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„Do Ojca przez Syna 
w Duchu Świętym”

XVIII 

Piesza Pielgrzymka Krakowska
6-11.VIII.1998

Szcze gól nym da rem dla Ko ścio ła jest Duch Świę ty i Je go bo skie 

da ry. Praw dę tę prze ży wa li piel grzy mi roz wa ża jąc ta jem ni cę obec

no ści Du cha Świę te go w Ko ście le. Przy mie rze z trze cią oso bą 

Trój cy Świę tej do ko nu je się na chrzcie, a szcze gól nie w sa kra men

cie bierz mo wa nia. Cha rak ter tych sa kra men tów na ka zu je po wra cać 

do nich, jak do źró dła. Stąd pro gram du cho we go piel grzy mo wa nia 

pro wa dził do roz wa ża nia w świe tle Sło wa Bo że go, kim jest Duch 

Świę ty, ja ka jest Je go ro la w ży ciu Ko ścio ła, w ży ciu każ de go czło

wie ka. Po mo cą w po sze rze niu zna jo mo ści Du cha Po cie szy cie la 

by ły ob szer ne frag men ty z ka te chez Oj ców Ko ścio ła i na ucza nia 

Ja na Paw ła II. Ła ska wia ry jest nie ustan nie pod da wa na pró bie 

w co dzien nym ży ciu, dla te go trze ba ją umac niać przez ob co wa nie 

z Bo giem w sa kra men tach. 

O tej mo cy wia ry mó wił Oj ciec Świę ty w cza sie słyn ne go „bierz

mo wa nia dzie jów” na Bło niach Kra kow skich w czerw cu 1979 

ro ku: „Mu si cie być moc ni, Dro dzy Bra cia i Sio stry! Mu si cie być 

moc ni tą mo cą, któ rą da je wia ra! Mu si cie być moc ni mo cą wia ry! 

Mu si cie być wier ni! Dziś tej mo cy bar dziej Wam po trze ba niż w ja

kiej kol wiek epo ce dzie jów. Mu si cie być moc ni mo cą na dziei, 

któ ra przy no si peł ną ra dość ży cia i nie do zwa la za smu cać Du cha 

Świę te go!”

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

przy go to wał ks. Jan Szcze pa niak.

W 1998 ro ku utwo rzo ny zo stał no wy człon „no wo huc ki”, obej

mu ją cy pa ra fie No wej Hu ty, na wią zu ją cy do tra dy cyj nej piel grzym

ki pie szej z Mo gi ły na Ja sną Gó rę. W tym ro ku człon ten szedł 

wspól nie z czło nem I, w przy szło ści wy ru szy od ręb ną tra są. 

Jego głównym przewodnikiem został ks. Roman Ciupaka.

KON FE REN CJE PLE NAR NE, PO GOD NE WIE CZO RY

 Bia ły Prąd nik – „Piel grzy mo wa nie”  – o. Le on Knabit OSB

 Smar dzo wi ce – kon cert ze spo łu XX. Mi cha eli tów  

 Oj ców – „Niepełnosprawni są wśród nas” 

– ks. Ta de usz Za le ski

 Za dro że – kon cert „Po spie szal ski i Te kie li”   

 Pod chy bie 

– „Nasz Ko ściół” – Co mu nio ne e Li be razio ne  

 Strze go wa – „Na sze ży cie” – Ma rek Ko tań ski 

 Wło do wi ce – „Ka to lic ka dys ko te ka”  

 „Pa pież koń ca wie ków” – Cze sław Rysz ka  

 „Wie czór fran cisz kań ski” o. Ma riu sza Ta bo ra OFM

 „Ko ściół Du cho wy” – ks. Grze gorz Ryś

 Gru pa Ani ma cyj na „Dro ga” J. Menc la i B. Brd na rza

  „Utra co na szan sa”– ks. Adam Pod bie ra, ks. Jan Szcze pa niak

 „Żyć Ewan ge lią – być świad kiem” – Jó zef Dą brow ski 

 „Po łu dnio we spo tka nie mi syj ne w ta necz nym ryt mie”

 Le śniów – Na bo żeń stwo do MB Leśniowskiej   

 Olsz tyn „Prze pro śna Gór ka” – Na bo żeń stwo Po jed na nia

W cza sie piel grzym ki: 

godz. 20.00   – Po god ny Wie czór

godz. 21.00   – Mo dli twa i Apel Ja sno gór ski

godz. 21.15–22.00  – In dy wi du al na Ad o ra cja Naj święt sze go  

         Sa kra men tu w Ko ście le

GRU PY,  PRZE WOD NI CY

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

  Ko or dy na to rzy piel grzym ki:  Ks. Sta ni sław Su doł

   Ks. Adam Ogiegło

CZŁON I  „prąd nic  ki” 

Prze wod nik głów ny czło nu:  Ks. Jó zef Gu ba ła 

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

 1 Jan Pa weł II Ks. Piotr Cie płak MS 

   / XX. Sa le ty ni 

 2 Św. Brat Al bert Ks. Zyg munt Ko sow ski 

 2’ Wło chy MB Częstochowska Ks. Giu sep pe Bo lis 

   Ks. Je rzy Kraw czyk  

   (Co mu nio ne e Li be ra zio ne) 

 3 Św. Ja dwi ga Kró lo wa Ks. Grzegorz Piekarz 

   / Boch nia 

 3’ Bł. O. Pio O. Le on Błasz czy szyn OFMCap

    O. Bo le sław Ka nach OFMCap 

   / OO. Ka pu cy ni

 4 Św. Sta ni sław BM Ks. Ma riusz Fla nek   

 5 Św. Mi chał Ks. Syl we ster Łąc ki CSMA 

   Ks. An to ni Ob rzut CSMA 

    / XX. Mi cha eli ci 
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CZŁON „no wo huc ki” 

Prze wod nik głów ny czło nu:  Ks. Ro man Ciu pa ka 

Księża:  Ks. Mi chał Ko wal ski 

   Ks. Stanisław Kracik 

   Ks. Kazimierz Klimczak 

   Ks. Jacek Piszczek 

   Dk. Ar tur Sta now ski 

CZŁON II  „śród miej  ski” 

Prze wod nik głów ny czło nu:  Ks. Ja cek Stry czek 

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

 6 Św. Jan z Kęt Ks. Grze gorz Ryś   

   / DA „Św. An ny” 

 6’Fran cja Św. Mak sy mi lian Kolbe Ks. Flo rent Mil let

   Ks. Ro nan de Gou vel lo 

   Ks. Ber trand Cor mier 

   Ks. Adam Szym czak 

   Ks. Ber nard Fi xes 

   Ks. Je an Fran co is Gal li nier –Pal le ro la

 7 Św. Fran ci szek z Asy żu O. Ma riusz Ta bor OFM  

    / OO. Fran cisz ka nie Pro win cji

         Mat ki Bo żej Aniel skiej 

 8 Św. Win cen ty a Pau lo Ks. An to ni Mi ciak CM   

   / XX. Mi sjo na rze 

     DA „Na Mia stecz ku”

 9 Czechy Święci Cy ryl i Me to dy Ks. Sła wo mir Su łow ski

 11 Św. Fran ci szek Ksa we ry Ks. Ma rek Wój to wicz SI  

   / XX. Je zu ici, DA „WAJ” 

 13 Bł. Sa lo mea Ks. Adam Pod bie ra 

   Ks. Jan Szcze pa niak   

   / Dusz pa ster stwo Mło dzie ży 

       Św. Ja n z Kęt (os. Wi dok) 

 14 Św. Jó zef Ka la san cjusz Ks. Woj ciech Ka ła fut SchP   

   / XX. Pi ja rzy

 15 Św. Jan Bo sko Ks. Edward Li sow ski SDB 

   / XX. Sa le zja nie, Dusz pa ster stwo

      Mło dzie ży „Gau dium”,

     DA „Spes” 

CZŁON III  „pro ko cim sko pod gór ski” 

Prze wod nik głów ny czło nu:  Ks. Krzysz tof Wi niar ski

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

 17 Św. Jó zef Ks. Wiesław Hnatejko CR 

   Ks. Ma rek Gi zic ki, Ks. Jó zef Mi lan 

   / Pod gó rze, Ła giew ni ki 

     Wo la Du chac ka, Pro ko cim 

 18 Św. Mak sy mi lian Kol be Ks. Ma rek Ka sper kie wicz   

   / No wy Pro ko cim, Rżą ka,  

     Pła szów

 20 Święta Ro dzi na Ks. Jó zef Ja ku biec  

   / Bie ża nów, No wy Bie ża nów

21  Św. Kle mens Ks. Bogdan Kordula  

   / Wie licz ka 

 23 Św. Ra fał Ka li now ski Ks. Jan Le śniak / Stru mia ny 

CZŁON IV „chrza  now sko  trz  eb iński”

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

Miasta: Chrzanów, Trzebinia, Libiąż, Chełmek 

Księża: ks. Adam Ogiegło, ks. Mariusz Dziuba, ks. Lesław Mirek

  ks. Marek Holota, ks. Zbigniew Piwowar, ks. Andrzej Fyda 

  ks. Zbigniew Medoń, ks. Rafał Ryczek, ks. Rafał Kluska  

Klerycy: kl. Paweł Sukiennik, kl. Michał Latko 

Siostry: Służebniczki Starowiejskie

CZŁON V „gdow sko my ś le  nic  ko nie  po ło mic ki” 

Prze wod nik głów ny czło nu:  Ks. An drzej Kott

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

 1 Św. Ja kub Ks. Wawrzyniec Gut 

   / My śle ni ce

 2 Bł. Ka ro li na Kóz ka Ks. Zbi gniew No wak / Gdów  

 3 Św. Fran ci szek z Asy żu Ks. Jarosław Nowak 

   /Nie po ło mi ce 

 4 Św. Mi chał Ar cha nioł Ks. Zygmunt Tokarz MS 

   Ks. Edward Łatka 

   / Msza na Dol na

CZŁON VI „skawińsko–czernichowski”

Prze wod nik głów ny czło nu:  Ks. Grzegorz Pieróg 

Gru pa Pa tron gru py Prze wod nik gru py / pa ra fia

 1 Św. Faustyna Ks. Adam Garlacz 

   Ks. Bogusław Seweryn 

   / Miłosierdzie Boże  Skawina

 2 Św. Jadwiga Królowa Ks. Adam Lenart 

   Ks. Bogdan Brodowski  

   / Parafia Św. Apostołów  

     Skawina 

 3 Św. Brat Albert Ks. Mieczysław Frytek 

   Ks. Jan Pasek 

   / Liszki          

LI  CZEB NOŚĆ PIEL GRZYM KI

W piel grzym ce wzię ło udział łącz nie ok. 7300 pątników:
człon I   – ok. 1 850 
człon „nowohucki”  – ok.    480
człon II   – ok. 1 900
człon III   – ok.    900
człon IV   – ok.    700
człon V   – ok.    800
człon VI   – ok.    700

Wśród pielgrzymów zagranicznych byli pątnicy min. z Włoch (315), 
Węgier, Francji i Czech.
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Ks. Adam Ogie gło

 (prze wod nik czło nu „chrzanowskie go” 199197,

ko or dy na tor piel grzym ki od 1998 ro ku) 

Rok 1991 miał prze ło mo we zna cze nie je śli cho dzi 

o mój udział w piel grzym ce. Ni gdy przed tem nie po ja wi ła 

się myśl ani pra gnie nie pój ścia na piel grzym kę. To zja wi

sko ist nia ło gdzieś po za gra ni cą mo jej świa do mo ści. 

W związ ku ze Świa to wym Dniem Mło dzie ży w Czę

sto cho wie trze ba by ło przy go to wać uczest ni ków z Zie mi Chrza now skiej. 

Gru pa by ła spo ra, kil ku set oso bo wa i wy ma ga ła udzia łu od po wied niej licz

by ka pła nów. W ten spo sób zna la złem się wśród or ga ni za to rów piel grzy

mo wa nia na spo tka nie z Ja nem Paw łem II, choć ni gdy do tąd nie bra łem 

udzia łu w pie szej piel grzym ce. My ślę, że głów nie dzię ki Opatrz no ści Bo żej 

uda ło się zre ali zo wać to bar dzo spon ta nicz ne i ma so we piel grzy mo wa nie. 

Szó sty Świa to wy Dzień Mło dzie ży na Ja snej Gó rze był ogrom nym prze ży

ciem nie tyl ko dla mło dzie ży, ale rów nież dla księ ży. 

W Świa to wy Dzień Mło dzie ży włą czo no w 1991 r. XI Pie szą Piel grzym

kę Kra kow ską. Je sie nią, pod czas pod su mo wa nia piel grzym ki po wstał  

w gro nie księ ży prze wod ni ków po mysł, aby ją roz sze rzyć o gru py, któ re 

z róż nych stron die ce zji wę dro wa ły na spo tka nie z Pa pie żem na Ja snej  

Gó rze. W 1992 ro ku na stą pi ła zmia na struk tu ry piel grzym ki, któ rą po dzie

lo no na sześć tzw. czło nów. Trzy z nich wy ru szy ły jak do tąd z Wa we lu, 

a na stęp ne trzy z te re nu die ce zji – z Gdo wa, Ska wi ny i Chrza no wa. 

W związ ku z re or ga ni za cją piel grzym ki zo sta łem prze wod ni kiem czło

nu „chrza now skie go”. By ło to dla mnie no we wy zwa nie i no we do świad

cze nie. Trze ba by ło przy go to wać tra sę, lu dzi do służb piel grzym ko wych, 

za dbać o wszyst kie szcze gó ły istot ne dla funk cjo no wa nia no we go czło nu. 

Dzię ki Bo żej po mo cy i przy współ pra cy z księż mi po dej mu ją cy mi  

ro lę prze wod ni ków oraz z wie lo ma wspa nia ły mi ludź mi uda wa ło się to 

z ro ku na rok co raz le piej. W 1998 r. zo sta ła mi po wie rzo na tro ska o ca łą 

piel grzym kę. Po nie waż swo ją pra cę z tym zwią za ną mu szę wy ko nać za nim 

piel grzy mi wy ru szą w dro gę, dla te go po 6 sierp nia mo gę w piel grzym ce 

brać udział ja ko jej uczest nik. Wę dru ję więc przez sen ty ment w czło nie 

„chrza now skim”, od pra wiam mo je „re ko lek cje w dro dze” i prze ży wam coś 

szcze gól ne go. Coś, cze go nie po tra fi zro zu mieć ża den czło wiek,  

do pó ki sam nie weź mie udzia łu w piel grzym ce. Ja też te go wcze śniej nie 

ro zu mia łem. 

Trze ba jed nak choć raz wy brać się w dro gę, by mo gła się roz po cząć ta 

prze dziw na ewo lu cja, któ ra swo im za się giem ob ję ła rów nież mnie. Prze ko

na łem się, że ro biąc coś dla in nych, sam zy sku ję naj wię cej. Jest to no we 

do świad cze nie wia ry, niemoż li we do prze ży cia gdzie in dziej. Do ko nu je się 

ono przez spo tka nie z dru gim czło wie kiem, przez roz mo wy i mo dli twę, 

przez pie śni i pio sen ki, przez ca ły ten kli mat, któ ry skła da się na at mos fe rę 

piel grzym ki. 

Dla te go, gdy zbli ża się sier pień, ubie ram wy pło wia łą su tan nę, sta re roz

dep ta ne san da ły i wy ru szam w dro gę. 

Szef ba zy:  Do ro ta So ja
Szef skle pu:  Bar ba ra Miś tal
Służ by spe cjal ne: Grze gorz Re gul ski
Służ ba eko lo gicz na: Ro bert Pę giel 
   An drzej Pła chet ko
Służ ba tech nicz na: Ma rek Ła żew ski
Szef kuch ni:  Woj ciech Pa sław ski
Fo to graf:  Grze gorz Kwa śny
Służ ba zdrowia: Ry szard Ru dziń ski 
   oraz Pomoc Maltańska

CZŁON III 

Prze wod nik głów ny: Ks. Krzysztof Winiarski 
Porządkowy: Rafał Tomczyk
Baza:  Ma tyl da Pernal, Kin ga Gwóźdź  
   Anna Żurek
Głów ny kwa ter mistrz: Piotr Gru ca
Służba zdrowia: Bo gu mi ła Gi za, Da riusz Gi za 
   oraz Pomoc Maltańska
Szef trans por tu: Adam Sty czeń

CZŁON IV 

Prze wod nik głów ny: Ks. Wiesław Widuch
Wykaz zespołu organizacyjnego jest zamieszczony przy pielgrzymce XXI.

CZŁON V 

Prze wod nik głów ny: Ks. Andrzej Kott 
Porządkowi: Tomasz Feliks 
   Wojciech Badura 
Baza:  Piotr Danek, Agata Pytel 
   Ewa Skowronek 
Kwatermistrz: Marek Domagała 
Służba zdrowia: Pomoc Maltańska

CZŁON VI

Prze wod nik głów ny: Ks. Grzegorz Pieróg
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 

Prze wod nik głów ny: Ks. Jó zef Gu ba ła
Porządkowy główny: An drzej Bac
Po rząd ko wi: Re na ta Imio ło, Ha li na Mar chut 
   Ro bert Le śniak, Pa weł Czer nek 
   Kl. Mi ro sław Kulesza 
 Ba za:  An na Kra jew ska, Se ba stian Róg 
   Agniesz ka Wan das  
   Do ro ta Ka zu bow ska 
   Do ro ta Do bosz, Be ata Go rącz ko
   Jo an na Wierz bic ka  
 Kwa ter mistrz: Jó zef Woj da ła 
   Ja rosław P. Ka zu bow ski
Służ ba tech nicz na: Wła dy sław Go rycz ko 
   Sta ni sław Lech, Ro man Ja nas
Li tur gia:  Ma riusz Ga jew ski 
   Kl. Piotr Wie czo rek
Służ ba czy sto ści: Mar cin Zmar lik, Ja nusz Zy bu ra  
   Grze gorz Ły sek
Za opa trze nie: Ilo na Wit kow ska 
   Krzysz tof, Ja nusz 
Służ ba zdro wia: Ju lian Dut ka 
Po moc mal tań ska: Ro bert Su lich, Ali cja Winiarska 
   Grze gorz Sza ra wa ra 
   Katarzyna Szarek, Iwo na Bosek
   Kzrysztof Miętka 
   oraz patrole w grupach
Kie row cy:  Ma rian Chu dy ba, Wa cław Banaś
   Sta ni sław Gło wac ki  
   Cze sław Ko zio łek

CZŁON II 

Prze wod nik czło nu: Ks. Jacek Stryczek
Służ ba li tur gicz na: Br. Woj ciech Ma dej OFM
Kwa ter mistrz czło nu: An drzej Be tlej
Pi lot:  Da riusz Go raj czyk
Ko or dy na tor: Bog dan So la wa
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Ks. Jó zef Gu ba ła

 (prze wod nik głów ny czło nu I „prąd nic kie go” od 1998) 

Wspo mi nam dzie ciń stwo i wa ka cje, kie dy wie lu z ro dzi

ny szło na piel grzym kę. Nie ro zu mia łem do kąd, po co idą! 

Po kil ku la tach za bra li mnie do Czę sto cho wy. By ła to nie

licz na gru pa – kil ka set osób. To by ły po cząt ki. Kil ka lat. 

Z Pie szą Piel grzym ką Kra kow ską zwią za łem się w se

mi na rium ja ko kle ryk, dia kon, a póź niej ka płan. 

Jest to wspa nia ły czas re ko lek cji – nie tyl ko du cho wych, ale i wal ki ze 

zmę cze niem, a cza sem z cho ro bą. Po zwa la po znać wspa nia łych lu dzi, uczy 

współ pra cy z ni mi i uczy po ko ry. Prze cież ja wszyst kie go nie zro bię. Lecz 

dzię ki ca łej „eki pie” moż na do brze przy go to wać piel grzym kę i po móc 

prze ży wać ją in nym. 

Piel grzym ka – to ca ły rok, kie dy trze ba się do niej przy go to wać.  

Naj pierw po dzię ko wa nia spon so rom, a im bli żej sierp nia ko lej ne pi sma 

próśb. No i oczy wi ście sier pień – go rą ce dni przed, jak i w cza sie piel grzy

mie go szla ku. Nut ka nie wia do mej – jak to bę dzie z po go dą, or ga ni za cją, 

zdro wiem – lecz na szczę ście nad tym wszyst kim czu wa Mat ka. Ona uspo

ka ja, wy ci sza i umac nia. Z Nią idzie my pew ni, że szlak pąt ni czy nie jest za 

trud ny. Bo prze cież idą nim kil ku mie sięcz ne dzie ci i sę dzi wi  

sta rusz ko wie. Mło dzież i do ro śli. 

A na sze piel grzy mo wa nie ma je den cel – mo dli twa za Oj ca Świę te go. 

On te go po trze bu je, o to pro si. Więc za wsze z po mo cą Ma ryi w sierp nio

we dni ubie ram wy cho dzo ne bu ty, sta rą su tan nę, by piel grzy mo wać do 

Tro nu Mat ki. 

Ks. Ro man Ciu pa ka

(prze wod nik głów ny czło nu IV „no wo huc kie go” od 1998) 

 Człon IV „no wo huc ki” jest naj młod szym czło nem  

piel grzym ki. Je go Oj cem chrzest nym jest J. E. Ks. Bi skup 

Ka zi mierz Nycz, któ ry w 1998 r. po wo łał go do ist nie nia. 

Przy pa ra fii Św. Brata Alberta, na os. Dy wi zjo nu 303, po

wsta ła ba za czło nu i sztab or ga ni za cyj ny, re kru tu ją cy się 

z pa ra fial ne go Dusz pa ster stwa Aka de mic kie go. Człon IV 

„no wo huc ki” na wią zu je do bo ga tej tra dy cji piel grzym ki mo gil skiej, któ ra 

po cząw szy od 1971 r. przez 25 lat wy ru sza ła na Ja sną Gó rę z Ba zy li ki Pod

wyż sze nia Krzy ża Świę te go w Mo gi le. 

Przez ca ły czas pro wa dzo na by ła przez le gan dar ne go O. Be ni gnu sa 

Dep tu łę Cist. Pa miąt ką z tam tych lat jest dzi siaj piel grzym ko wy Krzyż  

Mo gil ski, po da ro wa ny no wym na stęp com. Po nad to, wie lu piel grzy mów 

te go czło nu, współ two rzy ło nie gdyś słyn ną gr. 14’ pro wa dzo ną przez  

Ka pe la na So li dar no ści śp. Ks. Ka zi mie rza Jan ca rza z Mi strze jo wic. 

Piel grzy mi no wo huc cy wy ru sza ją cy po raz pierw szy w 1998 ro ku ze 

Wzgó rza Wa wel skie go ja ko no wy człon, szli go ścin nie z czło nem I, ko rzy

sta jąc z ich za ple cza or ga ni za cyj ne go. By ło ich wów czas 480 osób. 

W peł ni sa mo dziel nie pąt ni cy czło nu IV wy ru szy li w ro ku na stęp nym. 

Od ręb na dla te go czło nu tra sa, zo sta ła wy ty czo na przez ma low ni cze miej

sco wo ści Ju ry Kra kow sko–Czę sto chow skiej, z noc le ga mi w Ska le, Wol bro

miu, Wierb ce, Rzęd ko wi cach i Zrę bi cach. Piel grzy mo wa ło wte dy 450 osób. 

W Ro ku Ju bi le uszo wym licz ba piel grzy mów po dwo iła się i wy nio sła 957. 

Wte dy rów nież utwo rzo ne zo sta ły czte ry gru py: Mi strze jo wic ka, Mło dzie

żo wa, Mo gil ska i Pal lo tyń ska. Ich prze wod ni ka mi by li księ ża die ce zjal ni, 

OO. Cy ster si i XX. Pal lo ty ni. Pa tro na mi grup ob ra no: św. Mak sy mi lia na, 

św. Jó ze fa, św. Krzyż i św. Win cen te go Pal lot tie go. Każ da z grup by ła i jest 

in na, a pro wa dzą cy je księ ża prze wod ni cy wy two rzy li swo istą i nie po wta

rzal ną at mos fe rę. W XXI Piel grzym ce Kra kow skiej wzię ło udział 900 pąt

ni ków. 

Tra sa piel grzym ki, oprócz na wie dza nia cie ka wych obiek tów sa kral

nych, po zwa la kon tem plo wać prze pięk ne wi do ki, z któ rych naj bar dziej 

nie zwy kłe, to ma je sta tycz ne i ta jem ni cze Ska ły Rzęd ko wic kie. To wła śnie 

tam, po cząw szy od XX pielgrzymki, pąt ni cy no wo huc cy po na wia ją  

Przy mie rze No wej Ewan ge li za cji. Idea te go na bo żeń stwa na wią zu je do 

przy mie rza za war te go na Gó rze Sy naj i jed no cze śnie urze czy wist nia prze

sła nie Ro ku Ju bi le uszo we go. Sta no wi pró bę od po wie dzi na apel Oj ca  

Świę te go, o pod ję cie dzie ła no wej ewan ge li za cji. 

Po czy na jąc od ro ku 2000, pąt ni cy czło nu „no wo huc kie go”, pre zen tu ją 

się w pię cio barw nych chu s tach, ko lo ry stycz nie na wią zu ją cych do ju bi le

uszo we go lo go. Jest wie le mło dzie ży i ca łych ro dzin, na wet z ma leń ki mi 

dzieć mi. Do tej po ry, naj młod szym piel grzy mem był dzie się cio mie sięcz ny 

Ja kub, a naj star szym był pan Ro man, który miał 76 lat. 

Po za koń cze niu piel grzym ki, z Ja snej Gó ry piel grzy mi mo gą po wró cić 

do do mu spe cjal ny mi au to ka ra mi. Tra dy cją sta ły się spo tka nia popiel

grzym ko we w Opac twie Mo gil skim oraz spe cjal ne ży cze nia Bo żo na ro dze

nio we pod pi sy wa ne przez księ ży prze wod ni ków i wy sy ła ne do wszyst kich 

piel grzy mów. 

Ks. An drzej Kott

(prze wod nik głów ny czło nu III „pod gór skie go” 

1991–95, od 1998 czło nu V „gdow sko my śle nic kie go”) 

No woprze tar ty w 1991 ro ku szlak piel grzy mi jest dziś 

już moc no przedep ta ny. Co ro ku bo wiem wę dru ją nim 

na dal do Pa ni Ja sno gór skiej piel grzy mi utwo rzo ne go 

wów czas „V czło nu” piel grzym ki. Jest ich jed nak znacz nie 

mniej niż w tym pa mięt nym 1991 ro ku. Po zo sta ły tyl ko 

czte ry gru py: gr. 1 z My śle nic, gr. 2 z Gdo wa, gr. 3 z Nie po ło mic i gr. 

4 z Msza ny Dol nej. Ra zem wę dru je oko ło ty sią ca piel grzy mów. Są to 

w więk szo ści lu dzie mło dzi. Od ro ku 1993 pąt ni cy z My śle nic i Msza ny 

Dol nej wy ru sza ją na piel grzy mi szlak za wsze czwar te go sierp nia po po

ran nych Mszach Świę tych od pra wio nych w ko ścio łach św. Mi cha ła w Msza

nie Dol nej i Na ro dze nia NMP w My śle ni cach. Uro czy ste roz po czę cie 

piel grzym ki, Mszą Świę tą ce le bro wa ną przez księ dza bi sku pa, ma miej sce 

w ko ście le pa ra fial nym w Gdo wie pią te go sierp nia. Szó ste go zaś sierp nia 

do łą cza do już piel grzy mu ją cych gru pa z Nie po ło mic. 

Na Ja sną gó rę piel grzy mi „czło nu V” przy by wa ją je de na ste go sierp nia 

i wcho dzą przed Ob raz Mat ki Bo żej wraz z po zo sta ły mi piel grzy ma mi 

Pie szej Piel grzym ki Kra kow skiej. Wie czo rem o godz. 19,00 uczest ni czą we 

Mszy Świę tej od pra wia nej na Wa łach Ja sno gór skich i tak koń czą swo je 

piel grzy mo wa nie. 

Wie lu już wów czas gło śno wy ra ża go rą ce pra gnie nie, by móc znów za 

rok pod jąć ten sam trud sze ściu, sied miu czy ośmiu dni, a po tem spoj rzeć 

w oczy Mat ki i po wra cać po dob nie ubo ga co nym. 
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Ro bert Pę giel 

Mój udział w piel grzym ce roz po czął się w 1988 r., 

gdy w ten spo sób za pra gną łem po dzię ko wać Bo gu za 

zda ną ma tu rę i eg za mi ny na stu dia. Póź niej pra wie co 

ro ku piel grzy mo wa łem na Ja sną Gó rę za no sząc po dzię

ko wa nia i proś by, in ten cje swo je i lu dzi, któ rzy wie dząc, 

że idę, pro si li o mo dli twę. W mia rę upły wu lat za czą łem 

od czu wać brak, że to za ma ło, że trze ba cze goś wię cej 

– służ by. I tak w 1998 r. tra fi łem do służ by czy sto ści, któ ra nie zaj mu je się 

czy sto ścią du cho wą piel grzy mów, lecz sprzą ta niem śmie ci, któ re zo sta ją 

po każ dym po sto ju. 

Pra ca w piel grzym ko wych służ bach jest dla mnie w dal szym cią gu  

piel grzy mo wa niem, cho ciaż in nym; in ne są wy rze cze nia, in ne bo lącz ki 

(nie tyl ko bo lą no gi od cho dze nia, lecz i gło wa od po ja wia ją cych się pro

ble mów), in ne są też ra do ści, gdy wszyst ko spraw nie prze bie ga. Bę dąc 

w służ bie, tak sa mo jak przed tem nio sę do Ma ryi proś by i po dzię ko wa nia, 

ra do ści i smut ki. 

Służ ba w piel grzym ce, chy ba bar dziej niż „cho dze nie” w piel grzym ce, 

na uczy ło mnie za wie rze nia Ma ryi wszyst kich trosk i kło po tów oraz na dziei, 

że Ona za wsze wy słu chu je na sze mo dli twy. 

Agniesz ka So lew ska–Kaduk

Był rok 1991, sier pień. Skoń czy łam wła śnie pierw szy 

rok stu diów. Z wdzięcz no ści za do sta nie się na wy ma rzo

ne stu dia na ASP ru szam na piel grzym kę do Mat ki Bo skiej 

Czę sto chow skiej. Ru szam pie szo z ty sią ca mi mło dych 

lu dzi z ca łej Pol ski, ba, z ca łe go świa ta. By ła to nie zwy kła 

piel grzym ka, gdyż spo tka nie na Ja snej Gó rze wy zna czył 

nam Oj ciec Świę ty Jan Pa weł II. Upał, trud, zmę cze nie, 

bą ble i od pa rzo ne sto py – a w ser cu ra dość, ener gia i za pał. Cu dow ne by ło 

to, że lu dzie, któ rych wcze śniej nie zna łam sta li się mo imi praw dzi wy mi 

brać mi i sio stra mi. Go to wi po dzie lić się ze mną krom ką chle ba, kub kiem 

wo dy, a przede wszyst kim do brym sło wem. 

Spo tka nie mło dzie ży u stóp Ja snej Gó ry na peł ni ło mój „aku mu la tor” 

wia ry na na stęp ne la ta. Kie dy po ro ku, go to wa by wy ru szyć pie szo do 

Czę sto cho wy zo sta łam po pro szo na o po moc w or ga ni za cji piel grzym ki, 

zgo dzi łam się. Ale po czu łam się roz cza ro wa na, że nie bę dę mo gła uczest

ni czyć w praw dzi wym piel grzy mim tru dzie, tyl ko jeź dzić wy god nie sa mo

cho dem. Jed nak wy si łek, ja ki trze ba by ło wło żyć, by lu dzie wę dru ją cy pod 

na szą pie czą by li bez piecz ni, mie li gdzie spać i co jeść oka zał się ogrom ny. 

Ja mia łam do wy peł nie nia tyl ko skrom ną ro lę in for mo wa nia piel grzy mów. 

Ale po czu łam się po trzeb na i sta ra łam się roz wią zy wać, jak naj le piej umia

łam, pro ble my osób, któ re do mnie się zwra ca ły. Wi dzia łam, że mi mo 

skraj ne go umę cze nia (a mo że dzię ki te mu) lu dzie po tra fi li za cho wać dy

stans do do cze sne go świa ta, z uśmie chem trak to wa li swo je pro ble my, 

otwie ra li się na in nych – praw dzi wie szu ka li naj pierw Kró le stwa Bo że go. 

Pa mię tam, jak któ re goś ro ku przy łą czy ła się do ru sza ją cej piel grzym ki pod 

Wa we lem sta rusz ka, tak jak sta ła – mia ła ze so bą tyl ko to reb kę, a w niej 

pa rę gro szy, żad ne go je dze nia, śpi wo ra, ubrań, bu tów itp. A jed nak do szła 

do Czę sto cho wy, ca ła szczę śli wa – tyl ko dzię ki po mo cy in nych piel grzy

mów, któ rzy od da li jej to, co sa mym im nie zby wa ło. 

Wszyst ko to po mo gło mi do strzec Je zu sa po trze bu ją ce go w dru gim 

czło wie ku. 

Urszula Salawa

Zro zu mia łam na czym po le ga mój pro blem... 

Dłu go za sta na wia łam się, co po win nam na pi sać. Czte ry 

ra zy szłam na Ja sną Gó rę, a tak trud no by ło mi to wszyst ko 

prze lać na pa pier, od na leźć ja ki kol wiek sens. Prze cież każ

da piel grzym ka jest in na, za każ dym ra zem dzie je się coś 

no we go: in ne do świad cze nia, prze ży cia, lu dzie. 

I wte dy przy po mnia łam so bie ze szło rocz ne przy go

to wa nia do wyj ścia. Wszy scy moi przy ja cie le, któ rzy rów nież mie li pójść, 

z nie cier pli wo ścią cze ka li na ten dzień, a ja nie by łam na wet pew na, czy 

chcę iść. Od dłuż sze go cza su czu łam, że coś jest nie tak w mo ich re la cjach 

z Pa nem Bo giem. „Od kle pa ne” mo dli twy, „prze sie dzia ne” Msze Świę te. 

Tym bar dziej nie mia łam ocho ty przez kil ka ko lej nych dni mo dlić się 

i śpie wać non stop. 

Mi mo wszyst ko jed nak po szłam. Na sa mym wstę pie przy wi ta ła nas 

wiel ka bu rza, ale ku mo je mu za sko cze niu, wszy scy szli da lej, mi mo iż już 

po kil ku mi nu tach by li śmy prze mo cze ni do „su chej nit ki”. Na szczę ście 

ko lej ne dni by ły sło necz ne i do pie ro w przed ostat nim dniu, kie dy tra sa 

jest naj dłuż sza, roz pa da ło się na no wo. Ozna cza ło to, że od cin ki bę dą 

dłuż sze, bo w kil ku miej scach jest zbyt mo kro, że by się za trzy mać. 

Pierw szy po stój mie li śmy w ko ście le, do któ re go ko lej no wcho dzi ły 

wszyst kie gru py. By ło co raz cia śniej, ale ni ko mu to nie prze szka dza ło. 

Na gle przy po mnia łam so bie pio sen kę, któ ra wszyst kim bar dzo się po do

ba ła, czy li „Zie mię”. Za czę li śmy ją nu cić, a po chwi li za wtó ro wał ca ły ko

ściół. Kie dy tak śpie wa li śmy, przy glą da łam się wszyst kim, któ rzy sie dzie li 

wokół : zmę cze ni, prze mok nię ci, ale gdy tyl ko usły sze li pierw sze sło wa, 

z en tu zja zmem przy łą czy li się do śpie wu. Zro zu mia łam wte dy na czym 

po le ga mój pro blem: nie po tra fię już z uf no ścią dziec ka po wie rzyć wszyst

kich swo ich co dzien nych spraw Bo gu. A ten spon ta nicz ny śpiew spra wił, 

że zła ma ła się mo ja obo jęt ność. 

Mi mo desz czu i obo la łych stóp, do tar li śmy wszy scy na Ja sną Gó rę.  

Sie dem dni, któ re przed piel grzym ką wy da wa ły mi się wiecz no ścią, upły

nę ły w mgnie niu oka. 

Klę cząc przed ob ra zem Mat ki Bo żej, dzię ko wa łam za chwi le w tam tym 

ko ściół ku. Wiem, że na pew no jesz cze nie raz zwąt pię, wiem, że jesz cze 

nie raz upad nę. Cią gle szu kam tej wła ści wej dro gi. Bo ła two jest  

po wie dzieć: wie rzę, kie dy sprzy ja ją te mu oko licz no ści, trud niej jed nak 

w co dzien no ści. Pró bu ję jed nak ca ły czas, ma jąc gdzieś w pod świa do mo

ści sło wa pio sen ki, któ rą wte dy śpie wa li śmy: 

 „Bę dę tań czył przed Two im tro nem 

 i To bie od dam chwa łę

 i nic już nie za mknie mi ust. 

 Ża den mur i żad na ścia na, 

 naj więk sza na wet ta ma, 

 nie za trzy ma mnie już” 

Ilona Witkowska–Raźny

Pielgrzymka to cudowny dar jedności, to czas, kiedy 

wraz z braćmi i siostrami daję świadectwo nieustającej 

miłości Chrystusa. 

Pielgrzymka to czas na dziękczynienie, uwielbienie 

i pokutę. 

Pielgrzymka to czas wypraszania łask.


