1998

KONF ER ENC JE PLEN ARN E, POG ODN E WIEC ZOR Y
Biały Prądnik – „Pielgrzymowanie” – o. Leon Knabit OSB
Smardzowice – koncert zespołu XX. Michaelitów
Ojców – „Niepełnosprawni są wśród nas”
– ks. Tadeusz Zaleski
Zadroże – koncert „Pospieszalski i Tekieli” 		
Podchybie
– „Nasz Kościół” – Comunione e Liberazione
Strzegowa – „Nasze życie” – Marek Kotański
Włodowice – „Katolicka dyskoteka”		
„Papież końca wieków” – Czesław Ryszka
„Wieczór franciszkański” o. Mariusza Tabora OFM
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„Kościół Duchowy” – ks. Grzegorz Ryś
Grupa Animacyjna „Droga” J. Mencla i B. Brdnarza
„Utracona szansa”– ks. Adam Podbiera, ks. Jan Szczepaniak
„Żyć Ewangelią – być świadkiem” – Józef Dąbrowski
„Południowe spotkanie misyjne w tanecznym rytmie”
Leśniów – Nabożeństwo do MB Leśniowskiej 		
Olsztyn „Przeprośna Górka” – Nabożeństwo Pojednania

„Do Ojca przez Syna
w Duchu Świętym”
Szczególnym darem dla Kościoła jest Duch Święty i Jego boskie
dary. Prawdę tę przeżywali pielgrzymi rozważając tajemnicę obec
ności Ducha Świętego w Kościele. Przymierze z trzecią osobą
Trójcy Świętej dokonuje się na chrzcie, a szczególnie w sakramen
cie bierzmowania. Charakter tych sakramentów nakazuje powracać
do nich, jak do źródła. Stąd program duchowego pielgrzymowania
prowadził do rozważania w świetle Słowa Bożego, kim jest Duch
Święty, jaka jest Jego rola w życiu Kościoła, w życiu każdego czło
wieka. Pomocą w poszerzeniu znajomości Ducha Pocieszyciela
były obszerne fragmenty z katechez Ojców Kościoła i nauczania
Jana Pawła II. Łaska wiary jest nieustannie poddawana próbie
w codziennym życiu, dlatego trzeba ją umacniać przez obcowanie
z Bogiem w sakramentach.
O tej mocy wiary mówił Ojciec Święty w czasie słynnego „bierz
mowania dziejów” na Błoniach Krakowskich w czerwcu 1979
roku: „Musicie być mocni, Drodzy Bracia i Siostry! Musicie być
mocni tą mocą, którą daje wiara! Musicie być mocni mocą wiary!
Musicie być wierni! Dziś tej mocy bardziej Wam potrzeba niż w ja
kiejkolwiek epoce dziejów. Musicie być mocni mocą nadziei,
która przynosi pełną radość życia i nie dozwala zasmucać Ducha
Świętego!”
Mat er iał y duszp as ters kie do prow ad zen ia pielg rzymk i
przygotował ks. Jan Szczepaniak.
W 1998 roku utworzony został nowy człon „nowohucki”, obej
mujący parafie Nowej Huty, nawiązujący do tradycyjnej pielgrzym
ki pieszej z Mogiły na Jasną Górę. W tym roku człon ten szedł
wspólnie z członem I, w przyszłości wyruszy odrębną trasą.
Jego głównym przewodnikiem został ks. Roman Ciupaka.
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W czasie pielgrzymki:
godz. 20.00 		

– Pogodny Wieczór

godz. 21.00 		

– Modlitwa i Apel Jasnogórski

godz. 21.15–22.00

– Indywidualna Adoracja Najświętszego
Sakramentu w Kościele

		

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. Adam Ogiegło

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

Ks. Józef Gubała

Grupa

Przewodnik grupy / parafia

Patron grupy

1
Jan Paweł II
			
2
Św. Brat Albert
2’ Włochy MB Częstochowska
			
			
3
Św. Jadwiga Królowa
			
3’
Bł. O. Pio
			
			
4
Św. Stanisław BM
5
Św. Michał
			
			

Ks. Piotr Ciepłak MS
/ XX. Saletyni
Ks. Zygmunt Kosowski
Ks. Giuseppe Bolis
Ks. Jerzy Krawczyk
(Comunione e Liberazione)
Ks. Grzegorz Piekarz
/ Bochnia
O. Leon Błaszczyszyn OFMCap
O. Bolesław Kanach OFMCap
/ OO. Kapucyni
Ks. Mariusz Flanek
Ks. Sylwester Łącki CSMA
Ks. Antoni Obrzut CSMA
/ XX. Michaelici
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C Z Ł O N „ n o w o h u c k i ”

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. Roman Ciupaka

Księża:		

Ks. Michał Kowalski

Miasta:

			

Ks. Stanisław Kracik

			

Ks. Kazimierz Klimczak

			

Ks. Jacek Piszczek

Księża:
		
		

			

Dk. Artur Stanowski

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

Ks. Jacek Stryczek

Grupa

Przewodnik grupy / parafia

Patron grupy

6
Św. Jan z Kęt
			
6’Francja Św. Maksymilian Kolbe
			
			
			
			
			
7
Św. Franciszek z Asyżu
			
			
8
Św. Wincenty a Paulo
			
			
9 Czechy Święci Cyryl i Metody
11
Św. Franciszek Ksawery
			
13
Bł. Salomea
			
			
			
14
Św. Józef Kalasancjusz
			
15
Św. Jan Bosko
			
		
			

Ks. Grzegorz Ryś
/ DA „Św. Anny”
Ks. Florent Millet
Ks. Ronan de Gouvello
Ks. Bertrand Cormier
Ks. Adam Szymczak
Ks. Bernard Fixes
Ks. Jean-Francois Gallinier–Pallerola
O. Mariusz Tabor OFM
/ OO. Franciszkanie Prowincji
Matki Bożej Anielskiej
Ks. Antoni Miciak CM
/ XX. Misjonarze
DA „Na Miasteczku”
Ks. Sławomir Sułowski
Ks. Marek Wójtowicz SI
/ XX. Jezuici, DA „WAJ”
Ks. Adam Podbiera
Ks. Jan Szczepaniak
/ Duszpasterstwo Młodzieży
Św. Jan z Kęt (os. Widok)
Ks. Wojciech Kałafut SchP
/ XX. Pijarzy
Ks. Edward Lisowski SDB
/ XX. Salezjanie, Duszpasterstwo
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

Przewodnik główny członu:

Klerycy:
Siostry:

Ks. Wiesław Widuch

Chrzanów, Trzebinia, Libiąż, Chełmek
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
kl. Paweł Sukiennik, kl. Michał Latko
Służebniczki Starowiejskie

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. Andrzej Kott

Grupa

Przewodnik grupy / parafia

Patron grupy

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

Ks. Wawrzyniec Gut
/ Myślenice
Ks. Zbigniew Nowak / Gdów
Ks. Jarosław Nowak
/Niepołomice
Ks. Zygmunt Tokarz MS
Ks. Edward Łatka
/ Mszana Dolna

CZŁON VI „skawińsko–czernichowski”
Przewodnik główny członu:

Ks. Grzegorz Pieróg

Grupa

Przewodnik grupy / parafia

Patron grupy

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

Ks. Adam Garlacz
Ks. Bogusław Seweryn
/ Miłosierdzie Boże - Skawina
Ks. Adam Lenart
Ks. Bogdan Brodowski
/ Parafia Św. Apostołów
- Skawina
Ks. Mieczysław Frytek
Ks. 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. 7300 pątników:
człon I 		
– ok. 1 850
człon „nowohucki”
– ok. 480
człon II 		
– ok. 1 900
człon III 		
– ok. 900
człon IV 		
– ok. 700
– ok. 800
człon V 		
– ok. 700
człon VI 		
Wśród pielgrzymów zagranicznych byli pątnicy min. z Włoch (315),
Węgier, Francji i Czech.
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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. Józef Gubała
Andrzej Bac
Renata Imioło, Halina Marchut
Robert Leśniak, Paweł Czernek
Kl. Mirosław Kulesza
Anna Krajewska, Sebastian Róg
Agnieszka Wandas
Dorota Kazubowska
Dorota Dobosz, Beata Gorączko
Joanna Wierzbicka
Józef Wojdała
Jarosław P. Kazubowski
Władysław Goryczko
Stanisław Lech, Roman Janas
Mariusz Gajewski
Kl. Piotr Wieczorek
Marcin Zmarlik, Janusz Zybura
Grzegorz Łysek
Ilona Witkowska
Krzysztof, Janusz
Julian Dutka
Robert Sulich, Alicja Winiarska
Grzegorz Szarawara
Katarzyna Szarek, Iwona Bosek
Kzrysztof Miętka
oraz patrole w grupach
Marian Chudyba, Wacław Banaś
Stanisław Głowacki
Czesław Koziołek

Szef bazy:		
Szef sklepu:		
Służby specjalne:
Służba ekologiczna:
			
Służba techniczna:
Szef kuchni:		
Fotograf:		
Służba zdrowia:
			

Dorota Soja
Barbara Miśtal
Grzegorz Regulski
Robert Pęgiel
Andrzej Płachetko
Marek Łażewski
Wojciech Pasławski
Grzegorz Kwaśny
Ryszard Rudziński
oraz Pomoc Maltańska

CZŁON III
Przewodnik główny:
Porządkowy:
Baza:		
			
Główny kwatermistrz:
Służba zdrowia:
			
Szef transportu:

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

CZŁON IV
Przewodnik główny:
Ks. Wiesław Widuch
Wykaz zespołu organizacyjnego jest zamieszczony przy pielgrzymce XXI.

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

Ks. Andrzej Kott
Tomasz Feliks
Wojciech Badura
Piotr Danek, Agata Pytel
Ewa Skowronek
Marek Domagała
Pomoc Maltańska

CZŁON II
Przewodnik członu:
Służba liturgiczna:
Kwatermistrz członu:
Pilot:		
Koordynator:

Ks. Jacek Stryczek
Br. Wojciech Madej OFM
Andrzej Betlej
Dariusz Gorajczyk
Bogdan Solawa

Ks. Adam Ogieg ło
(przewodnik członu „chrzanowskiego” 1991-97,
koordynator pielgrzymki od 1998 roku)
Rok 1991 miał przełomowe znaczenie jeśli chodzi
o mój udział w pielgrzymce. Nigdy przedtem nie pojawiła
się myśl ani pragnienie pójścia na pielgrzymkę. To zjawi
sko istniało gdzieś poza granicą mojej świadomości.
W związku ze Światowym Dniem Młodzieży w Czę
stochowie trzeba było przygotować uczestników z Ziemi Chrzanowskiej.
Grupa była spora, kilkusetosobowa i wymagała udziału odpowiedniej licz
by kapłanów. W ten sposób znalazłem się wśród organizatorów pielgrzy
mowania na spotkanie z Janem Pawłem II, choć nigdy dotąd nie brałem
udziału w pieszej pielgrzymce. Myślę, że głównie dzięki Opatrzności Bożej
udało się zrealizować to bardzo spontaniczne i masowe pielgrzymowanie.
Szósty Światowy Dzień Młodzieży na Jasnej Górze był ogromnym przeży
ciem nie tylko dla młodzieży, ale również dla księży.
W Światowy Dzień Młodzieży włączono w 1991 r. XI Pieszą Pielgrzym
kę Krakowską. Jesienią, podczas podsumowania pielgrzymki powstał
w gronie księży przewodników pomysł, aby ją rozszerzyć o grupy, które
z różnych stron diecezji wędrowały na spotkanie z Papieżem na Jasnej
Górze. W 1992 roku nastąpiła zmiana struktury pielgrzymki, którą podzie
lono na sześć tzw. członów. Trzy z nich wyruszyły jak dotąd z Wawelu,
a następne trzy z terenu diecezji – z Gdowa, Skawiny i Chrzanowa.
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CZŁON VI
Przewodnik główny:
Ks. Grzegorz Pieróg
Wykaz zespołu organizacyjnego jest zamieszczony przy pielgrzymce XXI.
Koordynacja Pomocy Maltańskiej:

Róża i Henryk Kubiakowie

W związku z reorganizacją pielgrzymki zostałem przewodnikiem czło
nu „chrzanowskiego”. Było to dla mnie nowe wyzwanie i nowe doświad
czenie. Trzeba było przygotować trasę, ludzi do służb pielgrzymkowych,
zadbać o wszystkie szczegóły istotne dla funkcjonowania nowego członu.
Dzięki Bożej pomocy i przy współpracy z księżmi podejmującymi
rolę przewodników oraz z wieloma wspaniałymi ludźmi udawało się to
z roku na rok coraz lepiej. W 1998 r. została mi powierzona troska o całą
pielgrzymkę. Ponieważ swoją pracę z tym związaną muszę wykonać zanim
pielgrzymi wyruszą w drogę, dlatego po 6 sierpnia mogę w pielgrzymce
brać udział jako jej uczestnik. Wędruję więc przez sentyment w członie
„chrzanowskim”, odprawiam moje „rekolekcje w drodze” i przeżywam coś
szczególnego. Coś, czego nie potrafi zrozumieć żaden człowiek,
dopóki sam nie weźmie udziału w pielgrzymce. Ja też tego wcześniej nie
rozumiałem.
Trzeba jednak choć raz wybrać się w drogę, by mogła się rozpocząć ta
przedziwna ewolucja, która swoim zasięgiem objęła również mnie. Przeko
nałem się, że robiąc coś dla innych, sam zyskuję najwięcej. Jest to nowe
doświadczenie wiary, niemożliwe do przeżycia gdzie indziej. Dokonuje się
ono przez spotkanie z drugim człowiekiem, przez rozmowy i modlitwę,
przez pieśni i piosenki, przez cały ten klimat, który składa się na atmosferę
pielgrzymki.
Dlatego, gdy zbliża się sierpień, ubieram wypłowiałą sutannę, stare roz
deptane sandały i wyruszam w drogę.
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Ks. Józ ef Gub ał a
(przewodnik główny członu I „prądnickiego” od 1998)
Wspominam dzieciństwo i wakacje, kiedy wielu z rodzi
ny szło na pielgrzymkę. Nie rozumiałem dokąd, po co idą!
Po kilku latach zabrali mnie do Częstochowy. Była to nie
liczna grupa – kilkaset osób. To były początki. Kilka lat.
Z Pieszą Pielgrzymką Krakowską związałem się w se
minarium jako kleryk, diakon, a później kapłan.
Jest to wspaniały czas rekolekcji – nie tylko duchowych, ale i walki ze
zmęczeniem, a czasem z chorobą. Pozwala poznać wspaniałych ludzi, uczy
współpracy z nimi i uczy pokory. Przecież ja wszystkiego nie zrobię. Lecz
dzięki całej „ekipie” można dobrze przygotować pielgrzymkę i pomóc
przeżywać ją innym.
Pielgrzymka – to cały rok, kiedy trzeba się do niej przygotować.
Najpierw podziękowania sponsorom, a im bliżej sierpnia kolejne pisma
próśb. No i oczywiście sierpień – gorące dni przed, jak i w czasie pielgrzy
miego szlaku. Nutka niewiadomej – jak to będzie z pogodą, organizacją,
zdrowiem – lecz na szczęście nad tym wszystkim czuwa Matka. Ona uspo
kaja, wycisza i umacnia. Z Nią idziemy pewni, że szlak pątniczy nie jest za
trudn y. Bo przec ież idą nim kilk um ies ięczn e dziec i i sęd ziw i
staruszkowie. Młodzież i dorośli.
A nasze pielgrzymowanie ma jeden cel – modlitwa za Ojca Świętego.
On tego potrzebuje, o to prosi. Więc zawsze z pomocą Maryi w sierpnio
we dni ubieram wychodzone buty, starą sutannę, by pielgrzymować do
Tronu Matki.
Ks. Rom an Ciup ak a
(przewodnik główny członu IV „nowohuckiego” od 1998)
Człon IV „nowohucki” jest najmłodszym członem
pielgrzymki. Jego Ojcem chrzestnym jest J. E. Ks. Biskup
Kazimierz Nycz, który w 1998 r. powołał go do istnienia.
Przy parafii Św. Brata Alberta, na os. Dywizjonu 303, po
wstała baza członu i sztab organizacyjny, rekrutujący się
z parafialnego Duszpasterstwa Akademickiego. Człon IV
„nowohucki” nawiązuje do bogatej tradycji pielgrzymki mogilskiej, która
począwszy od 1971 r. przez 25 lat wyruszała na Jasną Górę z Bazyliki Pod
wyższenia Krzyża Świętego w Mogile.
Przez cały czas prowadzona była przez legandarnego O. Benignusa
Deptułę Cist. Pamiątką z tamtych lat jest dzisiaj pielgrzymkowy Krzyż
Mogilski, podarowany nowym następcom. Ponadto, wielu pielgrzymów
tego członu, współtworzyło niegdyś słynną gr. 14’ prowadzoną przez
Kapelana Solidarności śp. Ks. Kazimierza Jancarza z Mistrzejowic.
Pielgrzymi nowohuccy wyruszający po raz pierwszy w 1998 roku ze
Wzgórza Wawelskiego jako nowy człon, szli gościnnie z członem I, korzy
stając z ich zaplecza organizacyjnego. Było ich wówczas 480 osób.
W pełni samodzielnie pątnicy członu IV wyruszyli w roku następnym.
Odrębna dla tego członu trasa, została wytyczona przez malownicze miej
scowości Jury Krakowsko–Częstochowskiej, z noclegami w Skale, Wolbro
miu, Wierbce, Rzędkowicach i Zrębicach. Pielgrzymowało wtedy 450 osób.
W Roku Jubileuszowym liczba pielgrzymów podwoiła się i wyniosła 957.
Wtedy również utworzone zostały cztery grupy: Mistrzejowicka, Młodzie
żowa, Mogilska i Pallotyńska. Ich przewodnikami byli księża diecezjalni,
OO. Cystersi i XX. Pallotyni. Patronami grup obrano: św. Maksymiliana,
św. Józefa, św. Krzyż i św. Wincentego Pallottiego. Każda z grup była i jest
inna, a prowadzący je księża przewodnicy wytworzyli swoistą i niepowta
rzalną atmosferę. W XXI Pielgrzymce Krakowskiej wzięło udział 900 pąt
ników.
Trasa pielgrzymki, oprócz nawiedzania ciekawych obiektów sakral
nych, pozwala kontemplować przepiękne widoki, z których najbardziej
niezwykłe, to majestatyczne i tajemnicze Skały Rzędkowickie. To właśnie
tam, począwszy od XX pielgrzymki, pątnicy nowohuccy ponawiają
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Przymierze Nowej Ewangelizacji. Idea tego nabożeństwa nawiązuje do
przymierza zawartego na Górze Synaj i jednocześnie urzeczywistnia prze
słanie Roku Jubileuszowego. Stanowi próbę odpowiedzi na apel Ojca
Świętego, o podjęcie dzieła nowej ewangelizacji.
Poczynając od roku 2000, pątnicy członu „nowohuckiego”, prezentują
się w pięciobarwnych chustach, kolorystycznie nawiązujących do jubile
uszowego logo. Jest wiele młodzieży i całych rodzin, nawet z maleńkimi
dziećmi. Do tej pory, najmłodszym pielgrzymem był dziesięciomiesięczny
Jakub, a najstarszym był pan Roman, który miał 76 lat.
Po zakończeniu pielgrzymki, z Jasnej Góry pielgrzymi mogą powrócić
do domu specjalnymi autokarami. Tradycją stały się spotkania popiel
grzymkowe w Opactwie Mogilskim oraz specjalne życzenia Bożonarodze
niowe podpisywane przez księży przewodników i wysyłane do wszystkich
pielgrzymów.
Ks. And rzej Kott
(przewodnik główny członu III „podgórskiego”
1991–95, od 1998 członu V „gdowsko-myślenickiego”)
Nowoprzetarty w 1991 roku szlak pielgrzymi jest dziś
już mocno przedeptany. Co roku bowiem wędrują nim
nadal do Pani Jasnogórskiej pielgrzymi utworzonego
wówczas „V członu” pielgrzymki. Jest ich jednak znacznie
mniej niż w tym pamiętnym 1991 roku. Pozostały tylko
cztery grupy: gr. 1 z Myślenic, gr. 2 z Gdowa, gr. 3 z Niepołomic i gr.
4 z Mszany Dolnej. Razem wędruje około tysiąca pielgrzymów. Są to
w większości ludzie młodzi. Od roku 1993 pątnicy z Myślenic i Mszany
Dolnej wyruszają na pielgrzymi szlak zawsze czwartego sierpnia po po
rannych Mszach Świętych odprawionych w kościołach św. Michała w Msza
nie Dolnej i Narodzenia NMP w Myślenicach. Uroczyste rozpoczęcie
pielgrzymki, Mszą Świętą celebrowaną przez księdza biskupa, ma miejsce
w kościele parafialnym w Gdowie piątego sierpnia. Szóstego zaś sierpnia
dołącza do już pielgrzymujących grupa z Niepołomic.
Na Jasną górę pielgrzymi „członu V” przybywają jedenastego sierpnia
i wchodzą przed Obraz Matki Bożej wraz z pozostałymi pielgrzymami
Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej. Wieczorem o godz. 19,00 uczestniczą we
Mszy Świętej odprawianej na Wałach Jasnogórskich i tak kończą swoje
pielgrzymowanie.
Wielu już wówczas głośno wyraża gorące pragnienie, by móc znów za
rok podjąć ten sam trud sześciu, siedmiu czy ośmiu dni, a potem spojrzeć
w oczy Matki i powracać podobnie ubogaconym.
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Rob ert Pęg iel
Mój udział w pielgrzymce rozpoczął się w 1988 r.,
gdy w ten sposób zapragnąłem podziękować Bogu za
zdaną maturę i egzaminy na studia. Później prawie co
roku pielgrzymowałem na Jasną Górę zanosząc podzię
kowania i prośby, intencje swoje i ludzi, którzy wiedząc,
że idę, prosili o modlitwę. W miarę upływu lat zacząłem
odczuwać brak, że to za mało, że trzeba czegoś więcej
– służby. I tak w 1998 r. trafiłem do służby czystości, która nie zajmuje się
czystością duchową pielgrzymów, lecz sprzątaniem śmieci, które zostają
po każdym postoju.
Praca w pielgrzymkowych służbach jest dla mnie w dalszym ciągu
pielgrzymowaniem, chociaż innym; inne są wyrzeczenia, inne bolączki
(nie tylko bolą nogi od chodzenia, lecz i głowa od pojawiających się pro
blemów), inne są też radości, gdy wszystko sprawnie przebiega. Będąc
w służbie, tak samo jak przedtem niosę do Maryi prośby i podziękowania,
radości i smutki.
Służba w pielgrzymce, chyba bardziej niż „chodzenie” w pielgrzymce,
nauczyło mnie zawierzenia Maryi wszystkich trosk i kłopotów oraz nadziei,
że Ona zawsze wysłuchuje nasze modlitwy.

Agnieszk a Sol ews ka–Kaduk
Był rok 1991, sierpień. Skończyłam właśnie pierwszy
rok studiów. Z wdzięczności za dostanie się na wymarzo
ne studia na ASP ruszam na pielgrzymkę do Matki Boskiej
Częstochowskiej. Ruszam pieszo z tysiącami młodych
ludzi z całej Polski, ba, z całego świata. Była to niezwykła
pielgrzymka, gdyż spotkanie na Jasnej Górze wyznaczył
nam Ojciec Święty Jan Paweł II. Upał, trud, zmęczenie,
bąble i odparzone stopy – a w sercu radość, energia i zapał. Cudowne było
to, że ludzie, których wcześniej nie znałam stali się moimi prawdziwymi
braćmi i siostrami. Gotowi podzielić się ze mną kromką chleba, kubkiem
wody, a przede wszystkim dobrym słowem.
Spotkanie młodzieży u stóp Jasnej Góry napełniło mój „akumulator”
wiary na następne lata. Kiedy po roku, gotowa by wyruszyć pieszo do
Częstochowy zostałam poproszona o pomoc w organizacji pielgrzymki,
zgodziłam się. Ale poczułam się rozczarowana, że nie będę mogła uczest
niczyć w prawdziwym pielgrzymim trudzie, tylko jeździć wygodnie samo
chodem. Jednak wysiłek, jaki trzeba było włożyć, by ludzie wędrujący pod
naszą pieczą byli bezpieczni, mieli gdzie spać i co jeść okazał się ogromny.
Ja miałam do wypełnienia tylko skromną rolę informowania pielgrzymów.
Ale poczułam się potrzebna i starałam się rozwiązywać, jak najlepiej umia
łam, problemy osób, które do mnie się zwracały. Widziałam, że mimo
skrajnego umęczenia (a może dzięki temu) ludzie potrafili zachować dy
stans do doczesnego świata, z uśmiechem traktowali swoje problemy,
otwierali się na innych – prawdziwie szukali najpierw Królestwa Bożego.
Pamiętam, jak któregoś roku przyłączyła się do ruszającej pielgrzymki pod
Wawelem staruszka, tak jak stała – miała ze sobą tylko torebkę, a w niej
parę groszy, żadnego jedzenia, śpiwora, ubrań, butów itp. A jednak doszła
do Częstochowy, cała szczęśliwa – tylko dzięki pomocy innych pielgrzy
mów, którzy oddali jej to, co samym im nie zbywało.
Wszystko to pomogło mi dostrzec Jezusa potrzebującego w drugim
człowieku.
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Urszula Salawa
Zrozumiałam na czym polega mój problem...
Długo zastanawiałam się, co powinnam napisać. Cztery
razy szłam na Jasną Górę, a tak trudno było mi to wszystko
przelać na papier, odnaleźć jakikolwiek sens. Przecież każ
da pielgrzymka jest inna, za każdym razem dzieje się coś
nowego: inne doświadczenia, przeżycia, ludzie.
I wtedy przypomniałam sobie zeszłoroczne przygo
towania do wyjścia. Wszyscy moi przyjaciele, którzy również mieli pójść,
z niecierpliwością czekali na ten dzień, a ja nie byłam nawet pewna, czy
chcę iść. Od dłuższego czasu czułam, że coś jest nie tak w moich relacjach
z Panem Bogiem. „Odklepane” modlitwy, „przesiedziane” Msze Święte.
Tym bardziej nie miałam ochoty przez kilka kolejnych dni modlić się
i śpiewać non stop.
Mimo wszystko jednak poszłam. Na samym wstępie przywitała nas
wielka burza, ale ku mojemu zaskoczeniu, wszyscy szli dalej, mimo iż już
po kilku minutach byliśmy przemoczeni do „suchej nitki”. Na szczęście
kolejne dni były słoneczne i dopiero w przedostatnim dniu, kiedy trasa
jest najdłuższa, rozpadało się na nowo. Oznaczało to, że odcinki będą
dłuższe, bo w kilku miejscach jest zbyt mokro, żeby się zatrzymać.
Pierwszy postój mieliśmy w kościele, do którego kolejno wchodziły
wszystkie grupy. Było coraz ciaśniej, ale nikomu to nie przeszkadzało.
Nagle przypomniałam sobie piosenkę, która wszystkim bardzo się podo
bała, czyli „Ziemię”. Zaczęliśmy ją nucić, a po chwili zawtórował cały ko
ściół. Kiedy tak śpiewaliśmy, przyglądałam się wszystkim, którzy siedzieli
wokół: zmęczeni, przemoknięci, ale gdy tylko usłyszeli pierwsze słowa,
z entuzjazmem przyłączyli się do śpiewu. Zrozumiałam wtedy na czym
polega mój problem: nie potrafię już z ufnością dziecka powierzyć wszyst
kich swoich codziennych spraw Bogu. A ten spontaniczny śpiew sprawił,
że złamała się moja obojętność.
Mimo deszczu i obolałych stóp, dotarliśmy wszyscy na Jasną Górę.
Siedem dni, które przed pielgrzymką wydawały mi się wiecznością, upły
nęły w mgnieniu oka.
Klęcząc przed obrazem Matki Bożej, dziękowałam za chwile w tamtym
kościółku. Wiem, że na pewno jeszcze nie raz zwątpię, wiem, że jeszcze
nie raz upadnę. Ciągle szukam tej właściwej drogi. Bo łatwo jest
powiedzieć: wierzę, kiedy sprzyjają temu okoliczności, trudniej jednak
w codzienności. Próbuję jednak cały czas, mając gdzieś w podświadomo
ści słowa piosenki, którą wtedy śpiewaliśmy:
„Będę tańczył przed Twoim tronem
i Tobie oddam chwałę
i nic już nie zamknie mi ust.
Żaden mur i żadna ściana,
największa nawet tama,
nie zatrzyma 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.

