnia mnie zdumienie i wdzięczność dla Maryi,
że obdarzyła nas tak wielkim zaufaniem.
Często byliśmy nieświadomi ogromnego zaszczytu, jaki nam przypadł:
służenia innym, żeby mogli bezpiecznie iść do Częstochowy, nie myśląc
w tych dniach o niczym innym, tylko o modlitwie.
„Taki słaby, grzeszny człowiek i takie ogromne zaufanie, pełne spokoj
nej, wszechogarniającej, matczynej miłości”.

Jac ek Chmiel ińs ki
Z Pieszą Pielgrzymką Krakowską i jej organizowaniem
związałem się na okres kilku lat. Odnosząc to do przeszło
dwudziestoletniej historii, tysięcy pielgrzymów i organi
zatorów, związek ten uznać należy obiektywnie za mało
znaczący. Dla mnie jednak na tyle długotrwały i inten
sywny, że jego ślady pozostaną na zawsze.
Wspominając po dziesięciu latach swój udział w ko
lejnych pielgrzymkach, odnajduję ślady mych ówczesnych przeżyć ducho
wych (nie tylko religijnych) oraz przede wszystkim, sylwetki ludzi, których
wówczas spotykałem.
Wspomnienie pracy przy organizacji pielgrzymki to wspomnienie
pewnego ważnego okresu. Ważnego w moim życiu najpierw jeszcze stu
denta, później absolwenta rozpoczynającego pracę i podejmującego ży
ciowe decyzje. Szczęśliwie wszystko to, co wówczas zaledwie się rozpo
czynało trwa z pewnymi efektami, do dziś.

232

Był to także (na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych)
okres ciekawy i ważny w naszym kraju. To stanowiło doskonałe podłoże
do refleksji, a także do modlitwy.
Pielgrzymka jest przede wszystkim wydarzeniem religijnym. I to był
główny motyw mego w niej udziału. Jest to jednak wydarzenie tak złożo
ne, że mogą się w nim odnaleźć osoby o różnej wrażliwości, o różnych
duchowych potrzebach i możliwościach. Mój udział w pielgrzymce nie był
sześciodniową kontemplacją. Było to przede wszystkim organizowanie
przemarszu i dbanie o jego bezpieczeństwo. Najpierw szukanie właściwych
dróg i miejsc do odpoczynku, a później bardzo wczesne poranki, kiedy
rozpoczynała się codzienna praca i bardzo późne wieczory, kiedy myśle
liśmy o dniu następnym.
Mam silne przekonanie, że ten znaczny wysiłek fizyczny, dzięki które
mu wiele osób mogło zagłębiać się w modlitwie i kontemplacji, był również
jakąś formą modlitwy. Religijnym uczynkiem raczej, niż zawziętym wyko
nywaniem pewnych zadań logistycznych.
Wspominając pielgrzymki, w których brałem udział widzę oczywiście
drogę w zmieniającym się krajobrazie, porach dnia i pogodzie. Widzę też
ludzi. Wielką rzeszę ciągnącą się aż po horyzont, ale z drugiej strony, wie
le pojedynczych twarzy. Wiele z tych osób rozpoznawałem każdego roku,
dostrzegałem ich w tłumie, w tych samych grupach, często sprawujących
te same funkcje. Nigdy ich nie poznałem, chociaż czasem uśmiechaliśmy
się do siebie jak znajomi. Widzę też tych, których znałem wówczas bardzo
dobrze. Razem pracowaliśmy, rozmawialiśmy, a w innym czasie bawiliśmy
się. Cenię sobie to bogactwo znajomości, a czasem i przyjaźni, z tylu oso
bami. Z tymi, którzy kiedyś wymyślili i zorganizowali tę pielgrzymkę po
raz pierwszy, a robią to aż do dziś. I z tymi, których spotkałem raz, ale było
warto. Tyle osób: młodych i starych, zdrowych i chorych, świeckich i du
chownych. Także tych, którzy gościli na konferencjach i wieczornych
spotkaniach. Z Krakowa, z Polski i gdzieś ze świata. Niektórzy już odeszli,
niektórych dawno nie widziałem... może już ich nie spotkam. Zabrzmi to
mało ortodoksyjnie, ale ich twarze kojarzą mi się z pielgrzymką nie mniej,
niż Twarz z Jasnogórskiej Ikony.

Jac ek Róż ycki
Trudno nie używać wiele razy wypowiedzianych
słów, zwłaszcza gdy są one prawdziwe. Nasze codzienne
życie przypomina trochę walkę żeglarza na burzliwym
morzu. Ciągle w biegu, dzielimy czas pomiędzy coraz
bardziej absorbującą pracę, naukę, pomiędzy chwile po
święcane dzieciom i codzienne obowiązki. Czasu wydaje
się ciągle za mało, żyjemy coraz szybciej, coraz rzadziej
zatrzymujemy się, coraz mniej okazji do refleksji, do wyciszenia, do spo
kojnego spotkania z Chrystusem.
I nagle na horyzoncie pojawia się data 6 sierpnia. Ranna Msza Święta
na Wawelu – to tak jakby wpłynąć do cichej zatoczki. Burza cichnie, za
pominasz o codziennych sprawach, zapada cisza, możesz być sam na sam
ze swoim Bogiem i ze sobą – mimo kilku tysięcy braci i sióstr, którzy tak
że wpłynęli do tej samej zatoki. Możemy nabrać sił, „naładować akumu
latory”, pomyśleć, uporządkować wszystkie zaległości i... i wtedy jest już
11 sierpnia.
Wypływamy z cichej przystani pełni sił, aby zmierzyć się radośnie
z czekającymi nas wyzwaniami. Żywioł nas porywa, coraz dalej, coraz
mocniej, sił coraz mniej i nagle... znowu 6 sierpnia.
Mam nadzieję, że znajdziemy tę cichą przystań każdego roku do koń
ca naszych dni.

