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bo nie ma miejsca, nie ma czasu, a może ma nieodpowiedni strój.
Czy Chrystus jest treścią naszego życia społecznego, politycznego,
gospodarczego? Każdy dzień pielgrzymowania, każda z serca pły
nąca modlitwa, dobrze przeżyta Msza Św., każdy kilometr drogi
pomogą nam w otwieraniu drzwi naszego codziennego życia dla
Chrystusa przychodzącego do nas w każdym człowieku.
Jezus Chrystus „Ten sam na wieki”. Wiele razy zastanawiamy
się czy zwyciężymy w codziennym życiu, czy też zwycięzcą będzie
nieprzyjaciel Boga i każdego z nas. Ojciec Św. ciągle wzywa nas,
byśmy zaprosili Jezusa do naszego codziennego życia. Wtedy na
sze dziś z Chrystusem, będzie gwarancją pomyślnego jutra.
W tym czasie, kiedy będziemy pielgrzymować z Wawelskiego
Wzgórza na szczyt Jasnej Góry tysiące młodzieży z całego świata
swoje kroki będzie kierowało do Rzymu na Światowy Dzień Mło
dzieży. Zapewne wielu uczestników Krakowskiej Pielgrzymki
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„Chrystus wczoraj,
dziś, na wieki”

może zdąży tylko przepakować plecak i także zaraz pojedzie do
Rzymu, by tam wsłuchując się w słowa Papieża prosić; „Panie do
kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego”. Wybierając
się w drogę, czy to do Rzymu, czy na Jasną Górę, czy też do naj
bliższego Kościoła Jubileuszowego, mamy świadomość, że Jan
Paweł II, który nas zaprasza do pielgrzymowania, jednocześnie
uświadamia nam, co winno być celem naszego życia.
„Wszystkim, którzy pielgrzymują na ziemi polskiej i wszędzie
na całym świecie, życzę tej świadomości, tej wiary i nadziei, że
życie ludzkie na ziemi ma cel. Ten cel jest już poza życiem docze
snym, jest w domu Ojca, do którego winniśmy dojść wszyscy. I o to
się módlmy pielgrzymując.”

TE DEUM LAUDAMUS... Za dwa tysiące lat chrześcijaństwa, za

Takimi słowami ks. Jan Przybocki, odpowiedzialny za obsługę

tysiąc lat Biskupstwa Krakowskiego, za największego z rodu

prasową pielgrzymki zapraszał do wyruszenia na Jubileuszową

Polaków – Papieża Jana Pawła II, w intencji którego przez dwa

XX Pielgrzymkę Krakowską.

dzieścia lat, pielgrzymując z Wawelskiego Wzgórza do Czarnej
Madonny w Częstochowie zanosimy gorące modlitwy.
Ojciec Św. wskazuje, że nasze życie jest pielgrzymowaniem,

Konferencje i rozważania programu duchowego pielgrzymki
opracował ks. Grzegorz Ryś.

którego celem jest sam Bóg. Pielgrzymowanie jest jednym z ele
mentów przeżywania Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa.
„Jezus Chrystus wczoraj, dziś i Ten sam na wieki”- czytamy na
znaczku pielgrzymkowym. Słowa te są jednocześnie myślą prze
wodnią Roku Świętego. Któż o tym nie słyszał. Prasa pisała,
radio mówiło, a w telewizji możemy zobaczyć logo Wielkiego
Jubileuszu. O Roku Świętym można wiele przeczytać, czy usłyszeć.
Można nawet zawiesić nad łóżkiem zdjęcie, na którym Ojciec Św.

KONF ER ENC JE PLEN ARN E, POG ODN E WIEC ZOR Y
Dworek Białoprądnicki – Biały Prądnik
— „Sens pielgrzymowania” – ks. Józef Jachimczak CM
Ojców — „Chrześcijanin u progu III Tysiąclecia”
– red. Stefan Wilkanowicz „ZNAK”

otwiera w Bazylice św. Piotra Święte Drzwi, które symbolizują

Skała — nabożeństwo przed ołtarzem Bł. Salomei

Jezusa Chrystusa, który jest Bramą do Ojca. Ale czy to wystarczy?

Zadroże — „Boży doping” – Robert Korzeniowski

Jesteśmy na półmetku Wielkiego Jubileuszu. Może to być okazja

Podchybie

do pewnych refleksji, jak ten czas przeżyliśmy?
„Jezus Chrystus wczoraj” – pielgrzymka oczyszcza, tak jak oczy
ściła naród wybrany idący do Ziemi Obiecanej. Trzeba było aż
czterdziestu lat, by ten naród oczyścił się i mógł wejść do „krainy
mlekiem i miodem płynącej”. Szliśmy długo. Wielu pielgrzymów,
tak jak Mojżesz nie doczekałoby cieszyć się Ziemią Obiecaną.
„Jezus Chrystus dziś”– w szkole, w pracy, w tramwaju, na ulicy,

— „Współczesne zagrożenia chrześcijanina” – ks. Zygmunt Kosowski
— „Sekty zagrożeniem wiary” – Mariusz Gajewski
Strzegowa — koncert zespołu „Michael” XX. Michaelitów
Leśniów — nabożeństwo do Matki Bożej Leśniowskiej
Olsztyn – „Przeprośna Górka”
— Nabożeństwo Pojednania – ks. bp Jan Szkodoń

w przytułku dla bezdomnych czy w kolejce po zasiłek dla bezro

„Prawo do szczęścia” – ks. Piotr Iwanek

botnego. Czas pielgrzymowania jest czasem zastanowienia, ile razy

Koncert franciszkański o. Mariusza Tabora OFM

ten Chrystus był przez nas przyjęty, a ile razy odrzucony,
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„Tradycja – co znaczy dla nas” – ks. Grzegorz Ryś
Twórcza zabawa – DA „Św. Anny” / pogodny wieczór
„Czy życie jest warte kosztów pogrzebu”
– ks. Adam Podbiera i ks. Jan Szczepaniak
„Trzecia tajemnica fatimska” – ks. Antoni Miciak CM
Południowe spotkanie misyjne salezjanów
Skała — „Pielgrzymując” – ks. Józef Gorzelany
„Obrona Krzyża Nowohuckiego” – ks. Prałat Jan Bielański
Ojców — „Odkryj piękno Jury Krakowsko-Częstochowskiej”
– Józef Partyka, v-ce dyr. Ojcowskiego Parku Narodowego
Wierbka — koncert zespołu Yes-Kiez Sirumem
W czasie pielgrzymki:
godz. 20.00
– Pogodny Wieczór (przy kościele)
godz. 21.00
– Modlitwa i Apel Jasnogórski
godz. 21.15-22.00 – Indywidualna Adoracja Najświętszego Sakramentu

Ks.
Ks.
Ks.
Ks.

bp. Kazimierz Nycz
Stanisław Sudoł
Adam Ogiegło
Jan Przybocki

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
			
			
3
Św. Jadwiga Królowa
			
			
3'
Bł. O. Pio
			
3" Węgry Św. Stefan
4
Św. Stanisław BM
			
			
5
Św. Michał
			
			

Ks. Marek Turoń MS
Ks. Piotr Ciepłak MS
/ XX. Saletyni
Ks. Jan Karlak
Ks. Zygmunt Kosowski
Ks. Piotr Wieczorek
Ks. Jan Gniewek, Ks. Jerzy Lis
O. Leon Błaszczyszyn OFMCap
/ Bochnia
O. Bolesław Kanach OFMCap
/ OO. Kapucyni
O. Zoltan Miszori OFM
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 ”
Przewodnik główny członu:

Ks. Piotr Iwanek

Grupa

Przewodnik grupy / parafia

Patron grupy

6
Św. Jan z Kęt
			
			

O. Tomasz Kupczakiewicz OFM
/ OO. Franciszkanie Prowincji
Matki Bożej Anielskiej
Ks. Antoni Miciak CM
/ XX. Misjonarze DA „Na Miasteczku”
Ks. Sławomir Sułowski
Ks. Jerzy Kochanowicz SI
Ks. Marek Wójtowicz SI
/ XX. Jezuici, DA „WAJ”
O. Leszek Niewdana
Ks. Adam Podbiera
Ks. Jan Szczepaniak 					
/ Duszpasterstwo Młodzieży
Św. Jan z Kęt (os. Widok)
Ks. Krzysztof Mikołajczyk
Ks. Wojciech Kałafut SchP
/ XX. Pijarzy
Ks. Andrzej Gołębiowski 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 ”

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

7
Św. Franciszek z Asyżu
			
			
8
Św. Wincenty a Paulo
			
9 Czechy Św. Cyryl i Św. Metody
11
Św. Franciszek Ksawery
			
			
11' Tajwan Św. Franciszek Ksawery
13
Bł. Salomea
			
			
			
13' Białoruś Bł. Jozafat Kuncewicz
14
Św. Józef Kalasancjusz
			
15
Św. Jan Bosko
			
			
			

Ks. Grzegorz Ryś
Ks. Lesław Juszczyszyn CM /
DA „Św. Anny”

Przewodnik główny członu:

Ks. Krzysztof Winiarski

Grupa

Przewodnik grupy / parafia

Patron grupy

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

Ks. Bogusław Seweryn
Ks. Wiesław Hnatejko CR
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

C Z Ł O N I V „ n o w o h u c k i ”
Przewodnik główny członu:

Ks. Roman Ciupaka

Grupa

Przewodnik grupy / parafia

Patron grupy

24
Św.
25
Św.
			
26
Św.
			
27
Św.

Maksymilian Kolbe
Józef
Krzyż
Wincenty Pallotti

Ks. Michał Kowalski
Ks. Bogdan Sarniak
Ks. Artur Stanowski
O. Cyprian Cist
O. Adrian Cist
Ks. Jacek Wróbel SAC

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

Patron grupy

Przewodnik grupy / parafia

Św. Jakub
Bł. Karolina Kózka
Św. Franciszek z Asyżu
Św. Michał Archanioł

Ks. Marek Wcisło / Myślenice
Ks. Włodzimierz Kurek /Gdów
Ks. Mariusz Mendyk /Niepołomice
Ks. Grzegorz Kufel /Mszana D.

1
2
3
4
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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. Grzegorz Pieróg

Grupa

Przewodnik grupy / parafia

Patron grupy

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

Ks. Grzegorz Pieróg / parafia
Miłosierdzia Bożego – Skawina
Ks. Grzegorz Pieróg / parafia
Św. Apostołów – Skawina
Ks. Zbigniew Sala
Ks. Tomasz Szarliński / 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. Zbigniew Piwowar
ks. Mariusz Dziuba, ks. Marek Holota, ks. Rafał Kluska
ks. Rafał Ryczek, ks. Andrzej Fyda, ks. Zbigniew Medoń
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. 7900 pątników, w tym min.
pielgrzymi z Węgier, Tajwanu, Czech i Białorusi.
– ok. 1 300
człon I 		
– ok. 2 650
człon II 		
człon III 		
– ok. 850
człon IV 		
– ok. 950
– ok. 700
człon V 		
– ok. 700
człon VI 		
– ok. 700
człon VII		

Z E S P Ó Ł O R G A N I Z A C Y J N Y
CZŁON I
Przewodnik główny:
Ks. Józef Gubała
Porządkowy główny:
Andrzej Bac
Porządkowi:
Robert Leśniak
			
Halina Marchut, Paweł Czernek
Baza:		
Anna Krajewska
			
Dorota Kazubowska
			
Agnieszka Wandas
			
Beata Gorączko
			
Joanna Wierzbicka
			
Krystyna Piekarska
			
Sebastian Róg
Służba kwatermistrzowska:
Józef Wojdała
Służba techniczna:
Władysław Goryczko 		
			
Stanisław Lech, Roman Janas
Liturgia:		
Mariusz Gajewski
Marcin Zmarlik, Janusz Zybura
Służba czystości:
			
Paweł Kozik, Maciej Szperłak
Ilona Witkowska, Marcin Chytry
Zaopatrzenie:
Julian Dutka
Służba zdrowia:
Julia Polkowska
Pomoc maltańska:
			
Maciej Polaszczyk, Joanna Matuła
			
Weronika Rusek, Zbigniew Witek
			
oraz patrole w grupach
Marian Chudyba
Kierowcy:		
			
Stanisław Chudyba 					
Stanisław Głowacki 					
Czesław Koziołek

Kwatermistrz członu:
Pilot:		
Koordynator:
Szef bazy:		
Szef sklepu:
Służby specjalne:
Służba ekologiczna:
Służba techniczna:
Szef kuchni:		
Fotograf:		
Służba zdrowia:
			
			

Andrzej Michalik, Piotr Michalik
Dariusz Gorajczyk
Bogdan Solawa
Magdalena Regulska
Barbara Miśtal
Grzegorz Regulski
Robert Pęgiel
Aleksander Płygawko
Anna Gołdasz
Sławomir Kasper
Ryszard Rudziński, Józef Wilk
Kinga Chmielik
oraz Pomoc Maltańska

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

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

CZŁON IV
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
Joanna Kwiecień, Łukasz Kramarz
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:
Główni porządkowi:
Kwatermistrz:
			
Baza:		
			
Służba zdrowia:

Ks. Andrzej Kott
Wojciech Badura, Jacek Michalec
Robert Krzysztofiak
Łukasz Kotarba
Piotr Danek, Ewa Skowronek
Katarzyna Kołodziej
Pomoc Maltańska

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

CZŁON VII
CZŁON II
Przewodnik członu:
Służba liturgiczna:
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Ks. Piotr Iwanek
Piotr Klimowicz
Br. Beniamin Książek OFM

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

Róża i Henryk Kubiakowie

XX Piesza Pielgrzymka Krakowska 2000

Ks. Piotr Iwan ek
(przewodnik członu II „śródmiejskiego” od 2000 r.)
W 1991 roku pielgrzymka miała szczególny charakter
– na końcu pielgrzymkowego szlaku, w Częstochowie,
jej uczestnicy mieli spotkać się z Ojcem Świętym na ko
lejnym Światowym Dniu Młodzieży. W tym wyjątkowym
roku do Częstochowy wyruszyła z Krakowa kilkunasto
tysięczna rzesza młodych ludzi i między innymi właśnie
zgromadzenie się w jednej grupie tak wielkiej liczby pielgrzymów, dało
asumpt do podzielenia pielgrzymki na kilka członów, które z założenia
miały poruszać się odrębnymi trasami, cały czas jednak tworząc wspólno
tę, pielgrzymującą na Jasną Górę pod przewodnictwem Księdza Kardyna
ła Franciszka Macharskiego.
W 1992 roku pielgrzymka wyruszyła więc podobnie jak wcześniej,
z Wawelu na Jasną Górę, ale tuż za granicami miasta drogi trzech krakow
skich członów rozeszły się i odrębnymi trasami podążyli do Częstochowy
pielgrzymi z członów: „prądnickiego”, „śródmiejskiego” i „podgórskiego”.
Organizację członu II „śródmiejskiego” organizatorzy powierzyli Duszpa
sterstwu Akademickiemu „Św. Anny” i ówczesnemu duszpasterzowi
tego ośrodka, księdzu Zdzisławowi Balonowi. W tych na pewno niełatwych
początkach pomagali mu studenci związani z duszpasterstwem, którzy do
pracy przy organizacji członu wnieśli – oprócz zapału, dobrych chęci i za
angażowania – swoje doświadczenia zdobyte w poprzednich latach piel
grzymowania, kiedy to DA „Św. Anny” wspomagało ówczesnego duszpa
sterza ks. Franciszka Płonkę w prowadzeniu na Jasną Górę grupy 6,
której patronem od początku jej istnienia pozostaje święty Jan z Kęt.
Od zawsze wszelkie działania podejmowane, najpierw w związku z or
ganizacją „szóstki”, a od 1992 r. członu „śródmiejskiego” mogły być pro
wadzone dzięki przyjaznemu schronieniu jakiego w parafii „Św. Anny”
użyczał organizatorom jej proboszcz ksiądz prałat Władysław Gasidło – tu
prowadzone są zapisy chętnych do wzięcia udziału w pielgrzymce, tu od
bywają się – często wielogodzinne – spotkania, w czasie których (nie
rzadko po burzliwych dyskusjach) zapadają decyzje we wszystkich
istotnych sprawach, tu przechowywany jest sprzęt niezbędny w czasie
pielgrzymki i tu wreszcie znajduje się baza członu w dniach bezpośrednio
poprzedzających dzień wyruszenia na trasę.
Miejsce to zawsze było i jest również duchową opoką dla wszystkich
zaangażowanych w dzieło zapoczątkowane Białym Marszem – to właśnie
w Kolegiacie, przy grobie świętego Jana Kantego spotykali się corocznie
pielgrzymi grupy 6, a obecnie grup członu „śródmiejskiego”, aby w wigilię
wyruszenia pielgrzymki uczestniczyć w mszy świętej celebrowanej przez
księży przewodników.
Kiedy w 1992 r. pielgrzymi członu II „śródmiejskiego” wyruszali na
pielgrzymi szlak, tego, jak w praktyce zaowocują wysiłki tych, którzy sta
rali się przygotować to przedsięwzięcie, nie można było przewidzieć – dla
większości z nich było to doświadczenie nieporównywalne z niczym in
nym – ponad dwa tysiące pielgrzymów, dla których trzeba było zapewnić
wszystko to, co jest konieczne, aby pielgrzymka była dla każdego
rzeczywistymi i owocnymi „rekolekcjami w drodze”. Obawy okazały się
niepotrzebne – za „głosem Bożej Matki” wszyscy dotarli na Jasną Górę,
choć jak to można powiedzieć patrząc z perspektywy czasu, trochę wbrew
zdrowemu rozsądkowi, ponieważ (głównie chyba z braku doświadczenia)
trasa tamtej pielgrzymki prowadziła między innymi bardzo ruchliwymi
drogami biegnącymi na przykład przez Olkusz czy Zawiercie.
Z pomocą Bożą w kolejnych latach szli do Częstochowy pielgrzymi
członu „śródmiejskiego” trasami, które prowadziły przez tereny hojnie
obdarzone przez Boga darami natury, a przez to bardziej sprzyjały zbliża
niu się do Niego w czasie drogi.
Obecna trasa członu „śródmiejskiego” prowadzi z dala od miejskiego
gwaru, między innymi przez najpiękniejsze chyba zakątki Jury Krakow
sko–Częstochowskiej, aby wymienić tylko Dolinę Prądnika czy Bramę
Krakowską, gdzie dzięki uprzejmości dyrekcji Ojcowskiego Parku Naro
dowego, co roku, w drugim dniu pielgrzymowania, pątnicy spotykają się

na mszy świętej z pasterzami krakowskiego kościoła. Obok innych stałych,
„żelaznych” punktów programu pielgrzymkowego drugiego członu – tych
źródłowych, jak msza święta w ruinach zamku w Ogrodzieńcu czy Eucha
rystia przy kościele Św. Stanisława w Myszkowie pod przewodnictwem
arcybiskupa Stanisława Nowaka i tych bardziej „rozrywkowych”, jak mecz
piłki nożnej na stadionie w Kromołowie, pielgrzymkowe przystanki rów
nież ulegają modyfikacjom – zmieniają się tematy konferencji w: Zielon
kach, Troksie, Sułoszowej, Rudnikach, koncerty w Białym Kościele i Ko
smolowie, charakter wieczoru pożegnalnego w Choroniu.
Zmieniają się również ludzie – wraz z objęciem 1995 roku funkcji
duszpasterza akademickiego w kolegiacie Św. Anny przez ks. Jacka Strycz
ka, przejął on również przewodnictwo II członu PPK, ponieważ funkcje
te są ze sobą ściśle powiązane.
Zmieniają się przewodnicy grup i same grupy tworzące II „śródmiejski”
człon Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej na Jasną Górę. Niezmiennie na
czele członu wyrusza zawsze w Wawelu „szóstka”, za nią „siódemka” pro
wadzona przez Ojców Franciszkanów Braci Mniejszych i kolejno „ósemka”
księży Misjonarzy, pozostałe grupy obecne stale w członie od 1992 r. to
„trzynastka” prowadzona od początku przez księży Jana Szczepaniaka
i Adama Podbierę, „czternastka” księży Pijarów i salezjańska „piętnastka”.
(Odrębną trasą ze względu na specyfikę grupy podąża do Częstochowy
„dziewiątka” Ojców Dominikanów). Aktualnie w składzie członu brak jest
grupy 10 z parafii Św. Szczepana, pojawili się z kolei księża Jezuici z gru
pą 11. Nie zmieniają się jedynie pielgrzymi, którzy co roku w trudzie
i znoju, ale radośni, rozmodleni i rozśpiewani idą do swojej Matki, aby
siebie samych powierzyć Jej opiece.

Ks. Włod zim ierz Kur ek
(przewodnik grupy „gdowskiej” członu V)
Od samego początku, gdy tylko zaczęła rozwijać się
pielgrzymka wyruszająca z Krakowa na Jasną Górę,
uczestniczyli w niej także pielgrzymi z Gdowa. Z czasem
głównym ich skupiskiem stała się gr. 16, a potem gr. 17.
Od roku 1991 pielgrzymi z Gdowa i okolicy tworzą od
rębną grupę wchodzącą w skład tzw. „V członu” i wyru
szają już nie z Krakowa lecz z Gdowa. Pielgrzymują więc od Matki Bożej
Gdowskiej do Jasnogórskiej. Całą odległość, ok. 180 km, pokonują w cią
gu siedmiu dni. Pielgrzymi tej grupy obejmują też większość posług na
rzecz całego V członu, pełniąc rolę głównych porządkowych (byli to ko
lejno: Piotr Kosela, Paweł Zastawniak, Wiesław Łyduch, Wojtek Badura,
Tomasz Feliks, Jacek Michalec), kwatermistrzów (kl. Krzysztof Król, Jan
Domagała, Łukasz Kępka, Marek Domagała), tworzą tzw. „Bazę” czyli za
plecze organizacyjne pielgrzymki (Elżbieta Grzesiak, Danuta Dzióbek,
Andrzej Malarczyk, Małgorzata Miksa, Barbara Danek, Bożena Jamka, Mo
nika Hanek, Robert Zawisza, Adam i Krzysztof Marciniak, Anna Salawa,
Anna Apostoluk, Joanna Iżyk, Agata Pytel, Ewa Skowronek, Agata i Kata
rzyna Kołodziej, Piotr Danek i inni). Zajmują się też zaopatrzeniem dla
pielgrzymów. Od wielu lat z grupą „gdowską” pielgrzymuje, dobrze zor
ganizowana i bardzo aktywna, grupka młodzieży ze Świątnik Górnych
i Rzeszotar (w tych ostatnich pracuje obecnie jako proboszcz ks. Wiesław
Nowak). Ostatnimi laty w gr. II pielgrzymowało ok. 250 osób. Główny
trzon grupy „gdowskiej” stanowi młodzież gimnazjalna i licealna, z rzadka
studencka, a jeszcze mniej pielgrzymuje tu osób starszych. Mimo różnic
wieku, wszyscy razem tworzą bardzo zorganizowany, zgrany, radosny
i pomagający sobie wzajemnie zespół. Grupa spontaniczną radością po
trafi reagować na warunki atmosferyczne, chwaląc słońce za jego promie
nie osuszające zmoczone podczas ulewy ubrania. Umie też dziękować
Bogu za deszcz, który nawilża wyschnięte usta, spalone od wiatru i słońca.
Śpiew organizowany i podtrzymywany przez zespół muzyczny, uskrzydla
pątników w radosnym pielgrzymowaniu do Matki, która jest Hetmanką
Narodu Polskiego.
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Marta Drewniak
Pielgrzymka...
Zaczynamy sami...
Idziemy razem...
Kończymy z Jasnogórską Panią !

Jad wig a Koz iel ec
Upłynęło już kilkanaście lat od czasu, kiedy jako
uczennica liceum, byłam uczestniczką pieszych pielgrzy
mek mogilskich na Jasną Górę. Pomimo przerwy w piel
grzymowaniu, co roku, w okresie wakacji czułam potrze
bę podziękowania Bogu za wszystko, co nieustannie od
Niego otrzymywałam. Przez zupełny przypadek, a właści
wie dzięki Łasce Bożej i zaufaniu ludzi, dwa lata temu
otrzymałam propozycję, by jako lekarz współtworzyć służby medyczne
członu „nowohuckiego” w XX Pielgrzymce Krakowskiej.
Przez sześć sierpniowych dni, właśnie w czasie wakacji, mam teraz
wraz z młodzieżą Pomocy Maltańskiej pełne ręce pracy. W czasie jednego
z postojów, ktoś powiedział do mnie jak wiele musimy z siebie dać. Może
to prawda. Służba ta wymaga stałej dyspozycji i odpowiedzialności. Ale
prawda o służbie jest o wiele większa i bogatsza. Tak naprawdę, to ja wię
cej otrzymuję niż daję. Już od pierwszych chwil pod Wawelem, kiedy
pielgrzymi jednoczą się w grupy a my układamy swe rzeczy w ambulansie,
odczuwam dar przyjaźni. Niezwykły dar, czyniący życie bogatszym i ła
twiejszym. Czuję wtedy, jak wstępuje we mnie nowa radość i nadzieja.
Zaczynam żyć. W tej wielkiej wspólnocie ma się poczucie, że jest się kimś,
gdyż jest się z kimś i dla kogoś. Dostępuje się bogactwa daru radości
z ludźmi, którzy dla swej Matki zdolni są poświęcić wygody i przyjemno
ści świata. Tutaj uczy się człowiek właściwej hierarchii wartości i nabiera
dystansu do świata, tak nieraz nas przytłaczającego.
Ktoś, kto ani razu nie odbył tej podróży, może nie zrozumieć, jak
bardzo czas pielgrzymowania jest czasem błogosławionym dla całego
naszego życia. Pisząc to krótkie wyznanie, nasuwają się słowa jednego
z wierszy ks. Jana Twardowskiego:
„Odejść od świata – zanurzyć się w Bogu
a potem znowu być tutaj z powrotem
aby powiedzieć – Już widzę odwrotnie
to co nie ważne takie ważne teraz”.
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Mart a Wrześ niak
Pielgrzymka na Jasną Górę jest dla mnie okazją do
wędrówki po zakamarkach własnej duszy. Za każdym
razem, kiedy wracam myślami na pielgrzymkową trasę,
staje się dla mnie jasne, że moja pierwsza pielgrzymka
do Matki Bożej Częstochowskiej w roku 1988 była jak
powrót syna marnotrawnego. Do tego momentu moje
życie było pełne rozterek.
Z domu rodzinnego, nasyconego tradycjami patriotycznymi wyniosłam
poukładaną hierarchię wartości: Bóg, Honor, Ojczyzna. Jednak świat ze
wnętrzny uwiódł mnie swoją różnorodnością i chaosem. Roztrwoniłam
dane mi Sakramenty Święte. Najwyższą wartością stała się praca, która
dawała mi możliwość hedonistycznego zapomnienia o rzeczywistości.
Żadna jednak z odkrytych przyjemności życiowych nie spełniała kryteriów,
które mogłabym uznać za najwyższe i jedyne dobro.
Powracały mi na myśl trzy niezmienne słowa: Bóg, Honor, Ojczyzna.
By odnaleźć sens życia postanowiłam, że zacznę od pierwszego z nich –
muszę znaleźć Boga. Pomyślałam wówczas jak syn marnotrawny: „Zabio
rę się i pójdę do mego Ojca i powiem Mu: Ojcze zgrzeszyłem przeciw
Bogu i względem Ciebie” (Łk 15,19).
I stało się. Bóg cały czas czekał i odpowiedział na potrzeby mojego
serca. Dowiedziałam się o pieszej pielgrzymce na Jasną Górę i pełna obaw
wyruszyłam, by ukoić swoją duszę. Podczas trwania pielgrzymki złożyłam
publiczne świadectwo. Było to szczególne doświadczenie „katharsis” –
oczyszczenie. Wówczas to doznałam łaski rozpoznania przyczyn mego za
gubienia. Dobro i zło rozdzielały się coraz bardziej przed moimi oczami.
Kolejne pielgrzymki na Jasną Górę w członie „nowohuckim” od 1999
roku, to była już jakby nowa formacja. Służba pielgrzymom jako współor
ganizator była nowym doświadczeniem, iż nie tylko liczą się moje
relacje z Bogiem, ale też relacje z innymi ludźmi.
Moje nawrócenie zrodzone było z marszu na Jasną Górę. Było niedo
ścigłym – od priorytetu pracy do priorytetu Boga – w moim życiu. Moim
niedościgłym wzorem poddania się opiece Matce Bożej, a przez Nią
Ojcu Niebieskiemu, jest papieskie świadectwo „Totus Tuus”.

