
1991
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„Otrzymaliście ducha    
przybrania za synów” (Rz 8.15)

XI 

Piesza Pielgrzymka Krakowska
9-15.VIII.1991

W 1991 ro ku Pol ska i Ja sna Gó ra or ga ni zo wa ły VI Świa to wy 

Dzień Mło dzie ży. Z tej oka zji do Pol ski przy je cha ło bar dzo wie le 

mło dzie ży z ca łe go świa ta, wie lu mło dych wzię ło udział w pie szych 

piel grzym kach, trak tu jąc je ja ko przy go to wa nie do spo tka nia  

z Oj cem Świę tym. Spo dzie wa li śmy się bar dzo wie lu piel grzy mów, 

dlatego pod ję to de cy zję o po wo ła niu w ra mach Piel grzym ki Kra-

kow skiej no wych czło nów, głów nie dla mło dzie ży spo za Kra ko wa. 

Ze wzglę dów or ga ni za cyj nych ule gła tez zmia nie tra sa przej ścia 

po szcze gól nych czło nów. Z Krakowa wyruszyły trzy człony, 

pozostałe z terenów pozakrakowskich.

Msza Świę ta na roz po czę cie piel grzym ki odprawiona została 

na Wa we lu 8 sierp nia o godz. 18.00. 

W dniu na stęp nym 9 sierp nia nada wa nie ba ga ży od by wa ło się 

w Par ku Ta de usza Ko ściusz ki, na Bia łym Prąd ni ku, ko ło Dwor ku 

Bia ło prąd nic kie go. Po krót kim na bo żeń stwie o godz. 7.00 za sad-

ni cza część piel grzym ki (ok. 10 tys. – czło ny I, II) wy ru szy ła tra-

dy cyj ną tra są przez Ska łę, Wol brom, Strze go wą, Pi li cę, Żar ki, 

Choroń. Człon III krakowski nadawał swoje bagaże w parafii  

Bł. Jadwigi Królowej na Krowodrzy i stamtąd też wyruszył.

Po zo sta łe gru py or ga ni zo wa ne sa mo dziel nie prze szły róż ny mi 

tra sa mi. W dniu 13 sierp nia wszystkie gru py do szły na swo je noc-

le gi do Kor wi no wa, Sło wi ka, Po cze snej i Wrzo so wej. 

14 sierp nia ra no po nada niu ba ga ży piel grzym ka prze szła do 

Alei NMP w Częstochowie, gdzie zo sta ła oficjalnie zakończona.

W dniach 14-15 sierp nia piel grzy mi uczest ni czy li w VI Świa to-

wym Dniu Mło dzie ży z Oj cem Świę tym. W tym też ro ku piel grzy-

mi je dy ny raz nie prze szli przed ob ra zem Czar nej Ma don ny. 

Ma te ria ły dusz pa ster skie do pro wa dze nia piel grzym ki przy go-

to wał: Ko ściel ny Ko mi tet VI Świa to we go Dnia Mło dzie ży.

Ha słem VI Świa to we go Dnia Mło dzie ży, a za ra zem XI Pie szej 

Piel grzym ki Krakowskiej w 1991 ro ku by ły sło wa św. Paw ła: „Otrzy-

ma li ście du cha przy bra nia za sy nów” (Rz 8,15). Je go głów ną ideą 

by ło zgłę bie nie pla nu Bo że go wo bec lu dzi, za dzi wie nie wo bec 

je go za wrot nej per spek ty wy i przy lgnię cie do Nie go. Tym pla nem 

jest to, aby śmy w Chry stu sie, mo cą Du cha Świę te go, któ re go otrzy-

ma li śmy, sta li się dzieć mi Bo ga. Sło wa św. Paw ła wpro wa dza ją 

w ta jem ni cę po wo ła nia chrze ści jań skie go. Cho dzi ło o po wo ła nie 

prze ży wa ne przez mło dych w ak tu al nej, kon kret nej rze czy wi sto ści, 

w ob li czu wy ma ga ją cych wy zwań spo łe czeń stwa i hi sto rii, w per-

spek ty wie no we go ty siąc le cia chrze ści jań stwa i no wej ewan ge li-

za cji. Przy ję cie Bo że go pla nu przez mło de po ko le nie i prze ję cie 

się nim, sta no wić bę dzie o przy szło ści Ko ścio ła w świe cie w wie-

ku XXI. Na to miast ży cie we dług te go pla nu jest je dy ną  

gwa ran cją zbu do wa nia praw dzi wie bra ter skiej cy wi li za cji praw dy, 

wol no ści, mi ło ści i służ by. Wszyst ko to moż na naj le piej za bez pie-

czyć w dło niach Ma ryi, po wie rza jąc Jej w Ak cie Za wie rze nia god-

ność dzie ci Bo żych. Na tym tle ja wi się wy raź niej sens wy bo ru 

przez Oj ca Świę te go – na Świa to we Spo tka nie – Ja snej Gó ry w Czę-

sto cho wie, miej sca szcze gól ne go świa dec twa w tym na ro dzie, 

i w tym miej scu Eu ro py i świa ta. 

Stra te gia Oj ca Świę te go jest bar dzo ja sna. Na gru zach ilu zji, 

któ ra obie cy wa ła praw dzi we bra ter stwo mię dzy ludź mi i w miej-

scu, gdzie „za wsze by li śmy wol ni”, trze ba dać świa dec two wia ry  

i na dziei o war to ściach nie prze mi ja ją cych, za ko rze nio nych w god-

no ści chrze ści jań skie go po wo ła nia. 

GRU PY,  PRZE WOD NI CY

Opie kun piel grzym ki: Ks. bp. Ka zi mierz Nycz

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

CZŁON I

Prze wod nik głów ny czło nu:  Ks. Wojciech Momot

Gru pa Pa tron gru py Prze wod nik gru py 

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

 1' Szwaj ca ria Św. Mi ko łaj z Flue  

 2  Św. Ka zi mierz  Ks. Jan Abra ha mo wicz

 2' Wło chy Św. Be ne dykt  Ks. Mauro Inzoli  

 

 3  Bł. Ja dwi ga Kró lo wa  Ks. Je rzy Gon dek

 3' Wę gry Św. Ste fan 

 3"  O. Pio O. Leon Błaszczyszyn OFMCap

 4  Św. Sta ni sław BM  Ks. Ry szard Świ der 

 4 "  Św. Mak sy mi lian Kolbe Ks. Adam Sta warz 

 4 " '  Ks. Kard. S. Wy szyń ski  Ks. Jan Mę drzak

 5  Św. Mi chał  Ks. Ro man Ciupa ka

 5 Hisz pa nia  Św. Ja kub z Com po stel li 

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

 6' Fran cja Św. Genowefa Ks. Do mi nique Le brun 

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

 7'  Sł. B. Brat Aloj zy Ko si ba  O. Zbi gniew Płach ta OFM

 7 "  Sł. B. Anie la Sa la wa  O. An drzej Ga wen da OFM
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CZŁON II

Prze wod nik głów ny czło nu:  Ks. Ro man Maj cher 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

 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 

CZŁON III  

Prze wod nik głów ny czło nu:  Ks. Andrzej Kott

Gru pa Pa tron gru py Prze wod nik gru py / parafia

 21 Św. Dominik Savio Ks. Piotr Pławecki 

   / Stary Bieżanów, Prokocim,  

   Wola Duchacka

 22 Św. Rodzina Ks. Roman Sławeński / Nowy 

   Bieżanów, Piaski Wielkie, Borek

 22’ Rosja  Ks. Ja nusz Mo skała

 23 Św. Józef OO. Redemptoryści 

   /Podgórze, Łagiewniki 

 24  Ks. Jan Dolasiński / Wróblowice,

   Opatkowice, Swoszowice

 25  Św. Maksymilian Kolbe Ks. Andrzej Gruszka  

   / Nowy Prokocim, Kurdwanów,

   Ruczaj, Płaszów

 26  Św. Klemens Ks. Józef Stopka / Wieliczka 

 27  Św. Franciszek OO. Reformaci / Wieliczka

CZŁON IV „chrza  now sko - l  ib  iąski” 

Prze wod nik głów ny czło nu:  Ks. Adam Wyporek

Miasta: Jaworzno, Chełmek, Chrzanów, Trzebinia.

Księża:  ks. Adam Ogiegło, ks. Stanisław Gutt, ks. Bogusław Filipiak,  

  ks. Tadeusz Dąbrowski, ks. Teofil Rapacz,  

Diakon: Marek Łabuzek 

Siostry: s. Małgorzata Kęsek, s. Elżbieta Baran  

  (Służebniczki Starowiejskie)

 

CZŁON V „my ś le  nic  ko-  gdo wski” 

Prze wod nik głów ny czło nu:  Ks. Wiesław Nowak

Gru pa Miej sco wość Prze wod nik gru py 

 1 My śle ni ce Ks. Tadeusz Mrowiec

 2 Gdów Ks. Janusz Mastalski 

 3 Niepołomice Ks. Jan Luberda 

 4 Msza na Dol na Ks. Andrzej Zemła

CZŁON VI „ska  wiń sko -cze r  nic  howski”

Prze wod nik głów ny czło nu:  Ks. Władysław Salawa

Gru pa Pa tron gru py Prze wod nik gru py 

 1 Bł. Aniela Salawa Ks. Jan Bednarz 

   Ks. Wojciech Lasak 

   Ks. Janusz Rączka 

 2 Bł. Jadwiga Królowa Ks. Wiesław Popielarczyk 

   Ks. Jan Kudłacik 

 3 Św. Brat Albert Ks. Zbigniew Płachta 

Klerycy:  Artur Chrostek, Piotr Grotowski, Paweł Kurek, Przemysław  

  Mardyła, Ryszard Pałka, Piotr Studnicki.

LI  CZEB NOŚĆ PIEL GRZYM KI

W pielgrzymce wzięło udział ok. 20 000 pątników:

 Człon I  - ok. 6 000

Człon II  - ok. 5 000

Człon III  - ok. 3 000

Człon IV  - ok. 1 800

Człon V  - ok. 3 000

Człon VI  - ok. 1 000

Baza pielgrzymki

Duszpasterstwo Akademickie XX. Misjonarzy „Na Miasteczku”  

– Kraków, ul. Misjonarska 37
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CZŁON III 

Prze wod nik głów ny:  Ks. An drzej Kott 
Po rząd ko wy głów ny: Paweł Nosal
Kwa ter mistrz czło nu: Maria Bukowiec 
   Jerzy Zieliński 
Baza:   Krystyna Ibek 
   Dorota Zapart 
   Bogusława Kulpicka 
   Anna Ćwierz 
Służba zdrowia: Pomoc Maltańska

CZŁON IV „chrzanowsko–libiąski”

Prze wod nik głów ny członu: Ks. Adam Wyporek 
Wykaz zespołu organizacyjnego jest zamieszczony przy pielgrzymce XXI.

CZŁON V „myślenicko–gdowski” 

Prze wod nik głów ny członu: Ks. Wiesław Nowak 
Porządkowi: Piotr Kosela 
   Wiesław Łyduch 
   Paweł Zastawniak 
Baza:  Elżbieta Grzesiak
   Danuta Dzióbek 
   Andrzej Malarczyk
Kwatermistrz: Krzysztof Król 
Służba zdrowia: Pomoc Maltańska

CZŁON VI „skawińsko–czernichowski”

Prze wod nik głów ny: Ks. Wła dy sław Sa la wa 
Wykaz zespołu organizacyjnego jest zamieszczony przy pielgrzymce XXI.

Koordynacja Pomocy Maltańskiej: Róża i Henryk Kubiakowie

ZE SPÓŁ OR GA NI ZA CYJ NY

CZŁON I, II 

Po rząd ko wi główni: An drzej Bac, Piotr Gramatyka 
Po rząd ko wi: Ja ro sław P. Ka zu bow ski
    Jan Wal czew ski, Jó zef Woj da ła
   Ja cek Chmie liń ski 
   Robert Masłoń
 Ba za:  An na Kra jew ska, Teresa Kozak 
   Do ro ta Ka zu bow ska
   Agniesz ka Wan das 
   Mar ta Ziół kow ska, Ewa Ogie la
   Małgorzata Szulewska 
   Alicja Bajorek, Ewa Pyrczak 
   Katarzyna Gałuszka 
   Bożena Siemieńska 
   Agata Koczwara, Zofia Jesiąka 
   Magdalena Kotnis
Kwa ter mistrz:  Jacek Różycki, Leszek Różycki 
   Aldona Ulanowska
Służ ba tech nicz na: Wła dy sław Go rycz ko
   Zdzi sław Go rycz ko
   Ro man Ja nas
   Stanisław Lech, Lidia Jurasz 
   Paweł Siemieński
Li tur gia:   Dk. Leszek Chmieliński 
   Dk. Leszek Harasz
Za opa trze nie:  Robert Stadnicki 
   Lucjan Komenda 
   Michał Jurowski
Służ ba zdro wia:  Ju lian Dut ka, Bo gu miła Gi za 
   Kazimierz Sobociński 
   Stanisław Wandas 
   oraz Pomoc Maltańska 
Piloci grup zagranicznych: Alicja Samot, Ewa Ławnik 
   Barbara Sadłos, Alina Bac 
   Katarzyna Kiryk, Maria Kiryk
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Ks. Woj ciech Mo mot

(prze wod nik głów ny czło nu I „prąd nic kie go”— 1991–97) 

„Ma ry jo, Ma ry jo Pol ski i świa ta Kró lo wo

Ma ry jo, Ma ry jo od mień nasz na ród na no wo”

Z re fre nem tej pie śni Ma ryj nej przez wie le lat piel-

grzy mo wa łem z Wa we lu na Ja sną Gó rę, naj pierw ja ko 

zwy kły uczest nik (brat piel grzym ko wy), a na stęp nie  

ja ko prze wod nik gru py 4, a w ostat nich la tach ja ko prze-

wod nik głów ny czło nu pierw sze go. 

Udział we wszyst kich tych piel grzym kach był dla mnie oso bi ście wiel-

kim prze ży ciem du cho wym i za ra zem ja kąś for mą dusz pa ster stwa, któ rą 

mo głem ob jąć nie tyl ko swo ich pa ra fian, z któ ry mi piel grzy mo wa łem, ale 

rów nież piel grzy mów z róż nych stron Pol ski i Eu ro py. Mi le wspo mi nam 

gru py piel grzy mów z Kra ko wa i oko lic, gru py z Boch ni, Kro sna, Sę dzi szo-

wa, jak rów nież gru py za gra nicz ne ta kie jak: z Wę gier, Ru mu ni, Włoch, 

Fran cji, Nie miec, Szwaj ca rii, Hisz pa nii czy by łe go Związ ku Ra dziec kie go. 

Wie le tych grup piel grzy mo wa ło co ro ku, a nie któ re z nich bra ły tyl ko 

udział w piel grzym ce na Świa to wy Dzień Mło dzie ży w 1991 r. 

Je stem wdzięcz ny Pa nu Bo gu za te wszyst kie piel grzym ki, za wszyst-

kich piel grzy mów, któ rych spo tka łem, księ ży i oj ców za kon nych, kle ry ków 

i sio stry za kon ne oraz za wszyst kie pa ra fie, z któ rych go ści ny mo gli śmy 

ko rzy stać w dro dze na Ja sną Gó rę. 

Każ da piel grzym ka choć pro wa dzi ła do te go sa me go ce lu, to jed nak 

by ła in na, i co ro ku przez te kil ka dni piel grzy mo wa nia po wsta wa ła mię dzy 

na mi du cho wa więź, dla te go kie dy że gna łem w ci szy piel grzy mów sto jąc 

przy drzwiach do za kry stii na Ja snej Gó rze, ci snę ły się na usta sło wa pie śni: 

„Ty le do bre go za wdzię czam To bie Pa nie, 

wszyst ko co mam od Cie bie prze cież jest... 

Na wet za chmur ne desz czo we dni, 

za wszyst ko Pa nie dzię ku ję Ci”

Ks. Wła dy sław Sa la wa

(prze wod nik głów ny czło nu VI „ska wiń sko– 

    –czernichowskiego” 1991-95) 

Piel grzym ka to wspa nia ła przy go da. 

To spo tka nie z Bo giem, któ ry przy cho dzi, jest obec ny, 

idzie obok. Słoń ce jest Je go uśmie chem, wiatr – po wie-

wem Je go obec no ści, deszcz – sym bo lem ła ski.  

On idzie ze mną, obok mnie – w dru gim czło wie ku. 

Piel grzym ka to skrót ludz kie go ży cia. Na po cząt ku ra dość i en tu zjazm, 

na dzie je i pla ny. Po tem trud, zmę cze nie, mo no to nia. Czło wiek, któ ry zra-

ni i czło wiek, któ ry pod nie sie na du chu, uśmiech nie się, wy cią gnie po-

moc ną, do brą dłoń – dłoń Bo ga. 

W piel grzym ce naj waż niej sza jest świa do mość ce lu. Idę, bo Ona tam 

jest. Jej Syn na mnie cze ka. Mu szę dojść. Nie mo gę za wieść. Chcę dzię ko-

wać. Chcę ko chać. Po ra do ściach i smut kach, tru dach i zno jach, nie zwy kła 

ra dość i szczę ście. Chwi la u stóp Mat ki i Jej Sy na jest wy na gro dze niem 

wszyst kie go. 

To od po czy nek w Bo gu, to do tknię cie wiecz no ści. Po tem moż na wró-

cić, aby kon ty nu ować piel grzym kę ży cia, ale już ina czej.

Ks. Wie sław No wak

 (prze wod nik głów ny czło nu V „gdowskiego” - 1991) 

 

W la tach 1981–1987 pra co wa łem ja ko wi ka riusz w pa-

ra fii św. Mar ci na w Wi śnio wej – de ka nat Do bczy ce. Wła-

śnie wte dy roz po czął się mój udział w pie szym wę dro-

wa niu na Ja sną Gó rę, a sta ło się to głów nie za spra wą  

śp. ks. Ada ma Spól ni ka – wów czas wi ka re go w Gdo wie.  

To wła śnie on za chę cił mnie do udzia łu w pie szej piel-

grzym ce wy cho dzą cej z Kra ko wa. W ro ku 1985 wraz z kil ko ma ka pła na mi, 

po raz pierw szy uczest ni czy łem w ta kim piel grzy mo wa niu w ra mach Piel-

grzym ki Kra kow skiej, w gru pie 16, któ rej prze wod ni kiem był wspo mnia-

ny ks. Adam. 

W wy ni ku do ko nu ją cych się w die ce zji zmian księ ży na pa ra fiach, 

w ro ku 1987 zo sta łem prze nie sio ny do Gdo wa i prze ją łem obo wiąz ki po  

ks. Ada mie. Na to miast ks. Adam zo stał mia no wa ny wi ka riu szem pa ra fii 

w Ja worz nie – Szcza ko wej. Kon ty nu ując tam pra cę z mło dzie żą, po sta no-

wił na dal uczest ni czyć w Piel grzym ce Kra kow skiej ja ko prze wod nik gru py 

16. Wów czas to, wraz z mło dzie żą gdow ską, któ ra od kil ku już lat re gu lar-

nie bra ła udział w piel grzym kach, po sta no wi li śmy utwo rzyć no wą – swo-

ją gru pę 17. Za pa tron kę tej gru py wy bra li śmy bło go sła wio ną  

Ka ro li nę Kóz ków nę. Tak by ło aż do ro ku 1991, w tej gru pie wspól nie piel-

grzy mo wa li śmy idąc z Kra ko wa do Czę sto cho wy na Ja sną Gó rę. 

Oj ciec Świę ty Jan Pa weł II na miej sce spo tka nia mło dzie ży ca łe go 

świa ta wy brał Ja sną Gó rę. Ter min spo tka nia wy zna czo ny zo stał na sier pień 

1991 ro ku. 

Spo dzie wa jąc się wiel kich rzesz piel grzy mów, na spo tka niu z księ dzem 

bi sku pem w Ku rii Kra kow skiej pod ję to de cy zję o do łą cze niu do Pie szej 

Piel grzym ki Kra kow skiej no wych tzw. „czło nów”, z te re nów po zakra kow-

skich. Mia ło to uspraw nić zor ga ni zo wa nie spo tka nia z Oj cem Świę tym 

mło dzie ży z ca łej Ar chi die ce zji Kra kow skiej. Dla każ de go no wo utwo rzo-

ne go „czło nu” wy zna czo no kie row ni ka. Je go za da niem by ło zor ga ni zo wa-

nie pie szych grup piel grzym ko wych na wy zna czo nym te re nie i za ła twia nie 

wszel kich zwią za nych z tym spraw urzę do wych. De ka na ty: Do bczy ce, 

Msza na Dol na, My śle ni ce, Nie po ło mi ce zo sta ły przy dzie lo ne do tzw. „Czło-

nu My śle nic ko- Gdo wski ego”, któ re mu nada no nr „V”. Za da nie je go zor ga-

ni zo wa nia spo czę ło na mnie i na mło dzie ży gdow skiej. 

Nie ła twym pro ble mem, któ ry trze ba by ło wów czas roz wią zać, by ło 

opra co wa nie i wy zna cze nie no wej tra sy przej ścia piel grzy mów, za pew-

nie nie bez pie czeń stwa uczest ni kom piel grzym ki, po dział na gru py, zna-

le zie nie miej sco wo ści na od po czyn ki i noc le gi, oraz wie le in nych. Szczę-

śli wie, z Bo żą po mo cą wszyst ko uda ło się po za ła twiać. Utwo rzo no sześć 

grup: dwie z My śle nic, dwie z Msza ny Dol nej, jed ną z Gdo wa i jed ną  

z Nie po ło mic. 

Uro czy ste roz po czę cie piel grzym ki na stą pi ło w Gdo wie, gdzie dzień 

wcze śniej przy by li piel grzy mi z My śle nic, a wcze śnie ra no do szli no cu ją-

cy w Stad ni kach piel grzy mi z Msza ny Dol nej. Wy ru szy li śmy z Gdo wa po 

po ran nej Mszy Świę tej, w dniu na stęp nym do łą czy ła do nas mło dzież 

gru py nie po ło mic kiej. Piel grzy mo wa ło wte dy w „czło nie V” oko ło 3 tys. 

mło dzie ży. 

Dla więk szo ści miej sco wo ści, przez któ re prze cho dzi li piel grzy mi by ło 

to wy da rze nie hi sto rycz ne – ni gdy wcze śniej nie wi dzia no tam ty lu lu dzi 

idą cych w pie szej piel grzym ce. Tra sa „Czło nu My śle nic ko- Gdo wski ego” 

by ła też ze zro zu mia łych wzglę dów dłuż sza ni ż po zo sta łych czło nów Piel-

grzym ki Kra kow skiej i bar dziej wy czer pu ją ca. Ma jąc to na uwa dze za pla-

no wa li śmy przed wej ściem na Ja sną Gó rę jed no dnio wy od po czy nek 

w miej sco wo ści Osi ny ko ło Czę sto cho wy. Oka za ło się to bar dzo do brym 

po my słem. 

Wy po czę ci, zre ge ne ro wa ni i peł ni ra do ści wcho dzi li śmy na Ja sną Gó-

rę, na spo tka nie z Oj cem Świę tym Ja nem Paw łem II – na szym Ro da kiem, 

wspól nie z mło dzie żą przy by łą tam ze wszyst kich stron świa ta. 

By ło to 14 sierpnia 1991 ro ku. 
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Bog dan So la wa 

 Po raz pierw szy prze sze dłem z Wa we lu na Ja sną Gó rę 

w II Pie szej Piel grzym ce Kra kow skiej do Czę sto cho wy. 

Dla chęt nych do udzia łu w piel grzym ce z mo jej pa ra fii 

or ga ni za to rzy prze wi dzie li miej sca w gru pie 6, or ga ni zo-

wa nej przy pa ra fii Św. An ny w Kra ko wie i w tej wła śnie 

gru pie pierw szy raz w ży ciu uczest ni czy łem w tych nie-

zwy kłych re ko lek cjach w dro dze. Ten fakt zde cy do wał 

nie tyl ko o tym, że w ko lej nych la tach za wsze piel grzy mo wa łem do Czę-

sto cho wy w „szó st ce”, ale rów nież o tym, że kil ka lat póź niej, już ja ko 

stu dent, na dłu go zwią za łem się z dusz pa ster stwem aka de mic kim Św. An-

ny. 

Mło dzi lu dzie, któ rych po zna łem w cza sie mo jej pierw szej piel grzym-

ki two rzy li tak wspa nia łą wspól no tę, że już wte dy, bez wa ha nia, po sta no-

wi łem do łą czyć do nich, kie dy tyl ko roz pocz nę stu dia. 

W ko lej nych piel grzym kach, z ra cji obec no ści w dusz pa ster stwie, coraz 

czę ściej an ga żo wa łem się w spra wy zwią za ne z or ga ni za cją te go przed się-

wzię cia w ra mach gru py 6 – przed wy ru sze niem z Kra ko wa przyj mo wa łem 

za pi sy u „Św. An ny”, w cza sie dro gi pra co wa łem ja ko po rząd ko wy. Te do-

świad cze nia nie ja ko w spo sób na tu ral ny zna la zły za sto so wa nie, kie dy 

piel grzym ka zo sta ła po dzie lo na i dusz pa ster stwo prze ję ło or ga ni za cję 

czło nu II „śród miej skie go”. 

Do chwi li obec nej, po mi mo, że od po nad 10 lat nie je stem już stu den-

tem, w dal szym cią gu, co ro ku wy ru szam na piel grzy mi szlak sta ra jąc się 

po ma gać in nym prze żyć to wy da rze nie, tak aby każ dy mógł od kryć, że 

po dróż przez ży cie z Bo giem jest naj fan ta stycz niej szym do świad cze niem 

ja kie czło wiek mo że so bie wy ma rzyć – piel grzym ka, ze wzglę du na swój 

cha rak ter, jest nie sa mo wi tą oka zją do do ko na nia ta kie go od kry cia, jed nak 

(jak to wy ni ka z mo ich do świad czeń) nie za wsze jest to pro ste w re ali za cji, 

pa ra dok sal nie zwłasz cza dla osób, któ re an ga żu ją się w jej or ga ni za cję. 

Umow na gra ni ca po mię dzy uczest nic twem w piel grzym ce a pra cą przy 

jej or ga ni za cji nie po win na ist nieć w ogó le, a jed nak bar dzo ła two jest ta ką 

gra ni cę stwo rzyć i przejść na dru gą stro nę, gdzie jest się bar dziej za in te-

re so wa nym sa mą moż li wo ścią dzia ła nia (choć „na ze wnątrz” nie wi dać 

róż ni cy). Na szczę ście w tej kwe stii (po dob nie zresz tą jak w przy pad ku 

każ de go in ne go pro ble mu) nikt nie mu si li czyć wy łącz nie na sie bie – każ-

dy pąt nik (w tym bra cia i sio stry z wszyst kich służb piel grzym ko wych) 

mo że tyl ko szep nąć słów ko, a na pew no otrzy ma po moc „Z GÓ RY”. 

Klu czem do roz wią za nia te go pro ble mu jest dla mnie „prze sko cze nie” 

z po mo cą Bo żą – pew ne go spo so bu my śle nia tzn. (choć brzmi to ba nal nie) 

od nie sie nia te go, co ro bię na piel grzym ce, co kol wiek by to by ło, po za 

re alia, w któ rych to wy ko nu ję, wprost do Bo ga. Nie jest to żad na no wość 

ani od kry cie, pi sał o tym, Jan Pa weł II w en cy kli ce „La bo rem exer cens” 

wska zu jąc, że każ da pra ca po win na być wy ko ny wa na przede wszyst kim 

dla BO GA, czy li to co ro bię, sta ram się ro bić naj le piej jak umiem, nie dla-

te go, że – po wiedz my – wszy scy na mnie pa trzą jak spraw nie i szyb ko 

„kie ru ję ru chem” sa mo cho dów mi ja ją cych piel grzym kę (no ta be ne żad ne 

obo wią zu ją ce prze pi sy nie upraw nia ją do te go piel grzym ko wych po rząd-

ko wych), ale dla te go, że wy ko nu ję ją dla NIE GO. Zresz tą sam Je zus wska-

zu je nam co ma my czy nić – zro bi łem coś, po wi nie nem więc po wie dzieć 

„słu gą nie uży tecz nym je stem” i ty le, po za tym nie usta ją co moż na uczyć 

się po ko ry słu że nia na piel grzym ce ob ser wu jąc za cho wa nie zde cy do wa nej 

więk szo ści pąt ni ków, któ rzy cier pli wie zno szą nie wy go dy, skwar i nie po-

go dę, po ma ga ją każ de mu ko mu po moc jest po trzeb na, pro mie niu jąc przy 

tym we wnętrz nym bla skiem. 

I to wła śnie jest dla mnie w piel grzym ce naj pięk niej sze. 

Grze gorz Re gul ski

Mo ja przy go da z piel grzym ką roz po czę ła się 

w War sza wie w 1978 r, gdzie z kil ku oso bo wą 

grup ką z mo jej ro dzin nej pa ra fii Świę tej Kró lo wej 

Ja dwi gi po sta no wi li śmy pójść pie szo do Czę sto-

cho wy w ra mach Piel grzym ki War szaw skiej. Piel-

grzy mo wa li śmy w jed nej z naj mniej szych grup 

li czą cej bli sko sto osób dum nie zwa nej „kra kow-

ską”, któ ra by ła tyl ko ma łym ak cen tem ol brzy miej rze szy (chy ba oko ło 25 

ty się cy osób) mo dlą cych się i roz śpie wa nych lu dzi wy cho dzą cych z War-

sza wy. 

Tu pierw szy raz ja ko sie dem na sto let ni mło dzie niec sta ną łem ja ko brat 

po śród in nych pąt ni ków. By li wśród nich i bar dzo mło dzi i star cy, lu dzie 

wy so ko wy kształ ce ni i bar dzo pro ści, księ ża, dzia ła cze pod zie mia i taj nia-

cy, wszy scy krok po kro ku sta li śmy się brać mi. W pierw szych dniach coś, 

co wy da wa ło się naj pierw przy go dą, a na stęp nie wiel kim tru dem, sta ło się 

świa do mą mo dli twą. Za czą łem za uwa żać, że wszy scy wko ło przyj mu ją 

in ten cje, w któ rych po dą ża ją piel grzy mim szla kiem. Spodo ba ło mi się to 

i ja też po sta no wi łem ofia ro wać mój wy si łek w in ten cjach, któ re wy da ły 

mi się wów czas naj waż niej sze: Oj czy zny, mo ich Ro dzi ców i w in ten cji 

ko goś, kto bę dzie kie dyś mo ją żo ną. 

Gdy po pra wie dwóch ty go dniach do tar li śmy na Ja sną Gó rę, wie dzie-

li śmy, że to do pie ro po czą tek piel grzy mo wa nia. Że te raz w ży ciu, na co 

dzień, trze ba da lej iść tą sa mą dro gą. 

Już nie dłu go oka za ło się, że z Kra ko wa rów nież ru sza piel grzym ka. 

I jest co raz wię cej lu dzi, któ rzy nie chcą stać w miej scu, oto cze ni smut ną 

so cja li stycz ną rze czy wi sto ścią, lecz chcą iść na Ja sną Gó rę (tą w Czę sto-

cho wie, ale i tą obie ca ną przez Chry stu sa) nio sąc swo je in ten cje. 

Z ro ku na rok cza sem ja ko uczest nik, cza sem ja ko nie obec ny, nie kie dy 

ja ko ob ser wa tor trwa łem przy piel grzym ce kra kow skiej. W pe wien spo sób 

przy zwy cza iłem się do jej ist nie nia. Obu dzi ło mnie, gdy usły sza łem py ta nie 

pew ne go wło skie go księ dza: „... po co ty piel grzy mu jesz?...” Od po wie dzia-

łem mu tak jak kie dyś sa me mu so bie pod czas mo jej pierw szej piel grzym-

ki. On przy po mniał mi, że do bra żo na, ro dzi ce i Oj czy zna są dla mnie 

naj waż niej sze. 

Gdy na stęp nym ra zem za pi sy wa łem się na piel grzym kę wie dzia łem, 

że szu kam ce lu ży cia. In ten cje po zo sta ły wpraw dzie te sa me, ale jak by 

spo waż nia ły nie co. Od te go mo men tu, co ro ku piel grzy mo wa łem na Ja sną 

Gó rę. Czas piel grzym ki stał się dla mnie cza sem re ko lek cji, któ ry po zwa lał 

mi za po mnieć o tym co na co dzień, a sku pić się na przy szło ści. To za dzi-

wia ją ce jak wspa nia le roz ja śnia umysł, gdy do szczę ścia po trze bu je się 

tro chę chle ba, pi cia i miej sca do spa nia, któ re ofia ru ją miesz kań cy mi ja-

nych miej sco wo ści, a cza su i mo dli twy ma się pod do stat kiem. 

Stop nio wo wraz z do świad cze niem, za czą łem być co raz bar dziej przy-

dat ny dla in nych pąt ni ków. Od no sze nia ka bel ka, po da wa nia wo dy słab-

szym, po funk cję po rząd ko we go, a póź niej współ or ga ni za to ra piel grzym-

ki. Jest wpraw dzie ogrom na róż ni ca fi zycz nie w cią gu kil ku dni po ko nać 

oko ło 130 km pie szo, a po ko nać je pra wie „sto ra zy” w tym cza sie sa mo-

cho dem, jak przy szło mi to czy nić ostat ni mi la ty, ale w sen sie du cho wym 

jest po dob nie – trze ba słu żyć bra ciom i sio strom, bo te go uczy nas Pan 

Je zus. Ca ły czas po dą ża my do Czę sto cho wy, a tak na praw dę na Ja sną Gó rę 

pro sząc o cud prze mia ny w na szym ży ciu. 

Gdy w ro ku 2000 sta ną łem w miej scu, gdzie pąt ni cy skła da ją swe proś-

by i dzięk czy nie nia, zza krat ozdo bio nych wsze la ki mi wo ta mi zo ba czy łem 

Cu dow ny Ob raz Mat ki Bo żej Kró lo wej Pol ski. Zro zu mia łem, że mu szę na 

kar tecz ce wrzu co nej do urny na pi sać DZIĘ KU JĘ. Wraz z żo ną ra zem na-

pi sa li śmy to sło wo! W na szym ży ciu wy da rzył się cud. Pew nie cu dów ta kich 

jak ten jest wie le, i szczę śli wych lu dzi też, ale wła śnie za to Chwa ła Pa nu. 

Dzię ku ję też wszyst kim, któ rzy wspie ra li mnie Mo dli twą, jej si ła jest Wiel-

ka. Chwa ła Pa nu! 


