1999

Podchybie – „Z historii Kościoła” – ks. Grzegorz Ryś
Arka Invesco – otwarty fundusz emerytalny
Strzegowa – koncert Justyny – grupa Sega Band
Włodowice – koncert Olgi Maurer (Piwnica Pod Baranami)
Skała – koncert Zygmunta Romanowskiego
Wolbrom – konferencja – siostry ze Zgromadzenia Sióstr
Miłosierdzia Bożego (Łagiewniki)
„Arka Pana” – promocja książki Mariana Kordaszewskiego
Leśniów – Nabożeństwo do Matki Bożej Leśniowskiej
Olsztyn „Przeprośna Górka” – Nabożeństwo Pojednania
W czasie pielgrzymki:
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„Do Ojca przez Syna
w Duchu Świętym”

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:
			
Obsługa prasowa pielgrzymki:

Ks. bp. Kazimierz Nycz
Ks. Stanisław Sudoł
Ks. Adam Ogieło
Ks. Jan Przybocki

W roku poprzedzającym Wielki Jubileusz, czas pielgrzymowa
nia na Jasną Górę wypełnia tajemnica Boga Ojca. Pielgrzymi roz
ważali ją w oparciu o Modlitwę Pańską. W niej bowiem Chrystus
pozwala nam Boga nazywać Ojcem. Jest to modlitwa, która stano
wi szkołę dojrzałości chrześcijańskiej. Bóg wychowuje swoje dzie
ci, ucząc je poruszania się po drogach zbawienia za pomocą zna
ków, jakimi są Boskie Przykazania.
Pielgrzymkowe zatrzymanie się w szkole Modlitwy Pańskiej
pozwoliło na nowo odkryć jej wartość. Pomogło dzięki niej do
strzec moc Bożego Imienia, umocniło zaufanie Bożej miłości –
„Bądź wola Twoja”, obudziło szacunek do chleba i wrażliwość na
dary Boże. Modlitwa Pańska uczy także trudnej sztuki przebacza
nia i wytrwałości w czasach próby.
Program pielgrzymowania zawierał również refleksję nad sakra
mentem pokuty, który jest nieodzowny w drodze do Ojca i do braci.
Materiały duszpasterskie do prowadzenia pielgrzymki
przygotował ks. Adam Ogiegło.
Powstały w 1998 roku człon “nowohucki” od br. szedł odbręb
ną trasą jako IV człon pielgrzymki. W związku z tym, nastąpiła
zmiana numeracji członu “chrzanowksiego” z IV na człon VII.

KONF ER ENC JE PLEN ARN E, POG ODN E WIEC ZOR Y

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. Marek Januszkiewicz MS
/ XX. Saletyni
Ks. Jan Karlak
Ks. Zygmunt Kosowski
Ks. Giuseppe Bolis
Ks. Jerzy Krawczyk
/ Comunione e Liberazione
Ks. Jan Gniewek
O. Leon Błaszczyszyn OFMCap
/ Bochnia
O. Bolesław Kanach OFMCap
/ OO. Kapucyni
Ks. Mariusz Flanek
/ Św. Jan Chrzciciel
P. J. Dobry Pasterz
Ks. Marek Posełkiewicz CSMA
Ks. Antoni Obrzut CSMA
/ XX. Michaelici

C z ł o n I I „ ś r ó d m i e j s k i ”

Biały Prądnik – „Pielgrzymowanie” – o. Leon Knabit OSB

Przewodnik główny członu:

Ks. Jacek Stryczek

Smardzowice – koncert Moniki Grajewskiej

Grupa

Przewodnik grupy / parafia

Ojców – „Zło w mediach” – o. Grzegorz Chrzanowski OP

6 	
Św. Jan z Kęt
			

Zadroże – „Bł. Edmund Bojanowski” – SS. Służebniczki
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C z ł o n I „ p r ą d n i c k i ”

Patron grupy

Ks. Grzegorz Ryś
/ DA „Św. Anny”

XIX Piesza Pielgrzymka Krakowska 1999

7 	
Św. Franciszek z Asyżu
			
			
8 	
Św. Wincenty a Paulo
			
			
9 Czechy 	 Św. Cyryl i Św. Metody
11
Św. Franciszek Salezy
			
13
Bł. Salomea
			
			
			
14
Św. Józef Kalasancjusz
			
15
Św. Jan Bosko
			
			
15’
Święta Rodzina
			

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”
Ks. Andrzej Policht SDB
/ XX. Salezjanie

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. Bogusław Seweryn
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. Krzysztof Wieczorek
/ Wieliczka
Ks. Jan Pasek / Strumiany

Przewodnik główny członu:

Ks. Roman Ciupaka

Księża:		
			
			
			

Ks.
Ks.
Ks.
Ks.

Michał Kowalski
Bogdan Sarniak
Artur Stanowski
Józef Małota

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

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

Przewodnik główny członu:

Ks.. Grzegorz Pieróg

Grupa

Przewodnik grupy / parafia

Patron grupy

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

Ks. Paweł Kurek
Ks. Jan Bednarz SDB
/ Miłosierdzie Boże – Skawina
Ks. Bogdan Brodowski
Ks. Adam Lenart
/ Św. Apostołów – Skawina
Ks. Zbigniew Sala / Liszki

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

Ks. Wiesław Widuch

Chrzanów, Trzebinia, Libiąż, Chełmek
ks. Adam Ogiegło, ks. Mariusz Dziuba
ks. Marek Holota, ks. Zbigniew Piwowar, ks. Andrzej Fyda
ks. Zbigniew Medoń, ks. Rafał Ryczek, ks. Rafał Kluska
Służebniczki Starowiejskie

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. 7000 pątników:
człon I 		
– ok. 1 600
człon II 		
– ok. 2 000
człon III 		
– ok. 800
człon IV 		
– ok. 450
człon V 		
– ok. 650
człon VI 		
– ok. 700
człon VII		
– ok. 700
Wśród pielgrzymów zagranicznych byli pątnicy min. z Włoch (456),
Węgier, Francji i Czech.

Z E S P Ó Ł O R G A N I Z A C Y J N Y
CZŁON I

C z ł o n I V „ n o w o h u c k i ”

Patron grupy

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 ”

Ks. Adam Biłka / Myślenice
Ks. Jan Gibała / Gdów
Ks. Stanisław Migiel
/ Niepołomice
Ks. Edward Łatka
/ Mszana Dolna

Przewodnik główny:
Porządkowy główny:
Porządkowi:
			
			
Baza:		
			
			
			
			
			
Kwatermistrz:
Służba techniczna:
			
Liturgia: 		
Służba czystości:

Ks. Józef Gubała
Andrzej Bac
Halina Marchut, Renata Imioło
Jacek Różycki, Robert Leśniak
Paweł Czernek
Anna Krajewska
Agnieszka Wandas
Dorota Kazubowska
Beata Gorączko
Joanna Wierzbicka
Katarzyna Suder
Józef Wojdała
Władysław Goryczko
Stanisław Lech, Roman Janas
Dk. Mirosław Kulesza
Marcin Zmarlik, Janusz Zybura

			
Zaopatrzenie:
			

Grzegorz Łysek
Ilona Witkowska, Marcin Chytry
Krystyna Piekarska
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CZŁON IV
Służba zdrowia:
Pomoc Maltańska:
			
			
			
Kierowcy: 		
			
			
			

Julian Dutka
Kinga Ślęczka, Piotr Węgrzyn
Sebastian Rusnarczyk
Zbigniew Witek
oraz patrole w grupach
Stanisław Chudyba
Stanisław Głowacki
Czesław Koziołek
Wacław Banaś

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:
			

Ks. Jacek Stryczek
Piotr Majgier
Br. Ryszard Pyka OFM
Andrzej Michalik
Dariusz Gorajczyk
Bogdan Solawa
Dorota Łażewska
Magdalena Kałka
Robert Pęgiel
Grzegorz Regulski
Ewa Dzida
Andrzej Płachetko
Maksymilian Kowalik
Małgorzata Filip
Grzegorz Kwaśny
Ryszard Rudziński
oraz Pomoc Maltańska

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

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

Ks. Jan Przyb ock i
(obsługa prasowa pielgrzymki od 1999 roku)
Pok az ać dob ro. Dwad zieś cia jed en lat to niew iel e
w his tor ii świat a, pos zczeg óln ych państw czy nar od ów,
ale ogromn ie duż o w his tor ii pos zczeg óln ych lud zi.
Możn a w przyb liż en iu pol ic zyć ilu pątn ik ów przez te
lat a pielg rzym ow ał o w ram ach Pies zej Pielg rzymk i Kra
kows kiej z Waw el u na Jas ną Gór ę. Możn a opis yw ać
konk retn e syt ua cje, wielk ie wyd ar zen ia, któr e miał y miejs ce od słynn e
go Biał eg o Mars zu po dzień dzis iejs zy. On pam ięt a o tych, któr zy ofia
ruj ą swój trud pielg rzym i, trud w Jeg o int enc ji. W jedn ym z przem ów ień
Jan Paw eł II pow ied ział: „Wszystk im, któr zy pielg rzym uj ą na ziem i pol
skiej i wszęd zie na cał ym świec ie, życ zę tej świad om oś ci, tej wiar y i na
dziei, że życ ie ludzk ie na ziem i ma cel. Ten cel jest już poz a życ iem
doczesnym, jest w domu Ojca, do którego winniśmy dojść wszyscy. I o to
się mód lm y pielg rzym uj ąc”.
Czym jest pielgrzymka? W jednej z informacji przekazanej do mediów
napisałem: Wspomnieć tu także warto o postawach ludzi, których pielgrzy
mi mijają i spotykają (np. w miejscach noclegów) podczas swej
wędrówki. Ich wiara jest zdolna „przypomnieć” wędrowcom, kim są
i czego się po nich należy spodziewać; nierzadko pobożność, ofiarność
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Przewodnik główny :
Przewodnik porządkowy:
Główni porządkowi:
			
			
Szefowa bazy
Baza:		
			
			
			
Kwatermistrz główny:
Służba techniczna :
Służba czystości:
Zaopatrzenie:
			
			
Służba liturgiczna:
			
			
Służba medyczna :
			
Kierowcy: 		
			

Ks. Roman Ciupaka
Tomasz Fiedler
Tomasz Mazanek
Marek Niedzielak
Sławomir Spasiewicz
Renata Stępińska
Magdalena Konturek
Agnieszka Konturek
Joanna Purchla, Teresa Raś
Maria Małysa
Jan Kowalik
Wojciech Wittich, Rafał Wittich
Krzysztof Kwiatkowski
Marta Wrześniak, Anna Mihułka
Agnieszka Utrata, Łukasz Kramarz
Joanna Kwiecień
Dk. Krzysztof Marcjanowicz
Dk. Marcin Bętkowski
Kl. Janusz Skorupa
Jadwiga Kozielec 		
oraz Pomoc Maltańska
Adrian Wysowski, Stanisław Raś
Kazimierz Wójcik, Tadeusz Fima

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

Ks. Andrzej Kott
Wojciech Badura
Piotr Danek, Agata Pytel
Ewa Skowronek
Robert Krzysztofiak
Pomoc Maltańska

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

CZŁON VII
Przewodnik główny:
Ks. Wiesław Widuch
Wykaz zespołu organizacyjnego jest zamieszczony przy pielgrzymce XXI.
Koordynacja Pomocy Maltańskiej:

Róża i Henryk Kubiakowie

i gościnność nieznanych, obcych ludzi, na długo wpisuje się w pamięć
pielgrzymującym, zawstydzając ich i wręcz „zmuszając” do dojrzałego
przeżywania „rekolekcji w drodze”. „Rekolekcje w drodze” to codzienna
Msza, Św., adoracja Najświętszego Sakramentu, konferencja, modlitwa.
W czasie pielgrzymki jest także czas na rozrywkę. W pielgrzymce uczest
niczy bardzo wielu ciekawych ludzi, którzy prezentują swój program
w czasie pogodnych wieczorów. Są także zapraszani artyści, którzy poprzez
prezentowanie swojej twórczości starają się przybliżyć drogę do Pana Boga.
Trzeba więc zrobić wszystko, by jak najwięcej ludzi mogło się o tym do
wiedzieć. Mało powiedziane dowiedzieć. Raczej uczestniczyć.
Jak to zrobić? Uczy nas tego największy Misjonarz naszych czasów –
Jan Paweł II. „Pierwszym „areopagiem” współczesnym jest świat środków
przekazu, który jednoczy ludzkość i czyni z niej, jak to się określa, „świa
tową wioskę”. Środki społecznego przekazu osiągnęły takie znaczenie, że
dla wielu są głównym narzędziem informacyjnym i formacyjnym, prze
wodnikiem i natchnieniem w zachowaniach indywidualnych, rodzinnych,
społecznych” (Jan Paweł II RM 37). Zgodnie ze słowami Papieża musimy
uczyć się wykorzystywać wszystkie dostępne sposoby, by to dobro, poka
zać jak największej grupie ludzi. Nie chodzi o to, by dementować, tłuma
czyć, gdzie składowane są śmieci i ilu lekarzy opiekuje się pielgrzymami,
chociaż to też jest bardzo ważne, ale wskazując na ogromne dobro, zachę
cić innych. Czy się udało? Trudno powiedzieć.

XIX Piesza Pielgrzymka Krakowska 1999

447

448

XIX Piesza Pielgrzymka Krakowska 1999

449

450

XIX Piesza Pielgrzymka Krakowska 1999

451

452

XIX Piesza Pielgrzymka Krakowska 1999

453

454

XIX Piesza Pielgrzymka Krakowska 1999

455

456

XIX Piesza Pielgrzymka Krakowska 1999

457

458

XIX Piesza Pielgrzymka Krakowska 1999

459

460

XIX Piesza Pielgrzymka Krakowska 1999

461

462

XIX Piesza Pielgrzymka Krakowska 1999

463

464

XIX Piesza Pielgrzymka Krakowska 1999

465

466

XIX Piesza Pielgrzymka Krakowska 1999

467

468

XIX Piesza Pielgrzymka Krakowska 1999

469

470

XIX Piesza Pielgrzymka Krakowska 1999

471

Ks. Gius epp e Bol is
(Włochy – „Comunione e Liberazione”)
Najdrożsi przyjaciele z pielgrzymki do Częstochowy.
„Non nobis, Domine, sed nomine tuo da gloriam” (Nie
nam, Panie, lecz swojemu imieniu oddaj chwałę).
Myśląc o doświadczeniu tych kilku lat pielgrzymki do
Sanktuarium na Jasnej Górze, w towarzystwie setek mło
dych ludzi z ruchu Comunione e Liberazione (Włosi
i Polacy) chcę podsumować tym zdaniem z Psalmów to wydarzenie łaski,
które zobaczyłem na własne oczy: „Non nobis, Domine, sed nomine tuo
da gloriam”.
Gdy w milczeniu podchodziliśmy schodami do placu przed Sanktuarium
– przed celem naszej wędrówki, po trudach spowodowanych złą pogodą
i ofiarach związanych ze wspólnym życiem – widziałem setki ludzi, którzy
patrzyli na nas ze zdziwieniem i myślałem: to Wydarzenie ludzi przemienio
nych fizycznym pójściem za Chrystusem, to Wydarzenie, którego jestem
świadkiem, nie może być owocem sumy naszych wysiłków lub mojej wspa
niałomyślności. Jest owocem – nieoczekiwanym i obfitym – Ducha, który
poprzez nas dokonuje cuda. Wydarzyło się to, co ksiądz Giussani wskazał
nam jako intencje za pielgrzymkę z 2001 roku: „Chcemy prosić Maryję, aby
Ona wybłagała dla nas i dla calego Ruchu łaskę Ducha Świętego, aby to Wy
darzenie, którego Ona jest początkiem, znalazło w nas tak wielką odpowied
niość, że wpłynie na ludzi naszych czasów w taki sposób, że uczyni jeszcze
bardziej pełną światła pasję dla chwały Chrystusa w historii”.
Najbardziej fascynująca i interesująca rzecz, która wydarzyła mi się
w tych latach to fakt prosty, ale konkretny: odkrycie tego, że pierwszym
człowiekiem, który idzie za tym co się wydarza to jestem ja. Aż do chwili
spełnienia naszego pielgrzymowania do obrazu Czarnej Madonny, przed
którym wydarzyło się to, co wyraża pieśń: „Madonno, Czarna Madonno,
jak dobrze Twoim dzieckiem być. O pozwól, Czarna Madonno, w ramio
nach Twoich się skryć”.
Przed Jej obliczem słowa nie były potrzebne. Wystarczyło spojrzenie,
spojrzenie pełne wdzięczności za to, co się nam wydarzyło i dalej się nam
wydarza. Wydarzenie, które odpowiada naszemu człowieczeństwu, zra
nionemu, ale przyjętemu przez Chrystusa. To dzieje się poprzez Maryję,
a temu Wydarzeniu należy wszystko powierzyć. Wszystko, czyli nas wszyst
kich: naszą wolność.

Bog umiła Giz a
Marzenia Matki!
Piesze pielgrzymowanie do miejsc świętych to trady
cja mojej rodziny od kilku pokoleń. Moja Matka marzyła
całe życie o pieszej pielgrzymce do Częstochowy. Nieste
ty los nie dopomógł w spełnieniu tych marzeń. Na pew
no częściowo pod wpływem marzeń mojej Matki i z po
trzeby serca, mając wcześniej zaprawę w pieszych piel
grzymkach do Kalwarii, zdecydowałam się wyruszyć z synem Dariuszem
w 1986 roku na VI Pieszą Pielgrzymkę do Częstochowy z 13 grupą.
Na pierwszym postoju pierwszego dnia miły głos z głośnika poprosił
pielgrzymujących lekarzy i pielęgniarki do zgłoszenia się przy znaku gru
py w celu uzgodnienia współpracy przy udzielaniu pomocy potrzebującym.
Propozycję przyjęłam bez entuzjazmu, ale z pokorą, marzyłam przecież
o pieszym pielgrzymowaniu i rozmyślaniu Tajemnic Wiary, ale.....
I tak pielgrzymowałam z synem, równocześnie modląc się i służąc po
trzebującym pielgrzymom do dzisiaj. Początkowo były to naprawdę piesze
pielgrzymki. Z biegiem czasu zmieniły się w towarzyszenie grupom w am
bulansie medycznym.
Od 1990 roku udzielamy tej pomocy i pielgrzymujemy w barwach
Maltańskiej Służby Medycznej. W czasie tego pielgrzymowania syn Dariusz
zdał maturę i ukończył studia medyczne. W ten oto sposób marzenia mo
jej Matki spełniły się w dwóch pokoleniach równocześnie.
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Mic hał Ork isz
Uczestniczyłem w pielgrzymce w roku 1999.
Szedłem w grupie 2' – grupa włosko-polska ruchu
Comunione e Liberazione. Moją osobistą intencją
była modlitwa o znalezienie swojego powołania
w życiu. Ale idąc nie bardzo nawet o tym
pamiętałem, angażowałem się bowiem w sprawy
organizacyjne, tłumaczenia itd. Tym większe było
zdumienie, że moja modlitwa została wysłuchana. W nieprzewidziany,
nieprzewidywalny, niewyobrażalny sposób. Natychmiast. Wróciłem z piel
grzymki z dziewczyną, która niewiele ponad rok później została moją
żoną. W ostatnim dniu, przed cudownym obrazem, wyznałem jej, że widzę
w niej to, czego zawsze w kobiecie szukałem i że chciałbym tą prawdę
zweryfikować. Od tej pory jesteśmy razem.
Był to największy cud w moim życiu – upragniony, a nieoczekiwany.

Paw eł Czern ek
Pielgrzymuję zaledwie od kilku lat, zastanawiając się
nad ludzkim trudem i sensem życia. Pełniąc cały dzień
służbę porządkową, nie mam wiele czasu na duchowe
przeżycie poprzez śpiew, modlitwę, konferencje. Znaj
duję go rano na Eucharystii i wieczorem na adoracji
Najświętszego Sakramentu – w chwili ciszy, zastanowie
nia.
Pielgrzymując dostrzegam drugiego człowieka w potrzebie i staram
się mu pomóc. Dobre słowo, uśmiech wdzięczności znaczy więcej niż
zapłata. Jest to czas szczególnych rekolekcji, tak potrzebnych w zabiega
nym świecie.
Agnieszk a Kałk a
Pięć lat temu pielgrzymka była dla mnie czymś nie
znanym. Byłam wtedy po pierwszym roku studiów, chcąc
podziękować za ten czas – poszłam na pielgrzymkę.
Co we mnie zostało z tamtej Pielgrzymki?
Mam wrażenie, że doświadczenie „drogi” i „dojścia”.
Po kilku dniach marszu połączonego z modlitwą, śpie
wem, rozmowami z siostrami i braćmi... po kilku dniach zmęczenia, opuch
niętych nóg, odcisków, „asfaltówki”... po kilku dniach, które pokazały jak
mało potrzeba, by być szczęśliwym – Ktoś obok, trochę jedzenia, woda,
miejsce do spania... po kilku dniach oczekiwania i pytań: co to będzie, jak
będzie... – w końcu zobaczyłam Częstochowę.
A potem droga Alejami na Jasną Górę, gdzie czeka – MATKA. Tego nie
potrafię opisać, to po prostu trzeba samemu przeżyć.
Kto szedł z pielgrzymką, ten zna ten dreszcz wzruszenia przechodzący
po ciele, gdy klęka się przed Obrazem i – dziękuje się. Dziękuje się za
sprawy duże, ale też za te małe, codzienne i te – pielgrzymie, za to, że się
po prostu doszło. A potem – prosi się, uwielbia... i wraca się z nadzieją, że
za rok znowu spotka się Matkę na Jasnej Górze.
Bez względu na to, czy idę jako pielgrzym (jak za pierwszym razem),
czy służę innym pielgrzymom (będąc w Bazie) – uklęknięcie przed
Obrazem Matki pozostaje to samo: pełne radości z tego, że się doszło, i że
można było dzielić się sobą z innymi.
Po powrocie z pielgrzymki zaczynam iść swoją codzienną drogą, ale
wiem, że wracam inna, dojrzalsza – bo każdy kontakt z Matką przemienia.
Ojcze – dziękuję Ci, że dałeś nam MATKĘ.

