1991

Materiały duszpasterskie do prowadzenia pielgrzymki przygo
tował: Kościelny Komitet VI Światowego Dnia Młodzieży.
Hasłem VI Światowego Dnia Młodzieży, a zarazem XI Pieszej
Pielgrzymki Krakowskiej w 1991 roku były słowa św. Pawła: „Otrzy
maliście ducha przybrania za synów” (Rz 8,15). Jego główną ideą
było zgłębienie planu Bożego wobec ludzi, zadziwienie wobec
jego zawrotnej perspektywy i przylgnięcie do Niego. Tym planem
jest to, abyśmy w Chrystusie, mocą Ducha Świętego, którego otrzy
maliśmy, stali się dziećmi Boga. Słowa św. Pawła wprowadzają
w tajemnicę powołania chrześcijańskiego. Chodziło o powołanie
przeżywane przez młodych w aktualnej, konkretnej rzeczywistości,
w obliczu wymagających wyzwań społeczeństwa i historii, w per
spektywie nowego tysiąclecia chrześcijaństwa i nowej ewangeli
zacji. Przyjęcie Bożego planu przez młode pokolenie i przejęcie
się nim, stanowić będzie o przyszłości Kościoła w świecie w wie
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ku XXI. Natomiast życie według tego planu jest jedyną
gwarancją zbudowania prawdziwie braterskiej cywilizacji prawdy,
wolności, miłości i służby. Wszystko to można najlepiej zabezpie
czyć w dłoniach Maryi, powierzając Jej w Akcie Zawierzenia god
ność dzieci Bożych. Na tym tle jawi się wyraźniej sens wyboru
przez Ojca Świętego – na Światowe Spotkanie – Jasnej Góry w Czę
stochowie, miejsca szczególnego świadectwa w tym narodzie,
i w tym miejscu Europy i świata.

„Otrzymaliście ducha
przybrania za synów” (Rz 8.15)
W 1991 roku Polska i Jasna Góra organizowały VI Światowy

Strategia Ojca Świętego jest bardzo jasna. Na gruzach iluzji,
która obiecywała prawdziwe braterstwo między ludźmi i w miej
scu, gdzie „zawsze byliśmy wolni”, trzeba dać świadectwo wiary
i nadziei o wartościach nieprzemijających, zakorzenionych w god
ności chrześcijańskiego powołania.

Dzień Młodzieży. Z tej okazji do Polski przyjechało bardzo wiele
młodzieży z całego świata, wielu młodych wzięło udział w pieszych
pielgrzymkach, traktując je jako przygotowanie do spotkania
z Ojcem Świętym. Spodziewaliśmy się bardzo wielu pielgrzymów,
dlatego podjęto decyzję o powołaniu w ramach Pielgrzymki Kra
kowskiej nowych członów, głównie dla młodzieży spoza Krakowa.
Ze względów organizacyjnych uległa tez zmianie trasa przejścia
poszczególnych członów. Z Krakowa wyruszyły trzy człony,
pozostałe z terenów pozakrakowskich.
Msza Święta na rozpoczęcie pielgrzymki odprawiona została
na Wawelu 8 sierpnia o godz. 18.00.
W dniu następnym 9 sierpnia nadawanie bagaży odbywało się
w Parku Tadeusza Kościuszki, na Białym Prądniku, koło Dworku
Białoprądnickiego. Po krótkim nabożeństwie o godz. 7.00 zasad
nicza część pielgrzymki (ok. 10 tys. – człony I, II) wyruszyła tra
dycyjną trasą przez Skałę, Wolbrom, Strzegową, Pilicę, Żarki,
Choroń. Człon III krakowski nadawał swoje bagaże w parafii
Bł. Jadwigi Królowej na Krowodrzy i stamtąd też wyruszył.
Pozostałe grupy organizowane samodzielnie przeszły różnymi
trasami. W dniu 13 sierpnia wszystkie grupy doszły na swoje noc
legi do Korwinowa, Słowika, Poczesnej i Wrzosowej.
14 sierpnia rano po nadaniu bagaży pielgrzymka przeszła do
Alei NMP w Częstochowie, gdzie została oficjalnie zakończona.
W dniach 14-15 sierpnia pielgrzymi uczestniczyli w VI Świato
wym Dniu Młodzieży z Ojcem Świętym. W tym też roku pielgrzy
mi jedyny raz nie przeszli przed obrazem Czarnej Madonny.
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G R U P Y , P R Z E W O D N I C Y
Opiekun pielgrzymki:
Przewodnik główny pielgrzymki:

Ks. bp. Kazimierz Nycz
Ks. Alojzy Smandek CM

CZŁON I
Przewodnik główny członu:

Ks. Wojciech Momot

Grupa

Patron grupy

Przewodnik grupy

1 	
1' Szwajcaria
2 	
2' Włochy

Jna Paweł II
Św. Mikołaj z Flue
Św. Kazimierz
Św. Benedykt

Ks. Witold Kuman MS

3 	
Bł. Jadwiga Królowa
3' Węgry Św. Stefan
3"
O. Pio
4 	
Św. Stanisław BM
4"
Św. Maksymilian Kolbe
4"'
Ks. Kard. S. Wyszyński
5 	
Św. Michał
5 Hiszpania Św. Jakub z Compostelli
6 	
Św. Jan Kanty
6' Francja Św. Genowefa
7 	
Św. Franciszek
7'
Sł. B. Brat Alojzy Kosiba
7"
Sł. B. Aniela Salawa

Ks. Jan Abrahamowicz
Ks. Mauro Inzoli		
Ks. Jerzy Gondek
O. Leon Błaszczyszyn OFMCap
Ks. Ryszard Świder
Ks. Adam Stawarz
Ks. Jan Mędrzak
Ks. Roman Ciupaka
Ks. Franciszek Płonka
Ks. Dominique Lebrun
O. Franciszek Szajer OFM
O. Zbigniew Płachta OFM
O. Andrzej Gawenda OFM
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CZŁON II

C Z Ł O N V I „ s k a w i ń s k o - c z e r n i c h o w s k i ”

Przewodnik główny członu:

Ks. Roman Majcher CM

Przewodnik główny członu:

Ks. Władysław Salawa

Grupa

Patron grupy

Przewodnik grupy

Grupa

Przewodnik grupy

8
8' CSSR
8"
9
9'
10
10'
11
12
13
13'
14
14'

Św. Wincenty a Paulo
Św. Szczepan
Św. Stanisław Kostka
Św. Jacek
Św. Dominik
Św. Kazimierz
Św. Andrzej Bobola
Bł. Brat Albert
Św. Maksymilian Kolbe
Bł. Salomea
Bł. Urszula Ledóchowska
Św. Józef Kalasanty
Ks. Jerzy Popiełuszko

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
Ks. Stanisław Ćwierz SI
Ks. Marek Bandura
Ks. Adam Podbiera
Ks. Tomasz Jelonek
Ks. Józef Joniec SchP
Ks. Tadeusz Zaleski

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
Artur Chrostek, Piotr Grotowski, Paweł Kurek, Przemysław
Klerycy:
		
Mardyła, Ryszard Pałka, Piotr Studnicki.

CZŁON III
Przewodnik główny członu:

Ks. Andrzej Kott

Grupa

Przewodnik grupy / parafia

Patron grupy

21
Św.
			
			
22
Św.
			
22’ Rosja		
23
Św.
			
24		
			
25
Św.
			
			
26
Św.
27
Św.

Dominik Savio

Rodzina

Józef

Maksymilian Kolbe

Klemens
Franciszek

Ks. Piotr Pławecki
/ Stary Bieżanów, Prokocim,
Wola Duchacka
Ks. Roman Sławeński / Nowy
Bieżanów, Piaski Wielkie, Borek
Ks. Janusz Moskała
OO. Redemptoryści
/Podgórze, Łagiewniki
Ks. Jan Dolasiński / Wróblowice,
Opatkowice, Swoszowice
Ks. Andrzej Gruszka
/ Nowy Prokocim, Kurdwanów,
Ruczaj, Płaszów
Ks. Józef Stopka / Wieliczka
OO. Reformaci / Wieliczka

Patron grupy

L I C Z E B N O Ś Ć P I E L G R Z Y M K I
W pielgrzymce wzięło udział ok. 20 000 pątników:
Człon I
- ok. 6 000
- ok. 5 000
Człon II
- ok. 3 000
Człon III
- ok. 1 800
Człon IV
- ok. 3 000
Człon V
- ok. 1 000
Człon VI

Baza pielgrzymki
Duszpasterstwo Akademickie XX. Misjonarzy „Na Miasteczku”
– Kraków, ul. Misjonarska 37

C Z Ł O N I V „ c h r z a n o w s k o - l i b i ą s k i ”
Przewodnik główny członu:

Ks. Adam Wyporek

Miasta: Jaworzno, Chełmek, Chrzanów, Trzebinia.
Księża:
		
Diakon:
Siostry:
		

ks. Adam Ogiegło, ks. Stanisław Gutt, ks. Bogusław Filipiak,
ks. Tadeusz Dąbrowski, ks. Teofil Rapacz,
Marek Łabuzek
s. Małgorzata Kęsek, s. Elżbieta Baran
(Służebniczki Starowiejskie)

C Z Ł O N V „ m y ś l e n i c k o - g d o w s k i ”
Przewodnik główny członu:

Ks. Wiesław Nowak

Grupa

Miejscowość

Przewodnik grupy

Myślenice
Gdów
Niepołomice
Mszana Dolna

Ks.
Ks.
Ks.
Ks.

1
2
3
4

Tadeusz Mrowiec
Janusz Mastalski
Jan Luberda
Andrzej Zemła
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CZŁON III

CZŁON I, II
Porządkowi główni:
Porządkowi:
			
			
			
Baza:		
			
			
			
			
			
			
			
			
			
Kwatermistrz:
			
Służba techniczna:
			
			
			
			
Liturgia: 		
			
Zaopatrzenie:
			
			
Służba zdrowia:
			
			
			
Piloci grup zagranicznych:
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Andrzej Bac, Piotr Gramatyka
Jarosław P. Kazubowski
Jan Walczewski, Józef Wojdała
Jacek Chmieliński
Robert Masłoń
Anna Krajewska, Teresa Kozak
Dorota Kazubowska
Agnieszka Wandas
Marta Ziółkowska, Ewa Ogiela
Małgorzata Szulewska
Alicja Bajorek, Ewa Pyrczak
Katarzyna Gałuszka
Bożena Siemieńska
Agata Koczwara, Zofia Jesiąka
Magdalena Kotnis
Jacek Różycki, Leszek Różycki
Aldona Ulanowska
Władysław Goryczko
Zdzisław Goryczko
Roman Janas
Stanisław Lech, Lidia Jurasz
Paweł Siemieński
Dk. Leszek Chmieliński
Dk. Leszek Harasz
Robert Stadnicki
Lucjan Komenda
Michał Jurowski
Julian Dutka, Bogumiła Giza
Kazimierz Sobociński
Stanisław Wandas
oraz Pomoc Maltańska
Alicja Samot, Ewa Ławnik
Barbara Sadłos, Alina Bac
Katarzyna Kiryk, Maria Kiryk

Przewodnik główny:
Porządkowy główny:
Kwatermistrz członu:
			
Baza: 		
			
			
			
Służba zdrowia:

Ks. Andrzej Kott
Paweł Nosal
Maria Bukowiec
Jerzy Zieliński
Krystyna Ibek
Dorota Zapart
Bogusława Kulpicka
Anna Ćwierz
Pomoc Maltańska

CZŁON IV „chrzanowsko–libiąski”
Przewodnik główny członu:
Ks. Adam Wyporek
Wykaz zespołu organizacyjnego jest zamieszczony przy pielgrzymce XXI.

CZŁON V „myślenicko–gdowski”
Przewodnik główny członu:
Porządkowi:
			
			
Baza:		
			
			
Kwatermistrz:
Służba zdrowia:

Ks. Wiesław Nowak
Piotr Kosela
Wiesław Łyduch
Paweł Zastawniak
Elżbieta Grzesiak
Danuta Dzióbek
Andrzej Malarczyk
Krzysztof Król
Pomoc Maltańska

CZŁON VI „skawińsko–czernichowski”
Przewodnik główny:
Ks. Władysław Salawa
Wykaz zespołu organizacyjnego jest zamieszczony przy pielgrzymce XXI.
Koordynacja Pomocy Maltańskiej:

Róża i Henryk Kubiakowie
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Ks. Wojc iech Mom ot
(przewodnik główny członu I „prądnickiego”— 1991–97)
„Maryjo, Maryjo Polski i świata Królowo
Maryjo, Maryjo odmień nasz naród na nowo”
Z refrenem tej pieśni Maryjnej przez wiele lat piel
grzymowałem z Wawelu na Jasną Górę, najpierw jako
zwykły uczestnik (brat pielgrzymkowy), a następnie
jako przewodnik grupy 4, a w ostatnich latach jako prze
wodnik główny członu pierwszego.
Udział we wszystkich tych pielgrzymkach był dla mnie osobiście wiel
kim przeżyciem duchowym i zarazem jakąś formą duszpasterstwa, którą
mogłem objąć nie tylko swoich parafian, z którymi pielgrzymowałem, ale
również pielgrzymów z różnych stron Polski i Europy. Mile wspominam
grupy pielgrzymów z Krakowa i okolic, grupy z Bochni, Krosna, Sędziszo
wa, jak również grupy zagraniczne takie jak: z Węgier, Rumuni, Włoch,
Francji, Niemiec, Szwajcarii, Hiszpanii czy byłego Związku Radzieckiego.
Wiele tych grup pielgrzymowało co roku, a niektóre z nich brały tylko
udział w pielgrzymce na Światowy Dzień Młodzieży w 1991 r.
Jestem wdzięczny Panu Bogu za te wszystkie pielgrzymki, za wszyst
kich pielgrzymów, których spotkałem, księży i ojców zakonnych, kleryków
i siostry zakonne oraz za wszystkie parafie, z których gościny mogliśmy
korzystać w drodze na Jasną Górę.
Każda pielgrzymka choć prowadziła do tego samego celu, to jednak
była inna, i co roku przez te kilka dni pielgrzymowania powstawała między
nami duchowa więź, dlatego kiedy żegnałem w ciszy pielgrzymów stojąc
przy drzwiach do zakrystii na Jasnej Górze, cisnęły się na usta słowa pieśni:
„Tyle dobrego zawdzięczam Tobie Panie,
wszystko co mam od Ciebie przecież jest...
Nawet za chmurne deszczowe dni,
za wszystko Panie dziękuję Ci”

Ks. Wład ys ław Sal aw a
(przewodnik główny członu VI „skawińsko–
–czernichowskiego” 1991-95)
Pielgrzymka to wspaniała przygoda.
To spotkanie z Bogiem, który przychodzi, jest obecny,
idzie obok. Słońce jest Jego uśmiechem, wiatr – powie
wem Jeg o obecn oś ci, deszcz – symb ol em łas ki.
On idzie ze mną, obok mnie – w drugim człowieku.
Pielgrzymka to skrót ludzkiego życia. Na początku radość i entuzjazm,
nadzieje i plany. Potem trud, zmęczenie, monotonia. Człowiek, który zra
ni i człowiek, który podniesie na duchu, uśmiechnie się, wyciągnie po
mocną, dobrą dłoń – dłoń Boga.
W pielgrzymce najważniejsza jest świadomość celu. Idę, bo Ona tam
jest. Jej Syn na mnie czeka. Muszę dojść. Nie mogę zawieść. Chcę dzięko
wać. Chcę kochać. Po radościach i smutkach, trudach i znojach, niezwykła
radość i szczęście. Chwila u stóp Matki i Jej Syna jest wynagrodzeniem
wszystkiego.
To odpoczynek w Bogu, to dotknięcie wieczności. Potem można wró
cić, aby kontynuować pielgrzymkę życia, ale już inaczej.

Ks. Wies ław Now ak
(przewodnik główny członu V „gdowskiego” - 1991)
W latach 1981–1987 pracowałem jako wikariusz w pa
rafii św. Marcina w Wiśniowej – dekanat Dobczyce. Wła
śnie wtedy rozpoczął się mój udział w pieszym wędro
waniu na Jasną Górę, a stało się to głównie za sprawą
śp. ks. Adama Spólnika – wówczas wikarego w Gdowie.
To właśnie on zachęcił mnie do udziału w pieszej piel
grzymce wychodzącej z Krakowa. W roku 1985 wraz z kilkoma kapłanami,
po raz pierwszy uczestniczyłem w takim pielgrzymowaniu w ramach Piel
grzymki Krakowskiej, w grupie 16, której przewodnikiem był wspomnia
ny ks. Adam.
W wyniku dokonujących się w diecezji zmian księży na parafiach,
w roku 1987 zostałem przeniesiony do Gdowa i przejąłem obowiązki po
ks. Adamie. Natomiast ks. Adam został mianowany wikariuszem parafii
w Jaworznie – Szczakowej. Kontynuując tam pracę z młodzieżą, postano
wił nadal uczestniczyć w Pielgrzymce Krakowskiej jako przewodnik grupy
16. Wówczas to, wraz z młodzieżą gdowską, która od kilku już lat regular
nie brała udział w pielgrzymkach, postanowiliśmy utworzyć nową – swo
ją grup ę 17. Za pat ronk ę tej grup y wyb ral iś my błog os ław ion ą
Karolinę Kózkównę. Tak było aż do roku 1991, w tej grupie wspólnie piel
grzymowaliśmy idąc z Krakowa do Częstochowy na Jasną Górę.
Ojciec Święty Jan Paweł II na miejsce spotkania młodzieży całego
świata wybrał Jasną Górę. Termin spotkania wyznaczony został na sierpień
1991 roku.
Spodziewając się wielkich rzesz pielgrzymów, na spotkaniu z księdzem
biskupem w Kurii Krakowskiej podjęto decyzję o dołączeniu do Pieszej
Pielgrzymki Krakowskiej nowych tzw. „członów”, z terenów pozakrakow
skich. Miało to usprawnić zorganizowanie spotkania z Ojcem Świętym
młodzieży z całej Archidiecezji Krakowskiej. Dla każdego nowo utworzo
nego „członu” wyznaczono kierownika. Jego zadaniem było zorganizowa
nie pieszych grup pielgrzymkowych na wyznaczonym terenie i załatwianie
wszelkich związanych z tym spraw urzędowych. Dekanaty: Dobczyce,
Mszana Dolna, Myślenice, Niepołomice zostały przydzielone do tzw. „Czło
nu Myślenicko-Gdowskiego”, któremu nadano nr „V”. Zadanie jego zorga
nizowania spoczęło na mnie i na młodzieży gdowskiej.
Nie łatwym problemem, który trzeba było wówczas rozwiązać, było
opracowanie i wyznaczenie nowej trasy przejścia pielgrzymów, zapew
nienie bezpieczeństwa uczestnikom pielgrzymki, podział na grupy, zna
lezienie miejscowości na odpoczynki i noclegi, oraz wiele innych. Szczę
śliwie, z Bożą pomocą wszystko udało się pozałatwiać. Utworzono sześć
grup: dwie z Myślenic, dwie z Mszany Dolnej, jedną z Gdowa i jedną
z Niepołomic.
Uroczyste rozpoczęcie pielgrzymki nastąpiło w Gdowie, gdzie dzień
wcześniej przybyli pielgrzymi z Myślenic, a wcześnie rano doszli nocują
cy w Stadnikach pielgrzymi z Mszany Dolnej. Wyruszyliśmy z Gdowa po
porannej Mszy Świętej, w dniu następnym dołączyła do nas młodzież
grupy niepołomickiej. Pielgrzymowało wtedy w „członie V” około 3 tys.
młodzieży.
Dla większości miejscowości, przez które przechodzili pielgrzymi było
to wydarzenie historyczne – nigdy wcześniej nie widziano tam tylu ludzi
idących w pieszej pielgrzymce. Trasa „Członu Myślenicko-Gdowskiego”
była też ze zrozumiałych względów dłuższa niż pozostałych członów Piel
grzymki Krakowskiej i bardziej wyczerpująca. Mając to na uwadze zapla
nowaliśmy przed wejściem na Jasną Górę jednodniowy odpoczynek
w miejscowości Osiny koło Częstochowy. Okazało się to bardzo dobrym
pomysłem.
Wypoczęci, zregenerowani i pełni radości wchodziliśmy na Jasną Gó
rę, na spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II – naszym Rodakiem,
wspólnie z młodzieżą przybyłą tam ze wszystkich stron świata.
Było to 14 sierpnia 1991 roku.
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Bogd an Sol aw a

Grzeg orz Reg uls ki

Po raz pierwszy przeszedłem z Wawelu na Jasną Górę
w II Pieszej Pielgrzymce Krakowskiej do Częstochowy.
Dla chętnych do udziału w pielgrzymce z mojej parafii
organizatorzy przewidzieli miejsca w grupie 6, organizo
wanej przy parafii Św. Anny w Krakowie i w tej właśnie
grupie pierwszy raz w życiu uczestniczyłem w tych nie
zwykłych rekolekcjach w drodze. Ten fakt zdecydował
nie tylko o tym, że w kolejnych latach zawsze pielgrzymowałem do Czę
stochowy w „szóstce”, ale również o tym, że kilka lat później, już jako
student, na długo związałem się z duszpasterstwem akademickim Św. An
ny.
Młodzi ludzie, których poznałem w czasie mojej pierwszej pielgrzym
ki tworzyli tak wspaniałą wspólnotę, że już wtedy, bez wahania, postano
wiłem dołączyć do nich, kiedy tylko rozpocznę studia.
W kolejnych pielgrzymkach, z racji obecności w duszpasterstwie, coraz
częściej angażowałem się w sprawy związane z organizacją tego przedsię
wzięcia w ramach grupy 6 – przed wyruszeniem z Krakowa przyjmowałem
zapisy u „Św. Anny”, w czasie drogi pracowałem jako porządkowy. Te do
świadczenia niejako w sposób naturalny znalazły zastosowanie, kiedy
pielgrzymka została podzielona i duszpasterstwo przejęło organizację
członu II „śródmiejskiego”.
Do chwili obecnej, pomimo, że od ponad 10 lat nie jestem już studen
tem, w dalszym ciągu, co roku wyruszam na pielgrzymi szlak starając się
pomagać innym przeżyć to wydarzenie, tak aby każdy mógł odkryć, że
podróż przez życie z Bogiem jest najfantastyczniejszym doświadczeniem

Moja przygoda z pielgrzymką rozpoczęła się
w Warszawie w 1978 r, gdzie z kilkuosobową
grupką z mojej rodzinnej parafii Świętej Królowej
Jadwigi postanowiliśmy pójść pieszo do Często
chowy w ramach Pielgrzymki Warszawskiej. Piel
grzymowaliśmy w jednej z najmniejszych grup
liczącej blisko sto osób dumnie zwanej „krakow
ską”, która była tylko małym akcentem olbrzymiej rzeszy (chyba około 25
tysięcy osób) modlących się i rozśpiewanych ludzi wychodzących z War
szawy.
Tu pierwszy raz jako siedemnastoletni młodzieniec stanąłem jako brat
pośród innych pątników. Byli wśród nich i bardzo młodzi i starcy, ludzie
wysoko wykształceni i bardzo prości, księża, działacze podziemia i tajnia
cy, wszyscy krok po kroku staliśmy się braćmi. W pierwszych dniach coś,
co wydawało się najpierw przygodą, a następnie wielkim trudem, stało się
świadomą modlitwą. Zacząłem zauważać, że wszyscy wkoło przyjmują
intencje, w których podążają pielgrzymim szlakiem. Spodobało mi się to
i ja też postanowiłem ofiarować mój wysiłek w intencjach, które wydały
mi się wówczas najważniejsze: Ojczyzny, moich Rodziców i w intencji
kogoś, kto będzie kiedyś moją żoną.
Gdy po prawie dwóch tygodniach dotarliśmy na Jasną Górę, wiedzie
liśmy, że to dopiero początek pielgrzymowania. Że teraz w życiu, na co
dzień, trzeba dalej iść tą samą drogą.
Już niedługo okazało się, że z Krakowa również rusza pielgrzymka.
I jest coraz więcej ludzi, którzy nie chcą stać w miejscu, otoczeni smutną

jakie człowiek może sobie wymarzyć – pielgrzymka, ze względu na swój
charakter, jest niesamowitą okazją do dokonania takiego odkrycia, jednak
(jak to wynika z moich doświadczeń) nie zawsze jest to proste w realizacji,
paradoksalnie zwłaszcza dla osób, które angażują się w jej organizację.
Umowna granica pomiędzy uczestnictwem w pielgrzymce a pracą przy
jej organizacji nie powinna istnieć w ogóle, a jednak bardzo łatwo jest taką
granicę stworzyć i przejść na drugą stronę, gdzie jest się bardziej zainte
resowanym samą możliwością działania (choć „na zewnątrz” nie widać
różnicy). Na szczęście w tej kwestii (podobnie zresztą jak w przypadku
każdego innego problemu) nikt nie musi liczyć wyłącznie na siebie – każ
dy pątnik (w tym bracia i siostry z wszystkich służb pielgrzymkowych)
może tylko szepnąć słówko, a na pewno otrzyma pomoc „Z GÓRY”.
Kluczem do rozwiązania tego problemu jest dla mnie „przeskoczenie”
z pomocą Bożą – pewnego sposobu myślenia tzn. (choć brzmi to banalnie)
odniesienia tego, co robię na pielgrzymce, cokolwiek by to było, poza
realia, w których to wykonuję, wprost do Boga. Nie jest to żadna nowość
ani odkrycie, pisał o tym, Jan Paweł II w encyklice „Laborem exercens”
wskazując, że każda praca powinna być wykonywana przede wszystkim
dla BOGA, czyli to co robię, staram się robić najlepiej jak umiem, nie dla
tego, że – powiedzmy – wszyscy na mnie patrzą jak sprawnie i szybko
„kieruję ruchem” samochodów mijających pielgrzymkę (notabene żadne
obowiązujące przepisy nie uprawniają do tego pielgrzymkowych porząd
kowych), ale dlatego, że wykonuję ją dla NIEGO. Zresztą sam Jezus wska
zuje nam co mamy czynić – zrobiłem coś, powinienem więc powiedzieć
„sługą nieużytecznym jestem” i tyle, poza tym nieustająco można uczyć
się pokory służenia na pielgrzymce obserwując zachowanie zdecydowanej
większości pątników, którzy cierpliwie znoszą niewygody, skwar i niepo
godę, pomagają każdemu komu pomoc jest potrzebna, promieniując przy
tym wewnętrznym blaskiem.
I to właśnie jest dla mnie w pielgrzymce najpiękniejsze.

socjalistyczną rzeczywistością, lecz chcą iść na Jasną Górę (tą w Często
chowie, ale i tą obiecaną przez Chrystusa) niosąc swoje intencje.
Z roku na rok czasem jako uczestnik, czasem jako nieobecny, niekiedy
jako obserwator trwałem przy pielgrzymce krakowskiej. W pewien sposób
przyzwyczaiłem się do jej istnienia. Obudziło mnie, gdy usłyszałem pytanie
pewnego włoskiego księdza: „... po co ty pielgrzymujesz?...” Odpowiedzia
łem mu tak jak kiedyś samemu sobie podczas mojej pierwszej pielgrzym
ki. On przypomniał mi, że dobra żona, rodzice i Ojczyzna są dla mnie
najważniejsze.
Gdy następnym razem zapisywałem się na pielgrzymkę wiedziałem,
że szukam celu życia. Intencje pozostały wprawdzie te same, ale jakby
spoważniały nieco. Od tego momentu, co roku pielgrzymowałem na Jasną
Górę. Czas pielgrzymki stał się dla mnie czasem rekolekcji, który pozwalał
mi zapomnieć o tym co na co dzień, a skupić się na przyszłości. To zadzi
wiające jak wspaniale rozjaśnia umysł, gdy do szczęścia potrzebuje się
trochę chleba, picia i miejsca do spania, które ofiarują mieszkańcy mija
nych miejscowości, a czasu i modlitwy ma się pod dostatkiem.
Stopniowo wraz z doświadczeniem, zacząłem być coraz bardziej przy
datny dla innych pątników. Od noszenia kabelka, podawania wody słab
szym, po funkcję porządkowego, a później współorganizatora pielgrzym
ki. Jest wprawdzie ogromna różnica fizycznie w ciągu kilku dni pokonać
około 130 km pieszo, a pokonać je prawie „sto razy” w tym czasie samo
chodem, jak przyszło mi to czynić ostatnimi laty, ale w sensie duchowym
jest podobnie – trzeba służyć braciom i siostrom, bo tego uczy nas Pan
Jezus. Cały czas podążamy do Częstochowy, a tak naprawdę na Jasną Górę
prosząc o cud przemiany w naszym życiu.
Gdy w roku 2000 stanąłem w miejscu, gdzie pątnicy składają swe proś
by i dziękczynienia, zza krat ozdobionych wszelakimi wotami zobaczyłem
Cudowny Obraz Matki Bożej Królowej Polski. Zrozumiałem, że muszę na
karteczce wrzuconej do urny napisać DZIĘKUJĘ. Wraz z żoną razem na
pisaliśmy to słowo! W naszym życiu wydarzył się cud. Pewnie cudów takich
jak ten jest wiele, i szczęśliwych ludzi też, ale właśnie za to Chwała Panu.
Dziękuję też wszystkim, którzy wspierali mnie Modlitwą, jej siła jest Wiel
ka. Chwała Panu!
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