1996
1996

Zadroże – Pogodny wieczór
– „Wokół Bitwy o Polskę” – Kazimierz Kaczmarz
Podchybie – „Kościół w Rumunii”
Strzegowa – Pogodny wieczór
– „Moja wiara” – Jan Budziaszek, Janusz Saługa
„Świadkowie Jehowy od środka” – Dariusz Kadulski
Pogodny wieczór: koncert Barbary Szczepańskiej
„Ziemia święta – chrześcijański tygiel” – o. Jerzy Kraj
Pogodny wieczór: koncert Krzysztofa Cyrana
„Co z tą pokutą? ” – ks. Adam Podbiera, ks. Jan Szczepaniak
„Z historii Sakramentu pokuty” – ks. Grzegorz Ryś
„Od Białego Marszu do Pielgrzymki” – Andrzej Bac
Leśniów – Nabożeństwo do MB Leśniowskiej

XVI

Olsztyn „Przeprośna Górka” – Nabożeństwo Pojednania
W czasie pielgrzymki:

Piesza Pielgrzymka Krakowska
6-11.VIII.1996

godz. 20.00 		

– Pogodny Wieczór (przy Kościele)

godz. 21.00 		

– Modlitwa i Apel Jasnogórski

godz. 21.15-22.00

– Indywidualna Adoracja Najświętszego
Sakramentu w Kościele

		

„... i pójdę do mego Ojca”
(Łk 15,18)   .
Ewangeliczna przypowieść o synu marnotrawnym skupia w so
bie wiele ważnych dla człowieka elementów dotyczących zbawie
nia. Mówi przede wszystkim o ogromnej Bożej Miłości, która

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

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

wychodzi codziennie na drogi świata w poszukiwaniu zagubio
nego człowieka. Mówi o dramacie grzechu odrzucającego ojcow
ską miłość. Spotkanie Boga i człowieka w tak skrajnych sytuacjach

C Z Ł O N I „ p r ą d n i c k i ”

możliwe jest tylko przez nawrócenie. Program pielgrzymowania

Przewodnik główny członu:

Ks. Wojciech Momot

podkreślał potrzebę wierności Ewangelii, a w przypadku odejścia

Grupa

Przewodnik grupy / parafia

od niej, powrót do Boga przez spotkanie z miłosierną miłością.
W tym kontekście istotnym było zwrócenie uwagi na dojrzałe
przeżywanie sakramentu pokuty. Jego uzdrawiająca moc i wycho
wawc ze dział an ie w istotn y spos ób kształt uj ą wiz er un ek
nowego człowieka. Świadomość tego, że proces nawracania się
jest stałym środkiem w drodze do zbawienia, pozwala na drogach
ludzkiego życia odnajdywać tą, która prowadzi do Domu Ojca.
Mat er iał y

duszp as ters kie

do

prow ad zen ia

pielg rzymk i

przygotował ks. Jan Szczepaniak.

KONF ER ENC JE PLEN ARN E, POG ODN E WIEC ZOR Y
Biały Prądnik - „Sens pielgrzymowania”
		

- ks. Grzegorz Cekiera

Smardzowice – koncert zespołu xx. Michaelitów„Brązowi”
Ojców - „New Age” - Renata Stefańska - Klar
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Patron grupy

1
Jan Paweł II
Ks. Piotr Ciepłak MS
			
/ XX. Saletyni
2
MB Częstochowska
Ks. Jerzy Krawczyk
			
Ks. Andrzej Białek
Ks. Carlo
2’ Włochy MB Częstochowska
			
(Comunione e Liberazione)
3
Bł. Jadwiga Królowa
Ks. Paweł Kochaniewicz
			
/ Bochnia
3’
Bł. O. Pio
O. Leon Błaszczyszyn OFMCap
			
O. Bolesław Kanach OFMCap
			
/ OO. Kapucyni
4
Św. Stanisław BM
Ks. Zygmunt Kosowski
			
/ Św. Jan Chrzciciel
			
P. J. Dobry Pasterz
4’
I Pielgrzymka Polonii Rumuńskiej
5
Św. Michał
Ks. Antoni Obrzut CSMA
			
/ XX. Michaelici
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C Z Ł O N I I " ś r ó d m i e j s k i "

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. Jacek Stryczek

Przewodnik główny członu:

Ks. Zbigniew Piwowar

Grupa

Przewodnik grupy / parafia

Grupa

Przewodnik grupy / parafia

6
Św. Jan z Kęt
			

Ks. Grzegorz Ryś
/ DA „Św. Anny”

1
Św. Jakub
			

Ks. Krzysztof Kozioł
/Myślenice

7
Św. Franciszek z Asyżu
			
			
8
Św. Wincenty a Paulo
			
			
10
Św. Szczepan
			
			

O. Damian Bieńkowski OFM
/ OO. Franciszkanie Prowincji
Matki Bożej Anielskiej
Ks. Lesław Juszczyszyn CM
/ XX. Misjonarze
DA „Na Miasteczku”		
Ks. Jan Abrahamowicz
Ks. Janusz Mastalski
/ Parafia Św. Szczepana

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

Ks. Jerzy Rokita
/Gdów
Ks. Wiesław Cholewa
/Niepołomice
Ks. Zygmunt Tokarz MS
/Mszana Dolna

13
Bł. Salomea
			
			
			
14
Św. Józef Kalasancjusz
			
14’
Ks. Jerzy Popiełuszko
			

Ks. Adam Podbiera
Ks. Jan Szczepaniak
/ Duszpasterstwo Młodzieży
Św. Jan z Kęt (os. Widok)
Ks. Tomasz Jędruch SchP
/ XX. Pijarzy
Ks. Michał Kowalski
/ „Duszpasterstwo Ludzi Pracy”

Przewodnik główny członu:

Ks. Grzegorz Pieróg

Grupa

Przewodnik grupy / parafia

			
15
Św. Jan Bosko
			

Mistrzejowice 		
Ks. Bolesław Rozmus SDB
/ XX. Salezjanie, Duszpaster-

Patron grupy

			stwo Młodzieży "Gaudium",
			
DA „Spes”

C Z Ł O N I I I „ p r o k o c i m s k o - p o d g ó r s k i ”
Przewodnik główny członu:

Ks. Krzysztof Winiarski

Grupa

Przewodnik grupy / parafia

Patron grupy

17
Św. Józef
			
			
			
			
18
Św. Maksymilian Kolbe
			
			
20
Święta Rodzina
			
21
Św. Klemens
			
23
Św. Rafał Kalinowski

Ks. Wiesław Hnatejko CR
Ks. Marek Gizicki
Ks. Józef Milan
/ Podgórze, Łagiewniki
Wola Duchacka, Prokocim
Ks. Marek Kasperkiewicz
/ Nowy Prokocim, Rżąka,
Płaszów
Ks. Józef Jakubiec
/ Bieżanów, Nowy Bieżanów
Ks. Bogdan Kordula
/ Wieliczka
Ks. Jan Leśniak / Strumiany

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. Wiesław Widuch, ks. Stanisław Gutt, ks. Adam Banasik

		

ks. Mariusz Dziuba, ks. Piotr Grotowski, ks. Lesław Mirek

		

ks. Wiesław Kiebuła, ks. Aleksander Kasprzyk

Diakoni:

dk. Tomasz Pilarczyk, dk. Józef Zwoliński

Klerycy:

kl. Andrzej Fyda

Siostry:

Służebniczki Starowiejskie: s. Maria Pasionek,

		

s. Małgorzata Kęsek, s. Lucyna Lelito, s. Stanisława Mikrut

Patron grupy

CZŁON VI „skawińsko - czernichowski”
Patron grupy

1
Św. Faustyna
			
2
Bł. Jadwiga Królowa
			
			
3
Św. Brat Albert
			

Ks. Bogusław Seweryn
/ Miłosierdzie Boże - Skawina
Ks. Zbigniew Płachta
/Parafia Św. Apostołów
- Skawina
Kl. Mieczysław Frytek
Kl. Jan Pasek / Liszki

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 łącznie ok. 6 000 pątników:
człon I 	- ok. 1 400
człon II 	- ok. 1 500
człon III 	- ok. 800
człon IV 	- ok. 700
człon V 	- ok. 650
człon VI 	- ok. 700
Wśród pielgrzymów zagranicznych byli pątnicy min. z Włoch (150),
Rumunii (40), Francji,

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:		
			

Ks. Wojciech Momot
Andrzej Bac
Jarosław P. Kazubowski
Halina Marchut, Renata Imioło
Robert Masłoń
Krzysztof Miętka
Anna Krajewska, 		
Dorota Kazubowska		
Agnieszka Wandas
Beata Gorączko
Katarzyna Kiryk
Krzysztof Gabryś, Janusz Zybura
Józef Wojdała, Robert Leśniak
Monika Wojdała
Władysław Goryczko
Stanisław Lech
Stanisław Chrząszcz
Mariusz Gajewski
Kl. Piotr Wieczorek
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Służba czystości:
			
Zaopatrzenie:
			
Służba zdrowia:
Pomoc maltańska:
			
			
			
Kierowcy:		
			
			
			

Grzegorz Łysek
Krzysztof Masłoń, Kazimierz
Ilona Witkowska
Marcin Chytry
Julian Dutka
Lidia Knapik, Grzegorz Knapik
Bożena Nowak, Alicja Winiarska
Stanisław Wandas
oraz patrole w grupach
Stanisław Chudyba
Wacław Banaś, Adam Twardosz
Stanisław Głowacki
Czesław Koziołek

CZŁON II
Przewodnik członu:
Służba liturgiczna:
			
Kwatermistrz członu:
Pilot:
Koordynator:
Szef bazy:		
Szef sklepu:		
Służby specjalne:
Służba ekologiczna:
Służba techniczna:
Szef kuchni:		
Fotograf:		
Służba zdrowia:
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CZŁON III
Przewodnik główny:
Porządkowy:
Baza:		
			
Główny kwatermistrz:
Służba zdrowia:
			
Szef transportu:

Ks. Krzysztof Winiarski
Rafał Tomczyk
Matylda Pernal, Anna Żurek
Kinga Gwóźdź
Piotr Gruca
Bogumiła Giza, Dariusz Giza
oraz Pomoc Maltańska
Adam Styczeń

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

CZŁON V
Ks. Jacek Stryczek
Br. Tomasz Kobierski OFM
Br. Arkadiusz Blecharczyk OFM
Andrzej Betlej
Dariusz Gorajczyk
Bogdan Solawa
Dorota Soja
Barbara Miśtal
Grzegorz Regulski
Bartłomiej Kuta
Marek Łażewski
Renata Bagan
Grzegorz Kwaśny
Ryszard Rudziński
oraz Pomoc Maltańska

Przewodnik główny:
Ks. Zbigniew Piwowar
Porządkowi:
Piotr Kosela
			
Wojciech Badura
Baza:		
Anna Salawa, Anna Apostoluk
			
Joanna Iżyk, Adam Marciniak 				
Krzysztof Marciniak		
Kwatermistrz:
Jan Domagała
Służba zdrowia:
Jerzy Jamka
			
oraz Pomoc Maltańska

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

Róża i Henryk Kubiakowie
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Ks. Krzyszt of Win iars ki
(przewodnik główny członu III
„prokocimsko-podgórskiego” od 1996 r.)
Któregoś jesiennego dnia wieczorem zadzwonił
telefon, z którego po przywitaniu usłyszałem pytanie: „czy
wiem coś o organizowaniu pieszych pielgrzymek”.
Dzwonił ks. biskup Kazimierz Nycz w sprawie prze
jęcia obowiązków związanych z przygotowaniem jedne
go z członów pielgrzymki krakowskiej, członu podgórskiego.
I tak jesienią 1995 roku poczułem się odpowiedzialny za III człon piel
grzymki. Po kilku miesiącach od nominacji przeniosłem Bazę członu
z Parafii Św. Józefa, z krakowskiego Podgórza do Nowego Prokocimia, do
Parafii Miłosierdzia Bożego. Od tej pory człon III nosi nazwę „prokocim
sko-podgórski”.
W pierwszych pracach przygotowawczych pomagał mi i dzielił się
swoim doświadczeniem ks. Andrzej Kott, poprzedni koordynator tego
członu. Właśnie z księdzem Andrzejem po raz pierwszy zapoznałem się
z trasą przejścia mojego członu, spotkałem również proboszczów parafii,
które użyczały gościnności i noclegów pielgrzymom.
Z roku na rok organizowanie pielgrzymki dla około 800 pątników
związane jest z nowymi doświadczeniami, z poznawaniem nowych ludzi,
z nieprzewidywalnymi kłopotami, ale i z zaskakującymi chwilami radości.
Dziękuję Bogu za ludzi, którzy od kilku lat wiernie mi pomagają i przed
i w trakcie każdej pielgrzymki. To są księża, to są lekarze, w końcu cała
Baza łącznie z kierowcami. Bez tych „funkcyjnych” braci i sióstr trudno
byłoby nad wszystkim czuwać i o wszystkim pamiętać.

Ks. Zbig niew Piw ow ar
(przewodnik główny członu V „gdowskiego” 1996-97)
O pielgrzymce zacząłem poważnie myśleć w wieku
15 lat, gdy Ojciec Święty Jan Paweł II przyjechał do
Polski – jako Papież w 1979 r. Ta pielgrzymka – sama
w sobie – jako coś niezwykłego i nadzwyczajnego, utkwi
ła mi w pamięci. Gdy w 1988 r. przekroczyłem próg Se
minarium Duchownego w Krakowie i w przedsionku
budynku przeczytałem wzmiankę o Kard. Karolu Wojtyle, wówczas coś
we mnie drgnęło.
W 1991 r. – w czerwcu, było spotkanie z Ojcem Świętym w Seminarium,
a w sierpniu pielgrzymka na Jasną Górę na spotkanie młodzieży
z Papieżem. Nie byłem wtedy zbyt młodym człowiekiem (byłem tzw. „Dziad
kiem”), ale będąc po trzecim roku Seminarium, podążyłem na Jasną Górę
z młodzieżą i zrozumiałem sens pielgrzymiego trudu. Wówczas coś we mnie
zaiskrzyło. Po święceniach kapłańskich pierwszą moją parafią był Gdów,
gdzie głównym przewodnikiem członu „gdowskiego” był Ks. Józef Milan,
i to on mnie "zaraził". W 1995 r. byłem przewodnikiem grupy, a w latach
1996 – 1997 – głównym przewodnikiem członu V – „gdowskiego”.
Być przewodnikiem członu – to przede wszystkim wzięcie ogromnej
odpowiedzialności, ale i ogromna radość z doprowadzenia ludzi – mło
dych i starszych – do Matki Bożej, naszej Królowej, na Jasną Górę. Więk
szość pielgrzymów, zwłaszcza młodych – podejmowało trud pielgrzymki
z motywu religijnego – dla duchowego i moralnego umocnienia.
Wiele osób podjęło pielgrzymi trud dla wyproszenia łask Bożych dla
siebie i dla innych. Słychać to było w czasie Modlitwy Różańcowej, podczas
odmawiania Koronki do Miłosierdzia Bożego, czy też w intencjach Mszy
Świętej.
Pielgrzymowały też osoby „poszukujące chrześcijańskich wartości”, cho
ciaż ich motyw był inny. Jednak finał był zaskakujący: pogłębienie wiary,
uwierzenie we własne siły i przede wszystkim zawierzenie się Matce Bożej.
Po przejściu do Spytkowic (koło Zatora) w 1997 r. nie miałem możliwości
pielgrzymowania na Jasną Górę, ale od 2001 r. otwarła się taka możliwość

i będę się starał kontynuować to przedsięwzięcie, o ile dopisze mi zdrowie,
bo dostrzegam w tym ogrom dobra, szczególnie dla młodych.

Ks. Grzeg orz Pier óg
(przewodnik główny członu VI „skawińskiego” 1996–01)
Dlaczego???
Takie podstawowe pytanie pojawia się w pierwszej
chwili, gdy mamy do czynienia z pieszą pielgrzymką na
Jasną Górę. Rzecz jasna nikt, kto nie był na pielgrzymce,
nie poczuł jej atmosfery i nie odpowie łatwo na to pytanie.
Z pielgrzymką zetknąłem się jeszcze przed maturą
– wówczas szedłem po raz pierwszy. Wówczas było to
zaledwie kilka dni. Dzisiaj, czas pielgrzymki wydłużył się dla mnie o wie
le bardziej – poprzez kilkumiesięczne przygotowania do niej. Jednak sens
pozostaje ten sam: z tym wszystkim, co składa się na moje życie idę do
Matki. Nie sam z innymi, no może bardziej z przodu – bo przecież mam
doprowadzić…
Wydaje się, że niewiele może zaskoczyć w czasie tej drogi, a jednak…
Młodzi ludzie, czasem zagubieni, czasem bardzo zbuntowani dają się
poznać z zupełnie innej strony; cierpliwie słuchają, zaskakują pytaniami,
pragnieniem rozmowy, szczerością spowiedzi. Ci, którzy nawet z pogardą
spoglądali na niewiele starszych niż oni, z ludźmi starszymi idą ramię
w ramię, korzystają z rad, udzielają pomocy… a to wszystko przez Tego,
który daje siłę – Jezusa i Jego Matkę, która jednoczy przy Swoim Synu
każde otrzymane pod krzyżem dziecko. Tyle drogi i trudu, a zaledwie kil
ka chwil przed Cudownym Obrazem na Jasnej Górze – ale te chwile zdają
się wówczas być wiecznością.
Pewien piętnastolatek powiedział mi kiedyś: „Proszę księdza, to i tak
zbyt długo, bo jak klęczę w kaplicy przed Obrazem mówię tylko: Matko,
Ty wiesz jaki jestem i z czym tu przyszedłem. Pomóż. I to mi wystarczy”.
Czy trzeba coś dodawać do tego komentarza? Czasem przychodzą na myśl
Chrystusowe słowa o wierze i ziarnku gorczycy…
Dlaczego iść na pielgrzymkę? Często tak właśnie pytają mnie różne
osoby, wówczas zawsze przybliżając jej istotę, porównuję pielgrzymkę
z życiem. W tych kilku dniach, jak w całym życiu przewijają się chwile
radości i smutku, euforii i znużenia, zmęczenia, kiedy to cel wędrówki
jeszcze taki daleki, a ja już nie mam siły – chce się zabrać bagaż i wracać
do domu. Ileż to razy w życiu jest tak samo – problemy urastają do ogrom
nych rozmiarów, kłopoty gonią jeden za drugim, zdrowie szwankuje, ale
wystarczy chwila zatrzymania, myśl zwrócona ku Tej, do której zdążamy…
Ta, w domu naszego Ojca – w niebie – i nadzieja z siłami na nowo rozkwi
ta. Tak, pielgrzymka – to jakby skondensowany do kilku dni czas
mojego życia, które też jest jedną wielką wędrówką do nieba.
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Dor ot a Łaż ews ka–Soja
Pielgrzymki – to był dla mnie przede wszystkim czas
umocnienia mojej wiary, nauka pokory i cierpliwości (pra
ca w Bazie tego wymagała) oraz okazja do poznania wielu
wspaniałych ludzi min. mojego męża. Wszelkie trudy dni
przygotowań i samego już pielgrzymowania wynagradza
ło wejście do Częstochowy i uklęknięcie przed Czarną
Madonną. Człowiek zyskiwał wtedy siły i radość wewnętrz
ną na cały rok i z utęsknieniem czekał na kolejny sierpień.
Ann a Jak ub iak
(Mszana Dolna) 
Co można powiedzieć o naszej grupie.
Początkowo była to grupa niezbyt liczna. Z roku na rok przybywało
nas i w ostatnich latach stanowiliśmy najliczniejszą grupę w członie.
„Czwórka” to pielgrzymi zawsze radośni, rozmodleni, ale nade wszystko
rozśpiewani. Wspólny śpiew porywał wszystkich, zarówno dzieci, młodzież
jak i osoby starsze. Śpiewamy bardzo dużo. Ludzie są uprzejmi, mili wzglę
dem siebie, uśmiechnięci, chociaż czasem mocno zmęczeni. Pięknym
zwyczajem jest zwracanie się do siebie: „bracie i siostro” – to stwarza swo
istą atmosferę w grupie. Wiemy, że jesteśmy jak jedna wielka rodzina,
która idzie do Matki. Atmosferę tę podtrzymywali wspaniali księża prze
wodnicy. Zawsze też są z nami niezastąpieni klerycy i siostry zakonne.
Z ośmiu lat mojego pielgrzymowania najbardziej utkwiły mi w pamięci:
• Ślub Ani i Jacka z Luborzycy w 1998r. – para ta po Mszy św. pielgrzymo
wała razem z nami do Częstochowy,
• Tradycyjny i coroczny taniec braci porządkowych przy wejściu do Po
czesnej, po najdłuższym etapie dziennym pielgrzymki,
• Zaćmienie słońca w 1999 r., które podziwialiśmy w ostatnim dniu piel
grzymowania idąc z Poczesnej na Jasną Górę,
• Piosenkę o naszej grupie ułożoną przez br. Marka, franciszkanina
w 2000 r., miała niewiele mniej niż 100 zwrotek,
• Codzienne śpiewanie Różańca połączone z odczytywaniem intencji
spisanych przez pielgrzymów,
• Naszą wspaniałą „siostrę z plusem” – pielęgniarkę Kasię (szła już 15 raz),
zawsze z uśmiechem nas opatruje i przebija bąble,
• Słuchane w skupieniu konferencje głoszone przez księży przewodników
• Wspaniałe wejście na Jasną Górę, już tradycyjnie jako najgłośniejsza,
roztańczona i z boku patrząc – wcale nie zmęczona grupa.
„Czwórka” popularnie nazywana jest grupą „mszańską”, choć wśród
pielgrzymów są nie tylko osoby z Mszany Dolnej, ale także m. in. z: Kasin
ki Małej, Niedźwiedzia, Łętowego, Lubomierza, Wiśniowej, Dobczyc, Ka
siny Wielkiej. Były też osoby z Krakowa, Warszawy oraz Częstochowy.
W grupie 4 jest tak wspaniała atmosfera, że po ośmiu dniach pielgrzymo
wania ciężko jest nam się rozstać. Już od września czekamy na kolejną
wspólną wędrówkę do Pani Jasnogórskiej.
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Joa nn a Wierzb ick a–Zmarlik
Dla mnie pielgrzymka to oprócz pracy ludzie, którzy są
wokół mnie, na których mogę liczyć; to uśmiech i miłe słowo
każdego pielgrzyma, które wynagradza mi trud; to również
czas na modlitwę i refleksję nad własnym życiem.
Oprócz tych wszystkich rzeczy, które pomagają mi
w wypełnianiu mojej pracy, pielgrzymka daje mi coś bar
dzo ważnego – siłę i wiarę i jest dla mnie motywacją do
dalszego życia.
Marc in Zmarl ik
Pielgrzymka jest dla mnie bardzo wielkim i głębokim
przeżyciem. Choć cały czas spędzam na pracy, potrafię
znaleźć chwilę na modlitwę i radość jakie towarzyszą
całemu trudowi pielgrzymowania.

