1992

Od 1992 roku w strukturze Pielgrzymki Krakowskiej utrwalił
się podział na 6 zasadniczych członów:
człon I

- „prądnicki”

człon II

- „śródmiejski”

człon III

- „podgórsko -prokocimski”

człon IV

- „chrzanowsko–trzebiński”

		

(przekształcony w człon VII w 1999r.)

człon V

- „gdowsko–myślenicko–niepołomicki”

człon VI

- „skawińsko-czernichowski”

G R U P Y , P R Z E W O D N I C Y
Opiekun pielgrzymki:
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Piesza Pielgrzymka Krakowska
9-14.VIII.1992

„Idźcie na cały świat
i głoście Ewangelię”
Słowa Zbawiciela wypowiedziane do apostołów mają charakter
nakazu. Nie znaczy to jednak, że mają oni automatycznie spełnić
polecenie Mistrza. Każdy człowiek jest istotą wolną i może doko
nywać wyboru. Apostołowie idąc za Jezusem dokonali wyboru,
dlatego teraz otrzymują polecenie, które jest konsekwencją tego
wyboru.
Tak samo jest w życiu każdego człowieka. Jeśli w wolnym wy
borze podejmie powołanie otrzymane od Boga, to wraz z nim
otrzyma misję do spełnienia. Powołaniem chrześcijanina jest nie
tylko własne zbawienie, lecz także troska o zbawienie innych.
Dlatego Chrystus mówi: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię”,
czyli wskazujcie drogę do zbawienia.
Droga ta prowadzi przez realizację Bożych Przykazań zapisa

Koordynatorzy pielgrzymki:
			

Ks. bp. Kazimierz Nycz
Ks. Stanisław Sudoł,
Ks. Stanisław Mika

C Z Ł O N I „ p r ą d n i c k i ”
Przewodnik główny członu:

Ks. Wojciech Momot

Grupa

Przewodnik grupy / parafia

Patron grupy

1
Jan Paweł II
			
2
Św. Kazimierz
2’ Włochy Św. Benedykt
			
3
Bł. Jadwiga Królowa
3’
Bł. O. Pio
			
			
3’’ Węgry Św. Stefan
4
Św. Stanisław BM
			
			
4’ Francja Św. Joanna d’Arc
4’’
Św. Wojciech
			
5
Św. Michał
			
5’ Francja Św. Teresa Lisieux
5’’
Niepokalane Serce NMP

Ks. Andrzej Zontek MS
/ XX. Saletyni
Ks. Józef Jończyk
Ks. Marco Artoni
(Comunione e Liberazione)
Ks. Jerzy Gondek / Bochnia
O. Leon Błaszczyszyn OFMCap 			
O. Bolesław Kanach OFMCap
/ OO. Kapucyni
O. Robert
Ks. Jerzy Mędrzak
/ Św. Jan Chrzciciel
P. J. Dobry Pasterz
O. Rafał Klimas OFMBern
/ OO. Bernardyni
Ks. Antoni Obrzut CSMA
/ XX. Michaelici 		
Ks. Roman Ciupaka

C Z Ł O N I I „ ś r ó d m i e j s k i ”

nych na tablicy ludzkich sumień. Najprostszą i najbardziej skutecz

Przewodnik główny członu:

Ks. Zdzisław Balon

ną form ą głos zen ia Ewang el ii jest świad ect wo włas neg o

Grupa

Przewodnik grupy / parafia

życia.
Program pielgrzymowania nie tylko zwracał uwagę na koniecz
ność takiej drogi, lecz także podkreślał, że nikt na tej drodze nie
jest sam. Towarzyszką drogi jest Maryja, która rozumie człowieka
i pomaga mu zachęcając do posłuszeństwa Chrystusowi. Wszyscy,
którzy stanęli pod Jasnogórskim Szczytem mogli również usłyszeć
Jej słowa: „Uczyńcie, co wam mówi Syn!”
Materiały duszpasterskie do prowadzenia pielgrzymki przygo
tował: ks. Andrzej Zwoliński.
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Patron grupy

6 	
Św. Jan z Kęt
			
7 	
Św. Franciszek z Asyżu
			
			
8 	
Św. Wincenty a Paulo
			
			
11
Św. Brat Albert
			
13
Bł. Salomea

Ks. Franciszek Płonka
/ DA „Św. Anny”
O. Janusz Wróbel OFM
/ OO. Franciszkanie Prowincji
Matki Bożej Anielskiej
Ks. Kazimierz Małżeński CM
/ XX. Misjonarze
DA „Na Miasteczku”
Ks. Stanisław Ćwierz SI
/ XX. Jezuici, DA „WAJ”
Ks. Adam Podbiera

			
			
			

Ks. Jan Szczepaniak
/ Duszpasterstwo Młodzieży
Św. Jan z Kęt (os. Widok)

XII Piesza Pielgrzymka Krakowska 1992

13’
Bł. Urszula Ledóchowska
			
			
14
Św. Józef Kalasancjusz
			
14’
Ks. Jerzy Popiełuszko
			
		
15
Św. Jan Bosko
			
			
			

Ks. Lucjan Bielas
/ Papieska Akademia
Teologiczna
Ks. Wojciech Kałafut SchP
/ XX. Pijarzy
Ks. Tadeusz Zaleski
/ „Duszpasterstwo Ludzi Pracy”
Mistrzejowice
Ks. Bolesław Rozmus SDB
/ XX. Salezjanie,
Duszpasterstwo Młodzieży
„Gaudium”, DA „Spes”

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. Władysław Salawa

Grupa

Patron grupy

Przewodnik grupy

1
2

Bł. Aniela Salawa
Bł. Jadwiga Królowa

Ks. Wojciech Lasak
Ks. Wiesław Popielarczyk

3

Św. Brat Albert
Ks. Zbigniew Płachta
Artur Chrostek, Piotr Grotowski, Paweł Kurek, Przemysław
Mardyła, Piotr Studnicki, Waldemar Ćwik, Adam Garlacz,
Tadeusz Pawlica, Bolesław Żmuda

Klerycy:
		
		

L I C Z E B N O Ś Ć P I E L G R Z Y M K I
C Z Ł O N I I I „ p o d g ó r s k i ”
Przewodnik główny członu:

Ks. Andrzej Kott

Grupa

Przewodnik grupy / parafia

Patron grupy

17, 20
Św.
			
18
Św.
			
			
19
Św.
			
		
21
Św.
			
			
22, 23
Św.
		
Św.
			

Józef, Św. Rodzina
Maksymilian Kolbe

Dominik Savio

Klemens

Rafał Kalinowski
Franciszek

Ks. Jan Gibała, Ks. Antoni Pitek
/ Podgórze, Nowy Bieżanów
O. Kazimierz Pelczarski CSSR
/ OO. Redemptoryści
Nowy Prokocim
Ks. Piotr Pławecki
Ks. Mariusz Flanek
/ Stary Bieżanów
Ks. Andrzej Wiktor
Dk. Andrzej Dobrzyński
/ Wieliczka, Bodzanów
Ks. Andrzej Ślęczka
Ks. Jan Latowski
/ Strumiany, Wieliczka

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

Ks. Adam Ogiegło

Miasta:

Chrzanów, Trzebinia, Libiąż, Chełmek

Księża:

ks. Bogusław Filipiak, ks. Wiesław Widuch,

		

ks. Stanisław Gutt, ks. Józef Palenica, ks. Stanisław Szklany,

		

ks. Marian Dziubas, ks. Adam Byrski,

		

ks. Stanisław Palichleb, ks. Dariusz Firszt

Siostra:

s. Katarzyna Małek (Służebniczka Starowiejska)

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

Ks. Józef Milan

Grupa

Przewodnik grupy / parafia

Patron grupy

1 	
Św. Jakub
			
2 	
Bł. Karolina Kózka
			
3 	
Św. Franciszek z Asyżu
			
4 	
Św. Michał Archanioł
			

Ks. Krzysztof Kozioł
/ Myślenice
Ks. Aleksander Salamon
/ Gdów
Ks. Zbigniew Kaleciak
/ Niepołomice
Ks. Andrzej Muszala
/ Mszana Dolna

W pielgrzymce wzięło udział ok. 7 300 pątników:
Człon I
- ok. 2 100
- ok. 1 900
Człon II
- ok. 1 200
Człon III
- ok. 600
Człon IV
- ok. 800
Człon V
- ok. 700
Człon VI
W tym grupy zagraniczne: Włochy (238), Węgry (102), Francja (141)

Z E S P Ó Ł O R G A N I Z A C Y J N Y
CZŁON I
Przewodnik główny:
Porządkowy główny:
Porządkowi:
			
			
			
Baza:		
			
			
			
			
Kwatermistrz:
Służba techniczna:
			
			
			
			
Liturgia: 		
Służba czystości:
			
Zaopatrzenie:
			
Służba zdrowia:
Pomoc maltańska:
			
			
			
			
Kierowcy:		
			
			

Ks. Wojciech Momot
Andrzej Bac
Jarosław P. Kazubowski
Halina Marchut, Renata Imioło
Jan Walczewski, Józef Wojdała
Jacek Chmieliński, Robert Masłoń
Anna Krajewska
Dorota Kazubowska
Agnieszka Wandas
Marta Ziółkowska, Ewa Ogiela
Leszek Zemuła
Robert Leśniak
Władysław Goryczko
Zdzisław Goryczko
Jan Szostak, Roman Janas
Stanisław Lech
Paweł Siemieński, J. Chudoba
Kl. Bogusław, Kl. Tomasz
Marcin Zmarlik, Józef Łysek
Grzegorz Łysek
Ilona Witkowska
Grzegorz Popadiak
Julian Dutka, Bogumiła Giza
Lidia Knapik, Grzegorz Knapik
Bożena Nowak
Grzegorz Szarawara
Stanisław Wandas
oraz patrole w grupach
Stanisław Chudyba
Wacław Banaś, Czesław Koziołek
Stanisław Głowacki
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CZŁON II
Przewodnik członu:
Służba Liturgiczna:
Kwatermistrz członu:
Pilot:		
Porządkowy główny:
Szef bazy:		
Służba informacyjna:
			
Szef sklepu:		
Służba ekologiczna:
Służba techniczna:
Szef kuchni:		
Fotograf:		
Służba zdrowia:
			

Ks. Zdzisław Balon
Mariusz Piotr Brzozowski
Maciej Szmidt
Krystyna Samsonowska
Bogdan Solawa
Beata Bożek
Agnieszka Kuduk
Grzegorz Regulski
Katarzyna Żurek
Stanisław Freindl
Jerzy Więcek
Agnieszka Stępniak
Andrzej Mateja
Ryszard Rudziński
oraz Pomoc Maltańska

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

Ks. Andrzej Kott
Paweł Nosal, Andrzej Szewczyk
Maria Bukowiec
Krystyna Ibek, Dorota Zapart
Agnieszka Skałoń
Pomoc Maltańska

CZŁON IV
Przewodnik główny:
Ks. Adam Ogiegło
Wykaz zespołu organizacyjnego jest zamieszczony przy pielgrzymce XXI.

CZŁON V
Przewodnik główny:
Porządkowi:
Baza:		
			
Kwatermistrz:
Służba zdrowia:

Ks. Józef Milan
Piotr Kosela, Paweł Zastawniak
Małgorzata Miksa, Barbara Danek
Robert Zawisza, Piotr Danek
Krzysztof Król
Pomoc Maltańska

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

Róża i Henryk Kubiakowie

Ks. Stan is ław Sud oł
(koordynator pielgrzymki od 1991 roku)
We współczesnym świecie, wbrew ogólnej tendencji
do sekularyzacji (zeświecczenia), obserwuje się w ostat
nim dwudziestoleciu gwałtowny rozwój pielgrzymowa
nia. W świecie pielgrzymuje około 220-240 milionów
osób rocznie, z tego około 60-70 % to chrześcijanie. Oce
nia się, że w samej tylko Europie około 30 milionów
chrześcijan, głównie katolików, poświęca swe urlopy w całości lub czę
ściowo na odbywanie pielgrzymek. W ostatnich latach, wzorem Polski,
zaczęły się pojawiać w Europie Zachodniej pielgrzymki piesze.
W czasach współczesnych corocznie pielgrzymuje 5-7 milionów
Polaków (a więc około 15 % ludności kraju udaje się na pielgrzymkę).
Samą Jasną Górę odwiedza każdego roku 4-5 milionów osób. Jasna
Góra (razem z Lourdes i Fatimą) odgrywa rolę najważniejszego w Europie,
a dodatkowo z Gwadelupe w Meksyku, również w świecie – miejsca kultu
maryjnego.
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Fenomenem są odbywające się corocznie pielgrzymki piesze. Jedną
z najliczniejszych w Polsce jest Krakowska Piesza Pielgrzymka do Często
chowy. Istnieje wiele sprawdzianów naszej przynależności do Chrystusa.
Jakie z nich są najważniejsze? Po czym można rozpoznać chrześcijanina
dziś? Co znaczy być chrześcijaninem na przełomie wieków, na początku
nowego tysiąclecia, w konkretnej polskiej rzeczywistości?
Jednym ze sprawdzianów jest pielgrzymka, jest przeżycie rekolekcji
w drodze. Każda pielgrzymka ma ułatwić znalezienie odpowiedzi na
pytanie o sens życia, sens bycia chrześcijaninem dziś, pomóc w rozpozna
waniu własnej tożsamości. Celem pielgrzymki jest zainteresowanie wszyst
kich, a szczególnie młodzieży Pismem św., nauką Kościoła. Jak pokazały
dotychczasowe doświadczenia, udział w tej formie „wakacji z Bogiem”
kształtuje młodych ludzi i wpływa na ich życie oraz owocuje zaangażowa
niem w życie wspólnot działających przy parafiach. Wielu uczestników
pieszych pielgrzymek odnalazło prawdziwą inspirację do życia wiarą, na
nowo zachwyciło się Chrystusem i Jego nauką.
Życie człowieka jest pielgrzymką...
Ks. Stan is ław Mik a
(koordynator pielgrzymki – 1991–97)
Z czasów posługi w Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej
wiele spraw pozostało w mej pamięci. Pielgrzymka jest
jakimś niezapomnianym czasem, jakąś formą objawienia
się Kościoła, tajemnicy wspólnoty i zawsze wywiera wiel
kie wrażenie. Pielgrzymka na Wawelu u początku swej
drogi i pod Szczytem Jasnogórskim. Pielgrzymka w dro
dze i na postoju. Zawsze czułem, że Pielgrzymka wzywa, aby dołączyć, aby
pójść wspólnie. Dotychczas moje obowiązki tak się układały, że nie miałem
możliwości pójść osobiście pieszo na Jasną Górę.
Co najbardziej utkwiło mi w pamięci? W 1991 roku Ojciec Święty Jan
Paweł II wezwał młodzież na VI Światowy Dzień Młodzieży na Jasną Górę.
W ówczesnej sytuacji pojawiła się po raz pierwszy możliwość licznego
przyjazdu młodzieży ze Wschodu: z Rosji, Białorusi i Ukrainy.
Chyba dzień po wyruszeniu Pielgrzymki Krakowskiej bp Kazimierz
Górny wezwał mnie i poinformował, że w internacie szkoły na Dębnikach
w Krakowie znajduje się grupa około 200 młodych Rosjan. Młodzież ta
spóźniła się z jakiś przyczyn na pielgrzymkę. Najpewniej były to jakieś
komunikacyjne problemy. Być może przetrzymano ich na granicy. Biskup
K. Górny poprosił, abym zorganizował ich dołączenie do pielgrzymki, do
grupy 9, w której szli Rosjanie. Podjechałem do nich samochodem, zrobi
łem jakieś zebranie, próbowałem się dogadać, ale byli zmęczeni, chyba
trochę rozgoryczeni. Wielu z przyjezdnych wyszło na miasto, zwiedzali
Kraków, chyba też coś handlowali. Nie chcieli dołączyć do pielgrzymki,
woleli pobyt w Krakowie.
Całkiem bezradny, byłem przecież sam, zdenerwowany zażądałem od
nich paszportów, zebrałem chyba kilkadziesiąt i wtedy zaczęła się
inna gadka. Zaczęli mnie traktować jak władzę. Poprosiłem, aby jak naj
więcej zebrało się ich na godzinę 15.00, że pojedziemy do grup pielgrzy
mów z Rosji, trochę jeszcze coś naobiecywałem i pojechałem załatwiać
autobusy. Dziś już nie pamiętam czy to były dwa czy trzy pojazdy. To za
jęło mi około dwie godziny, potem wróciłem do internatu i łapałem tych
Rosjan. Jeżeli tylko wrócił ktoś z miasta robiłem poważną, urzędową minę,
machałem zebranymi już wcześniej paszportami i prosiłem o oddanie na
stępnego paszportu. Udało mi się zebrać większość paszportów do czasu
przyjazdu autobusów. Gdy pojawiły się autobusy, zbieram tych młodych
ludzi i mówię: Wsiadamy i jedziemy. A oni w krzyk, że nie. Z godzinę trwa
ła przepychanka słowna, ale w końcu spakowali się i wsiedli do autobusów.
Wyruszyliśmy. Podaję kierowcom trasę, ale oni wiedzą lepiej, no i nałoży
liśmy drogi, zabłądzili. Przepychamy się tymi autobusami wokół kolejnych
grup pielgrzymów. Dopytujemy się, gdzie są grupy prowadzone przez
OO. Dominikanów. Znowu zawracamy, koło niektórych grup pielgrzymów
przejeżdżaliśmy chyba trzy razy. W końcu około 20.00 czy 21.00 znaleźli
śmy w Trzyciążu właściwą grupę. Super musieli się czuć kwatermistrzowie,
gdy spadło im z nieba jeszcze ponad setka gości na nocleg. Ja porozdawa
łem paszporty i zaraz po wyjściu Rosjan z autobusów nakazałem odjazd,
bo bałem się, że się jeszcze rozmyślą i wrócą do Krakowa. Wróciliśmy do
Krakowa chyba o północy.
Dla mnie pozostaje otwarte pytanie: jaki ślad w młodych ze Wschodu
pozostawił ten VI Światowy Dzień Młodzieży?
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Ks. Zdzis ław Bal on
(przewodnik główny członu II „śródmiejskiego” 1992–94)
Pielgrzymowałem wiele razy pieszo na Jasną Górę
jako kapłan, który wtapiał się w jakąś grupę – modliłem
się wtedy razem z ludźmi, śpiewałem, wygłaszałem kon
ferencje, a przede wszystkim rozmawiałem z pielgrzyma
mi podczas sprawowania sakramentu pokuty i po za nim.
Niesamowity to był czas poznawania życia, zmagania się
z ludzkimi problemami, słuchania, rozumienia, współczucia, szukania dróg
wyjścia. Bardzo lubiłem tę drogę – kawałek życiowej drogi przebytej z dru
gim człowiekiem, zazwyczaj obcym, ale jednocześnie bliskim, szliśmy
przecież tą samą drogą, obok siebie.
W pierwszej połowie lat 90-tych moja rola się zmieniła, tym razem
byłem odpowiedzialny za II człon pielgrzymki: Kraków-Śródmieście. Trze
ba było zapewnić bezpieczne pielgrzymowanie, atmosferę modlitwy i wie
le prozaicznych potrzeb dla około 2,5 tysiąca pielgrzymów. Zobaczyłem
wtedy, ile trudu musi podjąć wielu ludzi, by inni mogli spokojnie otwierać
się na Boga. Spotkałem tyle ofiarnych, wspaniałych osób, które przed,
w trakcie i po pielgrzymce dawały z siebie wszystko dla innych. Doceniłem
na nowo, jako ksiądz, ludzi świeckich i wagę współpracy z nimi.
Pielgrzymka to modlitwa i śpiew, siew Bożego Słowa, otwieranie się
na Eucharystię, ofiarna praca duszpasterska kapłanów, zmęczone nogi.
Ale to również w tamtych latach wielki wysiłek zdobycia wody do picia
dla ludzi, trud kwatermistrzów, służb medycznych, porządkowych i innych,
życzliwość przyjmujących nas gospodarzy. Dopiero to wszystko razem
wzięte staje się pięknym darem niesionym z wiarą i miłością Matce Bożej
na Jasną Górę.
Ks. Józ ef Mil an
(przewodnik główny członu V „gdowskiego” 1992–95)
W ciągu czterech lat mojej pracy duszpasterskiej
w Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gdowie,
miałem okazję organizować pielgrzymkę do Częstochowy
dla V członu. Jako młody ksiądz bardzo się przeraziłem
tego zadania – organizacji pielgrzymki z tak rozległych
terenów, które obejmowały obszar od Mszany Dolnej,
Lubnia, Pcimia, Myślenic, Gdowa, Łapanowa, Niegowici, Niepołomic, na
Wawrzeńczycach kończąc. Z Bożą pomocą i przy pomocy wielu zaanga
żowanych księży, a także osób świeckich, to niełatwe zadanie organizacji
pielgrzymki było realizowane od 1992 do 1995 roku.
Przez cztery lata mojej organizacyjnej opieki nad V członem, uczest
niczyło w tych swoistych „rekolekcjach w drodze” około 4 do 5 tysięcy
pielgrzymów. W przeważającej części byli to ludzie młodzi, chociaż nie
brakowało także wiernych w średnim wieku, czy starszych, dzięki którym
łatwiej było utrzymać pewną dyscyplinę w grupach. Każdy dzień na piel
grzymim szlaku wypełniony był modlitwą, uczestniczeniem w Eucharystii,
przyjęciem Chrystusa w Komunii św., śpiewem, konferencjami, które po
głębiały wiarę, możliwością skorzystania z sakramentu pokuty, czy rozmo
wy z duszpasterzem. Bardzo wielu ludzi głęboko przeżywało ten święty
czas pielgrzymki. Jak sami często dawali świadectwa, pielgrzymka i ode
rwanie się od codziennych zajęć, od rodziny, najbliższych, trud pokony
wania drogi, a nieraz samego siebie, było dla nich szczególną okazją do
pogłębienia swojej wiary, szukania odpowiedzi na trudne tematy związa
ne z czasem dorastania, odkrywaniem życiowej drogi i powołania.
Pielgrzymka, jak mówiło wielu z uczestników, to dla nich czas przeży
wania braterskiej miłości, uczenia się jej w trudzie każdego dnia od tych,
z którymi się szło, a także od życzliwych ludzi spotykanych przy drodze,
częstujących owocami, kompotem. Pielgrzymka to wspaniała postawa
gospodarzy przyjmujących pielgrzymów pod swój dach, użyczających im
gościny i serca w zamian za modlitwę i świadectwo wiary przez trud
pątniczego życia.
Z doświadczenia tych czterech lat organizowania pielgrzymki, z rado
ścią stwierdzam, że i dla mnie duszpasterza był to szczególny czas umac
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niania się wiarą i radością tych ludzi, których spotkałem na pielgrzymim
szlaku do Częstochowy. Ich otwartość, życzliwość, szczere zaangażowanie
w rożne posługi i prace organizacyjne, dodawały mi odwagi i zachęcały
do organizowania pielgrzymki w następnym roku.
Ostatni dzień pielgrzymki był wypełniony chwilami radości i wzrusze
nia. Kiedy w Poczesnej po ostatnim noclegu na boisku szkolnym przeży
wali pielgrzymi nabożeństwo pojednania i przekazania sobie znaku po
koju i wzajemnej jedności, pojednani z Panem Bogiem i między sobą,
z radością w sercu i na ustach, ze śpiewem wkraczali na ulice Częstocho
wy. Tam u stóp Jasnej Góry witani przez Ks. Kardynała Franciszka Machar
skiego, ze wzruszeniem i często ze łzami w oczach, po przeszło 200 kilo
metrach pielgrzymiego trudu klękali przed Czarną Madonną, aby przez
Jej wstawiennictwo zanosić do Boga swoje dziękczynienia i prośby ukry
te w sercach.
Kiedy ze wzruszeniem wspominam ten czas mojego pielgrzymowania
do Częstochowy, wraz z tymi, którym starałem się pomóc przez organiza
cję tego wspaniałego dzieła- pielgrzymki, pragnę podziękować Bożej
Opatrzności za opiekę. Mimo wielu trudności i niebezpieczeństw prowa
dzenia tylu ludzi po drogach, przez liczne miasta i wioski, nie wydarzył
się żaden tragiczny wypadek. Wszyscy pielgrzymi szczęśliwie dotarli do
celu na Jasną Górę.
Moim wspomnieniem pragnę wyrazić wielką wdzięczność wszystkim
kapłanom, którzy w latach 1992-1995 podjęli się trudu duszpasterskiego
prowadzenia poszczególnych grup. Dziękuję wszystkim klerykom Kra
kowskiego Seminarium, siostrom zakonnym. Swoje podziękowanie skła
dam wszystkim księżom i ich parafianom, którzy przyjmowali pielgrzymów
na szlaku pątniczej drogi, komendantom straży, dyrektorom szkół, w któ
rych nocowali pielgrzymi.
Serdeczne Bóg zapłać składam służbie medycznej, sponsorom dającym
za darmo samochody na przewóz bagażu, młodzieży pomagającej przy
organizacji pielgrzymki- bazie, porządkowym, niosącym tuby, grupom
muzycznym i wszystkim pielgrzymom, których spotkałem na pielgrzymim
szlaku.
Ks. Wies ław Wid uch
(przewodnik główny członu VII „chrzanowskiego” 1998–01)
Pielgrzymka Chrzanowska ma swój początek od roku
1992, kiedy to księża dekanatu chrzanowsko–libiąsko–
trzebińskiego pod przewodnictwem Ks. Adama Ogiegło
postanowili, że potrzebna jest kontynuacja pięknego
światowego dnia młodzieży, który odbył się w sierpniu
1991 r. w Częstochowie. Pierwszym głównym przewod
nikiem i zarazem organizatorem całej pielgrzymki został ks. Adam Ogiegło.
Pielgrzymka została zarejestrowana najpierw jako IV człon Pielgrzymki
Krakowskiej. Księża, którzy byli współpracownikami w kontynuacji
pielgrzymki to: ks. Stanisław Gutt, ks. Piotr Grotowski, ks. Mariusz Dziuba,
ks. Józef Palenica, ks. Roman Ciupaka, ks. Lesław Mirek.
Obecnie jest to VII człon Pielgrzymki Krakowskiej.
Chrzanowska pielgrzymka posiada oddzielną trasę, łączy się z krakow
ską w Częstochowie. Wyrusza o jeden dzień później, gromadzi grupę
ludzi różnego wieku, w której przewagę stanowi młodzież. Liczba uczest
ników wynosi od 600 do 750 i na przestrzeni lat zawsze wzrasta. Grupa
do 2001 roku zawsze pielgrzymowała w całości. Pielgrzymka cieszy się
ogromną popularnością w całym rejonie chrzanowsko–libiąsko–trz
ebińskim, o czym świadczy ilość osób z różnych parafii. Chętny udział
księży i sióstr służebniczek, kleryków Krakowskiego Seminarium Duchow
nego i Zakonu Kapucynów, pierwsza grupa Pomocy Maltańskiej bardzo
dobrze zorganizowana i szkoląca co roku nowy zastęp wolontariuszy.
Pielgrzymka ma zawsze charakter modlitewny, są to rekolekcje w dro
dze. Można się pomodlić i na nowo odkryć Boga i sens wiary, można się
nauczyć zauważać bliźnich i wrócić umocnionym do swoich rodzin.
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Ren at a Imioł o
Sierpień, pielgrzymka – te kilka dni w roku...
To czas, kiedy mogę bardziej pomyśleć o moim
życiu, nie tylko duchowym, ale i zwykłym,
codziennym.
To czas, kiedy pracując w służbie porządkowej,
czy też kwatermistrzowskiej służę innym.
To czas, kiedy przelatuje mi przez głowę mnóstwo
intencji, problemów, przemyśleń.
To czas, kiedy człowiek stojąc przed obliczem Czarnej Madonny
zapomina o wszystkim, z czym do Niej szedł.
To czas wspólnej radości i modlitwy z przyjaciółmi.
To czas, którego nie da się niczym innym zastąpić.
To czas, na który czekam cały rok.
Sierpień, pielgrzymka – te kilka ważnych dni w roku...
Jan Walc zews ki
Odkrycie Pielgrzymki
Niezwykle trudno jest zawrzeć istotę Pielgrzymki
w paru słowach. Trudno przede wszystkim ze względu
na Jej bogactwo.
Pielgrzymka Krakowska to przecież z jednej strony
wspólnota ludzi, a z drugiej Sacrum odkryte w nich
i dzięki nim. Pielgrzymka to także wędrówka, której cel był
zawsze jasno określony. Dla mnie te trzy wzajemnie się uzupełniające elemen
ty: wędrówka – człowiek – Sacrum, stanowiły odkrycie i treść Pielgrzymki.
Stanowiły Jej bogactwo i naukę, której nie sposób zapomnieć.
Hal in a Marc hut
Wspominając pierwsze piesze pielgrzymki, w których
uczestniczyłam zawsze przed moimi oczami pojawiają
się flagi, transparenty i wszystko to, co w latach osiem
dziesiątych kojarzyło się ze społecznym niezadowole
niem i manifestacją politycznych poglądów.
Dziś czasy są już inne. I innego charakteru nabrała
także krakowska pielgrzymka. Pielgrzymów jakby mniej,
ale zamiast „Ojczyzno ma”, śpiewamy „Bóg kocha mnie”.
Dlatego też z roku na rok z coraz większą niecierpliwością oczekuję
6 sierpnia, kiedy to przed szóstą rano zjawiam się na ul. Bernardyńskiej,
by rozpocząć pielgrzymowanie.
Grzeg orz Kwaś ny
Czy to jest potrzebne pielgrzymom?
Takie pytanie zadano mi dowiedziawszy się, że
robię zdjęcia podczas pielgrzymki. Właśnie aby robić
zdjęcia, pierwszy raz poszedłem na pielgrzymkę. To był
początek mojej rzeczywistej, świadomej drogi do Boga,
zaś koniec z tradycją, zwyczajem chodzenia do kościoła.
Idąc wśród pielgrzymów zrozumiałem, że jestem
wśród takich ludzi, których od dawna poszukiwałem. Oni szli do Często
chowy, bo wierzyli w Boga. Jeśli więc ja, będąc między nimi, poczułem się
szczęśliwy, to oznaczało to dla mnie, że odnalazłem swoją drogę.
I była to, jest i będzie, droga z Bogiem w wierze, nadziei i miłości.
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Magd al en a Reg uls ka
Po raz pierwszy na Pielgrzymce znalazłam się
dość przypadk ow o. Pot rzeb ow an o osób do
Bazy i jako, że dość aktywnie działałam wtedy
w Duszpasterstwie Akademickim przy Kolegiacie
Św. Anny, zaproponowano mi służbę pielgrzym
kową w tzw. „wodzie”.
Nigdy przedtem nie miałam styku z pielgrzym
ką i trudno było mi sobie wyobrazić, co to takiego. Nie rozumiałam też,
dlaczego ludzie pielgrzymują. Dopiero w trakcie pielgrzymki, służąc innym,
zaczęłam rozumieć, że droga, jaką się pokonuje niosąc ofiary i dziękczy
nienia do Matki Bożej, może mieć sens.
Stojąc w Częstochowie przed Cudownym Obrazem, poprosiłam
Maryję o to, co było dla mnie wtedy najważniejsze – bym mogła, jeśli to
zgodne z wolą Bożą, spotkać człowieka, który będzie dobrym mężem.
Okazało się, że Matka Boska szybko spełnia prośby.
Dwa lata później służyłam na pielgrzymce wraz z mężem, którego po
znałam w Bazie w czasie mojej pierwszej Pielgrzymki. Jestem pewna, że
to właśnie poprzez pielgrzymkę w moim życiu zdarzył się cud spotkania
wspaniałego człowieka i życia z nim. Chwała Panu.
Jan Włod arc zyk
Trudno jest w kilku słowach odpowiedzieć na pytanie
o motywy mojego pielgrzymowania. Najwłaściwszym
słowem jest chyba „miłość”, miłość do Boga, Jego
Matki, do rodziny, Ojczyzny, parafii. To ona była moty
wem mojego pielgrzymowania.
Ta miłość, taka prosta i nieudolna, jak mi się wydaje,
została odwzajemniona, a ofiara przyjęta przez Boga.
Pielgrzymując miałem okazję poznać również intencje w jakich pielgrzy
mowali niektórzy bracia i siostry z naszej grupy. Wymienię te, które naj
bardziej poruszyły moje serce. Mała dziewczynka idzie do Matki Najświęt
szej i prosi „... za dziadziem o jego nawrócenie”. Matka pielgrzymuje
w intencji bardzo chorego syna. Obecnie syn jest zdrowy, pracuje na od
powiedzialnym stanowisku i jest dobrym człowiekiem. Młody mężczyzna
podejrzany przez kolegów o zdradę i donosicielstwo idzie, aby prosić
Matkę Najświętszą, by pozwoliła mu udowodnić swoją niewinność. Został
wysłuchany. Areszt, wyrok... Po tym okresie moje z nim spotkanie, podczas
wykonywania przez niego ciężkiej pracy fizycznej (przed aresztowaniem
był urzędnikiem), radość i uśmiech na jego twarzy mówiły same za siebie.
Przytoczę też jeden przypadek negatywny. Poznali się na pielgrzymce,
zaufali sobie. Później małżeństwo, rodzina. Teraz żyją oddzielnie. Wiem
jednak, że Matka Najświętsza nie zostawi ich samych. Nasze modlitwy
w ich intencji doprowadzą do jedności tego małżeństwa.
Pielgrzymka rodziła się w trudnym dla naszej Ojczyzny okresie.
Wyzwania i zagrożenia były poważne, ale może właśnie to mobilizowało
do działania. Utrudnienia były nie tylko ze strony przedstawicieli minio
nego systemu. Występowały także z miejsc najmniej spodziewanych. Pod
płaszczem dobra, „zło” próbowało zepsuć to co przynosi modlitwa, trud
i umartwienie wielu osób poprzez te 21 lat.
Liczebność naszej grupy była różna. W pierwszej pielgrzymce grupa
3 bocheńska liczyła 118 osób, aby wzrosnąć w czwartej do 500. Obecnie
ustabilizowała się w granicach 250-300 osób. Wiele usprawnień nabytych
wraz z doświadczeniem w pielgrzymowaniu, a także możliwość zaopa
trzenia, nieporównywalnie lepsza niż przed laty, sprawia, że więcej
czasu możemy poświęcić na potrzeby duchowe.
Tych potrzeb jest bardzo dużo w grupie bocheńskiej. „Żniwo wpraw
dzie wielkie ale robotników mało. Będziemy prosić Pana żniwa aby posłał
więcej robotników do winnicy... ” naszej 3 grupy bocheńskiej.

