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Piesza Pielgrzymka Krakowska
6-11.VIII.2001

„Wypłyń na głębię” (Łk 5,4)
Pierwsza pielgrzymka w nowym tysiącleciu zorganizowana
była podobnie jak w latach ubiegłych w VII członach, które stały
się już tradycją Krakowskiej Pielgrzymki.
Konferencje do rozważań pielgrzymkowych przygotował
ks. Tadeusz Mrowiec. W swoich rozważaniach napisał min.:
„Na początku nowego tysiąclecia, gdy kończy się rok Wielkie
go Jubileuszu, w którym świętowaliśmy uroczyście dwutysięczną
rocznicę narodzin Chrystusa i gdy przed Kościołem otwiera się
nowy etap drogi, rozbrzmiewa w naszych sercach echo słów, ja
kimi pewnego dnia Jezus, skończywszy przemawiać do tłumu
z łodzi Szymona, wezwał Apostoła, aby „wypłynął na głębię” na
połów ryb: Duc in altum (Łk 5,4). Piotr i jego pierwsi towarzysze
zaufali słowu Chrystusa i zarzucili sieci. „Skoro to uczynili, zagar
nęli (...) wielkie mnóstwo ryb” (Łk 5,6).
Dobrze już są nam znane te słowa, którymi Jan Paweł II rozpo
czął swój List Apostolski „Novo millennio inuente” (Na początku
nowego tysiąclecia), wyznaczając całemu Kościołowi nowe
zadanie i otwierając nową drogę. W odpowiedzi na to wyzwanie
Archidiecezja Krakowska podjęła pracę nad pogłębieniem osobi
stej wiary wiernych, poprzez czytanie i wprowadzanie w życie
prawd wiary zebranych i przypomnianych w Katechizmie Kościo
ła Katolickiego.
Obecny rok jest Rokiem Credo. Te dwie przesłanki stały się
inspiracją do tego, aby wezwanie Jezusa „Wypłyń na głębię” pod
jąć w dziedzinie dojrzewania w wierze i powołania.
Pielgrzymka piesza jest wspólnym wędrowaniem do wyzna
czonego celu, którym jest spotkanie z Matką i Jezusem w Jasno
górskim Sankt ua rium. Ta kilkud niowa droga jest znakiem
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duchowej drogi dojrzewania w wierze, dlatego przedmiotem
homilii na codziennej Eucharystii będzie wiara, której będziemy
się uczyli od apostoła Piotra. „A ty ze swej strony utwierdzaj swo
ich braci w wierze” – zanim Szymon Piotr podjął to zadanie, sam
był wychowywany w wierze. Poszczególne sceny ewangeliczne,
w których Jezus doświadcza Piotra i doskonali w wierze, będą
okazją do przypomnienia sobie najważniejszych cech wiary żywej,
o których przypomina nam Katechizm Kościoła Katolickiego.
Natomiast tematem konferencji będą postawy wiary, w jakich
człowiek daje Bogu odpowiedź całym swoim życiem na zaprosze
nie, które wynika z objawienia. Każdy dzień będzie poświęcony
konkretnemu powołaniu w Kościele, tak by budzić młode serca
do odważnych decyzji dających sens całemu życiu. Maryja z Na
zaretu jest naszą przewodniczką w wierze i jednocześnie Tą, któ
ra najdoskonalej odpowiadała na Boże wezwanie. Ufamy, że Jej
modlitwa i wstawiennictwo sprawi, że pielgrzymka stanie się
wielką modlitwą o powołania w duchu Chrystusowej zachęty:
„Proście Pana żniwa, aby nie zabrakło robotników”.

KONF ER ENC JE PLEN ARN E, POG ODN E WIEC ZOR Y
Kraków – Dworek Białoprądnicki
— „Dlaczego pielgrzymuję” – ks. bp Kazimierz Nycz
Ojców
— „Nasza droga do Boga”
– ks. Giuseppe Bolis (Comunione e Liberazione)
Skała – Nabożeństwo przed ołtarzem Bł. Salomei
Podchybie
— „Stefan Kardynał Adam Sapiecha – Książe Niezłomny”
– red. Tadeusz Szyma
Leśniów – Nabożeństwo do Matki Bożej Leśniowskiej
Olsztyn „Przeprośna Górka” – Nabożeństwo Pojednania
„Główna zasada życia chrześcijańskiego”
– ks. Jerzy Kochanowicz SI
Koncert Wspólnoty Przyjaciół Św. Franciszka
„Osobowość prymasa Wyszyńskiego w świetle Zapisków
więziennych” – ks. Grzegorz Ryś
Pogodny wieczór: zabawa w góralskich rytmach
„Dolina ślepców”– ks. Adam Podbiera i ks. Jan Szczepaniak
„Chcesz posłuchać dobrej muzyki? – zagraj sobie sam”
– Jan Budziaszek i Janusz Saługa
Spotkanie i konferencja panelowa z przedstawicielami piel
grzymów z I członu z włoskiej grupy
Communione e Liberazione
Smoleń – „Poznać, czy spotkać Jezusa” – Jacek Ręka
Wierbka – koncert Jacka Dewódzkiego i przyjaciół
Kiełkowice – „O pracy w Rwandzie”
– misjonarz ks. Tadeusz Bazan
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
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G R U P Y , P R Z E W O D N I C Y
Opiekun pielgrzymki:
Koordynatorzy pielgrzymki:
			
Obsługa prasowa pielgrzymki:

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 ”
Ks. bp. Kazimierz Nycz
Ks. Stanisław Sudoł
Ks. Adam Ogiegło
Ks. 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
			

Ks. Bogdan Czereba MS
Ks. Piotr Ciepłak MS

			
2
Św. Brat Albert
			
			
2' Włochy MB Częstochowska
			
			
3
Św. Jadwiga Królowa
			
			
3'
Bł. O. Pio
			
			
4
Św. Stanisław BM
			
			
			
5
Św. Michał
			
			
			
			

/ XX. Saletyni
Ks. Jan Karlak
Ks. Tomasz Tomczyk
Ks. Stanisław Kracik
Ks. Giusseppe Bolis
Ks. Jerzy Krawczyk
(Communione e Liberazione)
Ks. Jan Gniewek
O. Leon Błaszczyszyn OFMCap
/ Bochnia
O. Bolesław Kanach OFMCap
/ OO. Kapucyni – Krosno,
Sędziszów, Tenczyn, Kraków
Ks. Jacek Piszczek
Ks. Zygmunt Kosowski
/ P.J. Dobry Pasterz
Św. Jan Chrzciciel
Ks. Marek Posełkiewicz CSMA
Ks. Antoni Obrzut CSMA
Ks. Stanisław Zawiła
/ XX. Michaelici – Pawlikowice,
Gorzków, Kraków

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

Przewodnik główny członu:

Ks. Krzysztof Winiarski

Grupa

Przewodnik grupy / parafia

Patron grupy

17
Św. Józef
			

Ks. Bogusław Seweryn
Ks. Wiesław Hnatejko CR

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

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
Kl. Rafał Buzała / Strumiany

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

Ks. Roman Ciupaka

Grupa

Patron grupy

Przewodnik grupy

24
25
26

Św. Maksymilian Kolbe
Św. Józef
Św. Krzyż

Ks. Michał Kowalski
Ks. Bogdan Sarniak
O. Ireneusz Cist, O. Cyprian Cist
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Św. Wincenty Pallotti

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

Ks. Zygmunt Hopciaś
/ Myślenice
Ks. Włodzimierz Kurek /Gdów
Ks. Stanisław Migiel
/ Niepołomice
Ks. Krzysztof Bakalarz
/ Mszana Dolna

1

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

Przewodnik główny członu:

Ks. Piotr Iwanek

Grupa

Przewodnik grupy / parafia

Przewodnik główny członu:

Ks. Grzegorz Pieróg

6 	
Św. Jan z Kęt
			
7
Św. Franciszek z Asyżu
			
			
8
Św. Wincenty a Paulo
			
DA „Na Miasteczku”
9 Czechy Św. Cyryl i Św. Metody
11
Św. Franciszek Salezy
			
13
Bł. Salomea
			
			
14
Św. Józef Kalasancjusz
			
15
Św. Jan Bosko

Ks. Grzegorz Ryś 		
/ DA „Św. Anny”
O. Tomasz Kupczakiewicz OFM
/ OO. Franciszkanie
Prowincji Matki Bożej Anielskiej
Ks. Antoni Miciak CM
/ XX. Misjonarze					

Grupa

Przewodnik grupy / parafia

			
			
			

/ XX. Salezjanie, Duszpasterstwo 			
Młodzieży „Gaudium”, 					
DA „Spes”

Patron grupy

Ks. Sławomir Sułowski
Ks. Jerzy Kochanowicz SI
/ XX. Jezuici, DA „WAJ”
Ks. Adam Podbiera		
/ Duszpasterstwo Młodzieży
Św. Jan z Kęt (os. Widok)
Ks. Andrzej Tupek SchP
/ XX. Pijarzy
Ks. Andrzej Gołębiowski SDB

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 ”
Patron grupy

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

Ks. Grzegorz Pieróg
/ Parafia Miłosierdzia Bożego
– Skawina
Ks. Adam Lenart
Ks. Bogdan Brodowski
/ 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:

Ks. Wiesław Widuch

Miasta:

Chrzanów, Trzebinia, Libiąż, Chełmek

Księża:

ks. Adam Ogiegło, ks. Zbigniew Piwowar

		
		
Siostry:

ks. Mariusz Dziuba, ks. Marek Holota, ks. Rafał Kluska
ks. Rafał Ryczek, ks. Andrzej Fyda, ks. Zbigniew Medoń
Służebniczki Starowiejskie
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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. 8300 pątników, w tym min.
wśród grup zagranicznych: 469 Włochów (Comunione e Liberazione),
8 Słowaków oraz pielgrzymi z: Hiszpanii, Francji, Szwajcarii, USA, Austrii,
Kanady, Niemiec, Mołdawii, Tajlandii.
człon I 		
– ok. 2 000
człon II 		
– ok. 2 400
człon III 		
– ok. 870
człon IV 		
– ok. 900
człon V 		
– ok. 700
człon VI 		
– ok. 700
człon VII		
– ok. 700

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:		
			
			

Ks. Józef Gubała
Andrzej Bac
Robert Leśniak, Paweł Czernek
Halina Marchut
Anna Krajewska
Dorota Kazubowska
Beata Gorączko

			

Joanna Wierzbicka
Marta Drewniak
Paulina Kamińska
Renata Imioło, Józef Wojdała
Grzegorz Szarawara
Władysław Goryczko
Stanisław Lech, Roman Janas
kl. Jacek Kuczmier
kl. Bogusław Nagel
Marcin Misiorek
Marcin Chytry, Zbigniew Witek
Janusz Michura
Bartłomiej Ekiert
Marcin Zmarlik
Marcin Czernek
Mariusz Gajewski
Julian Dutka
Julia Polkowska
Maciej Polaszczyk
Joanna Matuła
oraz patrole w grupach
Marian Chudyba
Stanisław Chudyba
Stanisław Głowacki
Wacław Banaś
Czesław Koziołek

			
			
Służba kwatermistrzowska:
			
Służba techniczna:
			
Liturgia:		
			
			
Zaopatrzenie:
			
			
Służba czystości:
			
			
Służba zdrowia:
Pomoc maltańska:
			
			
			
Kierowcy:		
			
			
			
			

CZŁON II
Przewodnik członu:
Służba liturgiczna:
			
Kwatermistrz członu:
			
Pilot:		
Koordynator członu:
Porządkowy główny członu:
Szef bazy:		
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Ks. Piotr Iwanek
Br. Idzi Chomiuk OFM
Br. Paweł Sambor OFM
Andrzej Michalik
Andrzej Betlej
Dariusz Gorajczyk
Bogdan Solawa
Dariusz Gorajczyk
Agnieszka Kałka

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

Barbara Miśtal, Paweł Gwóźdź
Bogdan Orządała
Robert Pęgiel
Aleksander Płygawko
Anna Gołdasz
Sławomir Kasper
Ryszard Rudziński 		
Józef Wilk, Kinga Chmielik
Agnieszka Zych
oraz Pomoc Maltańska

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

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

CZŁON IV
Przewodnik główny:
Przewodnik porządkowy:
Porządkowi główni:

Ks. Roman Ciupaka
Tomasz Fiedler
Tomasz Mazanek

			
			
Szefowa bazy:
Baza:		
			

Marek Niedzielak
Sławomir Spasiewicz
Renata Stępińska
Magdalena Konturek		

			
			
Kwatermistrz główny:
Służba techniczna:
Służba czystości:
Zaopatrzenie:
			
			
			
Służba liturgiczna:
			
			
Służba medyczna:
			
Kierowcy:		
			
			

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, Tadeusz Fima
Kazimierz Wójcik

CZŁON V
Przewodnik główny:
Porządkowy główny:
			
Główny kwatermistrz:
			
Baza:		
			
			
Służba zdrowia:

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

Koordynacja Pomocy Maltańskiej:

Róża i Henryk Kubiakowie
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SŁUŻBY PIELGRZYMKOWE członu „chrzanowskiego”
człon IV (1991-97), człon VII (1998-01)
Służba porządkowa:
Piotr Bartosik, Arkadiusz Rumin
		
Grzegorz Babiarz, Bartosz Bassara
		
Krzysztof Jarszak, Rafał Nadzieja
		
Elżbieta Pasternak, Marcin Szafran
		
Damian Warchoł, Andrzej Warchoł
		
Marcin Danielewicz, Marek Kudłacik
		
Witold Pasternak, Oskar Fiebig
		
Marek Pawletta, Piotr Lepka
Służba kwatermistrzowska:
Rafał Nadzieja, Paweł Słowik
		
Magdalena Szopa, Edyta Gąsior
		
Małgorzata Wyrobiec, Ewa Siordek
		
Jadwiga Dudek, Marcin Janikowski
		
Piotr Gorczyca, Małgorzata Kotyza
		
Adrian Białka, Michał Kurdziel
		
Sylwia Iciek, Wioletta Bies
		
Krzysztof Gwizdała, Anna Zając
		
Katarzyna Gwizdała
		
Mariusz Feliksik, Krzysztof Misztal
		
Krzysztof Szopa, Sylwia Kępka
		
Grzegorz Brodacki
Służba techniczna:
Wojciech Jarzęcki, Rafał Barański
		
Krzysztof Rudol, Marcin Musiałek
		
Łukasz Kasperkiewicz
		
Marcin Osika, Krystian Kurowski
Grupa muzyczna:		
Marcin Romanowski
		
Joanna Czerwonka, Jacek Gut
		
Magdalena Szopa, Elwira Kwika
		
Arkadiusz Rumin, Andrzej Fyda
		
Piotr Koryczan, Łukasz Pilarczyk
		
Tomasz Pilarczyk
		
Joanna Skwarło, Magdalena Bdzenia
Służba medyczna:		
Piotr Brodzicki, Dorota Brodzicka
		
Dorota Jezierska, Izabela Zatyka
		
Marta Sipa
Pomoc Maltańska: Stefan Linke, Deico Kurth, Klaudia,
		
Ushi, Rolf i Andreas
Korespondentka Radia Mariackiego: Zdzisława Jędrzejowska
Sekretariat:		
Bożena Wiśniowska
		
Sylwia Majcherczyk

SŁUŻBY PIELGRZYMKOWE 1991–01
członu VI „skawińsko-czernichowskiego”
Służba porządkowa:
		
		
		
		
		
		
Służba kwatermistrzowska:
		
		
		
		
Baza:		
		
		
		
		
Służba zdrowia: 		
		
		
		
		
Kierowcy:		
		
		
Grupa muzyczna:		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Piotr Ćwik, Marcin Maj
Tomasz Papież
Andrzej Salus
Rafał Aleksandrowicz
Krzysztof Abramski
Wiesław Zając
Robert Kret
Maria Kamińska
Benedyktyna Machnik
Sabina Walicka
Aneta Gonkiewicz
Paulina Raczkowska
Magdalena Papież
Anna Bober
Małgorzata Melaniuk
Małgorzata Bednarz
Dominika Kapusta
Piotr Brodzicki, Wioletta Kiszka
Małgorzata Studnicka
Renata Sułowska
Katarzyna Kowalówka
oraz Pomoc Maltańska
Józef Podgórny
Karol Papież
Piotr Romaniewski
Elżbieta Żmuda
Aneta Czernecka
Agnieszka Lelek
Dominika Duratek
Agata Biskup
Agnieszka Pospuła
Ewa Kapera
Katarzyna Chmielarczyk
Beata Piwiwarczyk
Lucyna Guzik
Elżbieta Bobula
Bogusław Sroka
Andrzej Kawaler
Anna Wróbel

Charakterystyka stałych grup członu II – „śródmiejskiego”
GRUPA 6 – „Św. Jan z Kęt”
Grupa jednoczy osoby związane ze środowiskiem Duszpasterstwa
Akademickiego „Św. Anny” – zarówno studentów, jak i absolwentów. Łączy
w sobie radość i głęboką refleksję, szaleństwo i skupienie. Dużo miejsca
w czasie „rekolekcji w drodze” zajmuje refleksja ewangeliczna.
GRUPA 7 – „Św. Franciszek z Asyżu”
Zamiast nagłówka o grupie można mówić „3 razy R”, co oznacza: Roz
śpiewanie, Rozmodlenie, Radość. Grupa ta formowana jest w Prowincji
Matki Bożej Anielskiej w Krakowie. Patronuje jej Św. Franciszek z Asyżu,
którego duchowość głęboko przenika osoby pielgrzymujące. Żyją one tą
radością, którą tryskał Święty, a której źródłem jest sam Bóg. Czas pielgrzy
mowania jest czasem zatrzymania się nad cudem przyrody, czasem dzie
lenia się braterską miłością. Grupą opiekują się oo. Franciszkanie
Reformaci.
GRUPA 8 – „Św. Wincenty a Paulo”
Grupa jednoczy w sobie osoby z Duszpasterstwa Akademickiego XX.
Misjonarzy „Na Miasteczku”, ze wspólnoty modlitewnej „Nazaret” oraz oso
by niepełnosprawne. Grupa ma charakter akademicki. Stały element obrazu
8-ki to Krzyż pokutny, który niesiony jest przez całą drogę. Stanowi on akt
żalu i pokuty za grzechy społeczne narodu, a jednocześnie ma być wyrazem
nadziei, bo właśnie z Krzyża przyszło zbawienie człowieka i świata.

GRUPA 11 – „Św. Franciszek Ksawery”
Grupa wywodzi się z Duszpasterstwa Akademickiego xx. Jezuitów –
WAJ. Grupa pragnie zachować ignaciański charakter modlitewny.
GRUPA 13 – „Bł. Salomea”
Radosną grupę stanowią głównie ludzie młodzi, którzy co roku ze
śpiewem na ustach i szaleństwem w głowach podążają do Częstochowy.
Pielgrzymując modlą się tańcem i śpiewem, wymyślają i wznoszą radosne,
głośne okrzyki, dzielą się z innymi weselem i młodością, które od nich
biją. Wśród pielgrzymów można spotkać młodzież z różnych stron Polski,
która wspólnie maszeruje szukając Miłości jedynego Boga.
GRUPA 14 – „Św. Józef Kalasancjusz”
Grupa formowana przez xx. Pijarów pielgrzymuje pod patronatem Św.
Józefa Kalasancjusza. W grupie idą pielgrzymi z wielu parafii Archidiece
zji Krakowskiej oraz z parafii pijarskich z całej Polski.
GRUPA 15 – „Św. Jan Bosko”
Grupa jednoczy młodzież salezjańską. Pielgrzymuje ona na Jasną Górę
mając za patrona Św. Jana Bosko, człowieka, którego życie oddane było
pracy z młodzieżą, człowieka, który w swoim życiu ukochał młodych ludzi.
15-kę organizuje Duszpasterstwo Akademickie „SPES” i Duszpasterstwo
Młodzieżowe „Gaudium” z salezjańskiej parafii w Krakowie na Dębnikach.
Jednakże we wspólnej drodze uczestniczy młodzież z całej Polski.
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M a ł y „ s ł o w n i k p i e l g r z y m k o w y ” n a w e s o ł o
(kilka terminów znanych pielgrzymom, zaczerpniętych z różnych pielgrzy
mek polskich, które pojawiają się również w pielgrzymce krakowskiej)
Aniołk u! – ulubiony zwrot wielu księży przewodników, stanowiący na
ogół wstęp do totalnego zbesztania pielgrzyma, który w gruncie rzeczy
jest porządnym facetem (bez względu na płeć), co na końcu besztania
stwierdza sam przewodnik.
Amer yk an in – wieloletni pielgrzym grupy bocheńskiej, ostatnio prze
bywający w USA (przyjeżdża na pielgrzymki jubileuszowe)
Asf alt ówk a – uczulenie na kurz i asfalt objawiające się zaczerwieniem
skóry lub wysypką – głównie na nogach. Przechodzi samorzutnie po
powrocie w cywilizowane warunki. Na trasie doraźnie (głównie psy
chicznie) pomaga smarowanie Calamitum lotion. Najbardziej narażeni
są ci, którzy próbują – wbrew regulaminowi – chodzić w szortach lub
mini spódniczkach.
Bąb el – niespodziewana, niezasłużona (na ogół) narośl pokutna na koń
czynach dolnych, często (ku rozpaczy medyków) przekłuwana znacz
kiem pielgrzymkowym.
Baz a – miejsce pobytu VIP-ów pielgrzymkowych.
Blac ha – identyfikator, o którym marzy każdy pielgrzym; nie daje żadnych
przywilejów, a tylko dużo pracy.
Bol ej – ten, kogo coś boli.
Brat – każdy pielgrzym płci męskiej.
Malt a – Centralny Punkt Służby Zdrowia, gdzie można znaleźć pomoc
medyczną i radę wszelkiego rodzaju (łącznie ze wskazaniem powrotu
do domu lub odwiezieniem do szpitala).
Chleb uś – chlebowóz – zaopatruje pielgrzymów nie tylko w chleb, ale
i w napoje, ponieważ nie samym chlebem żyje człowiek.
Cud zog rups two – samowolna zmiana grupy – grzech ciężki pielgrzyma.
Druc ik i – chłopcy łącznościowcy, dawniej kablowali teren (przed
Mszą Św.), dzisiaj kablują w każdej grupie; dzięki nim o pielgrzymce
słychać w okolicy.
SS – Służby Specjalne (członu II) – w dawnych latach (PRL) agencja detek
tywistyczna, poszukująca ukrytych mundurów; dziś, jako umundurowa
na (wiszące identyfikatory – blachy) oblepiona znaczkami pielgrzymek.
Gumk a – precyzyjny przyrząd służący do odmierzania trasy w terenie (w
sprzyjających warunkach zastępowana cyrklem).
Int el ekt ua liś ci – pielgrzymi jednej z grup, corocznie innej, zależnie od
księdza przewodnika.
Kier own ik tras y (główn y dyr ekt or) – tak naprawdę jedyny człowiek,
który wie, gdzie w danym momencie powinna być pielgrzymka; ma
władzę kasowania odpoczynków; wie, która grupa w 2010 roku wejdzie
o godz. 16-tej jako pierwsza na Jasną Górę.
Kil om etr – wartość zmienna, oscylująca wokół 1000 metrów.

Myc ie – czynność polegająca na zobaczeniu zimnej wody.
Obiad ówk a – siostra, która wbrew przysłowiu, że z pustego i Salomon
nie naleje, jest w stanie wykarmić kilkutysięczną głodną dziatwę.
Obs taw ian ie końc a – "karetka" (na ogół z lekarzem), która jedzie za
ostatnią grupą.
Pad alc e – ci, którzy padli na trasie i nie chcą (lub nie mogą) iść dalej.
Patrol – samowolne oddalenie się z miejsca postoju w celach ściśle osobistych.
Pielg rzym błotn y – gatunek środkowoeuropejski, odkryty w latach
1981-1986, którego cechą charakterystyczną jest taplanie się w każdej
napotkanej kałuży.
Pielg rzymk a – każdy pielgrzym płci żeńskiej.
Pleb an ia – miejsce, gdzie księża zdejmują sutanny.
Poczt a pielg rzymk ow a – kartka bez koperty, znaczka i adresata, ale za
to z informacją, o której wstajemy i kto zbiera śmieci.
Podc iąg an ie ogon a – zbieranie grupy do „kupy”.
Pom id or ówk a – największy smakołyk na trasie pielgrzymki, zwłaszcza
w Skale.
Przew odn ic y tras y (przewodasy) – chłopcy z antenką i mapą, którym
się wydaje, że mogą poprowadzić pielgrzymkę, gdzie chcą; najczęściej
używanym przez nich związkiem frazeologicznym jest: „Kuba, Kuba...”
Przew odn ik główn y pielg rzymk i – człowiek, który wie, co się dzieje
na końcu pielgrzymki, będąc na jej czele; wie, co się dzieje na trasie,
będąc na bazie; wie, jaka zupa będzie na obiad za trzy dni, a denerwu
je się tylko drobiazgiem, czy pielgrzymka wejdzie o 16.00 na Jasną
Górę.
San ep id – służba pielgrzymkowa, która zajmuje się zbieraniem śmieci,
a nie nadzorem sanitarno-epidemiologicznym.
Sek ret ar iat – funkcja przypisana do komputera – najczęściej dotyczy
Włochów – służba (jednoosobowa, niezależna), bez której przewodnik
główny zginąłby jeszcze w Krakowie.
Sios tra – każdy pielgrzym płci żeńskiej, czyli jak kto woli – pielgrzymka.
Sios try kab elk ow e – pielgrzymki bez sił, ciągnięte na kablach przez
tubowych.
Tam oj (zwrot z pielgrzymki warszawskiej) – bliżej nieokreślony kierunek,
w którym udała się pielgrzymka.
Tras a olk us ka – odwieczny dylemat: czy uda się przejść bez strat własnych?
Tub ow y – pielgrzym niosący tubę lub osoba odpowiedzialna za wyzna
czanie osób do noszenia tub.
Tupt an ie – podstawowy krok pielgrzyma przy wejściu na asfalt z piasz
czystej, leśnej drogi.
Ucho igieln e – ciasna brama, przez którą z łatwością wchodzą na obiad
korzkiewskiego ogrodu głodni pielgrzymi, ale którą po obiedzie wyjść
już nie mogą.

Kin o, pójść do kin a – udać się (z biletem) w ustronne miejsce, które
na pielgrzymce na ogół ustronne nie jest.

Woz iw od za – osobisty kierowca księdza przewodnika głównego.

Koe duk ac ja – w odniesieniu do noclegów surowo wzbroniona.

Zaj ąc – wariant trasy dla wybranych grup – w zależności od zasług lepszy
lub gorszy od trasy głównej.

Krzyżacy (krzyżowcy) – grupa klękająca na trasie w najmniej spodziewa
nych momentach, zmuszająca tym samym do pokuty pozostałe grupy.
Pil ot szef a – urządzenie do przemieszczania się w terenie przewodnika
głównego.

Zak ład am y skarp etk i! – hasło oznajmujące, że za pięć minut kończy
się odpoczynek.
Zap ras zam y na pół czarn ej – "lewa wolna" w odniesieniu do asfaltu.

Kwat erm istrz – wie, gdzie kto nocuje, ale nikomu nie mówi.

Zdec hlak i – ci, którym się wydaje, że dalej już iść nie mogą.

Lew a woln a – nie oznacza amnestii dla komunistów w ramach miłosier
dzia chrześcijańskiego, a jedynie pozostawienie na lewej stronie drogi
przejazdu dla samochodów (albo innych pojazdów).

Znac zek – oznakowanie pielgrzyma służące do: przekłuwania (wbrew
zdrowemu rozsądkowi) bąbli; przypominania pielgrzymowi, do której
grupy się zapisał.

Lotn is ko – odcinek trasy, na którym grupy pokazują swoje możliwości.

Znak – liz ak – znak grupy, którego należy: a/ pilnować; b/ pilnować się.
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Ks. Jer zy Krawc zyk
(Comunione e Liberazione)
Czym jest dla mnie pielgrzymka?
Ks. L. Giussani, założyciel ruchu Comunione e Libe
razione, od wielu lat wskazuje gest pielgrzymki jako
formę błagania o właściwe rozpoznanie swojej drogi
życiowej. Zachęca do udziału w pielgrzymce tych, którzy
znajdują się w momencie decyzyjnym swojego życia,
czyli absolwentów szkół średnich i wyższych, aby w modlitwie do Maryi,
na drodze błagania, rozpoznawali drogę swojego powołania. Jako miejsce
dla całego ruchu z całego świata, wskazał Jasną Górę i Polskę, gdzie moż
na jeszcze doświadczyć spotkania z Ludem Bożym. Bowiem takie doświad
czenie daje człowiekowi siły i odradza jego człowieczeństwo.
Dlatego od wielu już lat, z tą intencją, przybywa do Częstochowy
grupa młodych ludzi z ruchu Comunione e Liberazione. Kiedyś pielgrzy
mowali z Warszawy, Lublina, Wrocławia i Krakowa. W ostatnich latach
pielgrzymują tylko z Krakowa.
Osobiście w pełni się pod tym podpisuję, że Jasna Góra jest tym miej
scem, w którym Matka Boża mówi, co mam czynić. Nie przypadkowo
nazywana jest "Polską Kaną". Doświadczyłem tego w 1981r. Po przebyciu
pielgrzymki z Warszawy do Częstochowy wystarczyło jedno spojrzenie
w oblicze Czarnej Madonny i otrzymałem pewność, że kapłaństwo jest
drogą mojego powołania. Sześć lat później zostało to potwierdzone przez
autorytet Kościoła, kiedy 20. VI. 1987r. otrzymałem święcenia kapłańskie.
Wiem, że Jasna Góra – jest to święte miejsce na ziemi, gdzie Obecność
Tajemnicy Boga Wcielonego, objawia się w sposób wyjątkowy przez
Czarną Madonnę. Tutaj, ten kto prosi, otrzymuje.
Dlatego wiem, że warto tutaj pielgrzymować. Dzisiaj przybywam na to
miejsce, aby prosić o wierność powołaniu oraz modlić się za tych, do któ
rych jestem posłany.

Ks. Jan Rob ak
(Proboszcz Skały)
Czym jest PIELGRZYMKA?
Żyjemy w kręgu dwu rzeczywistości. Jedna stanowi
sacrum, druga profanum – święte i świeckie. Między tym,
co święte, a tym, co świeckie istnieje napięcie, zupełna
przepaść. To, co święte, zorientowane jest na Boga, na
nadprzyrodzoność. To, co świeckie, zorientowane jest na
sprawy ziemskie. To, co święte, podnosi człowieka ku niebu. To, co świec
kie, przykuwa człowieka do ziemi. To, co święte, staje się fundamentem
religii. To, co świeckie, staje się budulcem systemów laickich sekularyzmu.
To napięcie między sacrum i profanum, między świętym a świeckim,
dzieli ludzi na zwolenników światopoglądu religijnego i światopoglądu
laickiego. Orientacja na sacrum lub profanum dzieli wartości na świeckie
i religijne, dzieli społeczeństwo na świeckie i religijne, dzieli systemy na
laickie i religijne, dzieli etykę na laicką i religijną. Orientacja na to, co
świeckie i święte, dzieli grupy wędrujące na pielgrzymów lub turystów.
Kim jest PIELGRZYM? Pielgrzym wyrusza w drogę z motywów religij
nych, nadprzyrodzonych. Pielgrzym podejmuje post, jałmużnę i modlitwę
jako formy religijnej drogi do przezwyciężenia zła w sobie i w świecie.
Pielgrzym zakłada cel poza sobą, nie myśli o sobie, poświęca siebie dla
spraw nadprzyrodzonych, dla Boga lub dla bliźniego. Poświęcenie dla
pielgrzyma jest satysfakcją, jest radością, bowiem trud i cierpienie ma sens
w samym Bogu, w świętości, którą pielgrzymowaniem proklamuje i wy
znaje. Czas pielgrzymki nigdy nie jest czasem straconym.
Turysta nie wyrusza z motywów nadprzyrodzonych, ale laickich.
Często z motywów szczytnych, kulturalnych, poznawczych, godnych
pochwały, ale tylko świeckich. Turysta i wycieczkowicz nie podejmuje
postu, jałmużny, ani modlitwy, lecz w zależności od zamożności lub przy
zwyczajenia korzysta z przyjemności, wolnego czasu i z rozrywek, które
dostarczają okoliczności. Poświęcenie, wyrzeczenie stają się dla wyciecz
kowicza powodem niezadowolenia i smutku oraz pretensji do organiza
torów za stracony czas. Wycieczka i impreza ma sens, kiedy przyniesie
radość dla oczu, dla ciała, chociaż związana będzie z wysiłkiem i zmęcze
niem. Czas wycieczkowy niejednokrotnie oceniany jest jako stracony.
Wy jesteście pielgrzymami, którzy wyruszają z imieniem Jezusa na
ustach i w sercu. Jesteście pielgrzymami, którzy zmierzają do narodowego
Sanktuarium, do stolicy Królowej Polski. Wasze wędrowanie skierowane
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jest, zorientowane jest na świętość, na Boga, na cel nadprzyrodzony. Wy
jesteście pielgrzymami, a każdy pielgrzym jest LISTEM pisanym samym
sobą, pisanym swoim życiem. Jesteście listem pisanym nie na papierze,
ale listem pisanym w czasie na kartach ludzkich serc.
List musi być czytelny, napisany w języku zrozumiałym dla wszystkich
– dla starszych, młodych i dzieci, dla wierzących, obojętnych i niewierzą
cych – dla wszystkich. Pielgrzym jest listem, który niesie przesłanie od
samego Boga i musi go sam umieć czytać.
Pielgrzymka jest listem zaadresowanym do świata laickiego, świeckie
go. Pielgrzym głosi napotkanym ludziom, że jest Bóg, który nas gromadzi.
Jest Bóg, którego prawa nie przeszkadzają żyć, ale pozwalają żyć
ludziom starszym i dzieciom, samotnym i rodzinom. Jesteście listem, któ
ry w tym roku będzie świadczył szczególnie, że rodzina, każda rodzina
jest darem dla Boga, dla człowieka, a nie jego uciemiężeniem. Jesteście
listem, który upomni się u laicko, areligijnie myślących decydentów o bez
pieczeństwo dla każdego życia, szczególnie dla życia poczętego. Jesteście
listem, który musi przypomnieć samorządom i partiom za nimi stojącym,
że ludzie wierzący nie są w Polsce gośćmi i lokatorami, że są u siebie.
Jesteście listem, który musi zaartykułować, że Kościół w Polsce jest u sie
bie, a Jego kultura nie upoważnia nikogo do arogancji wobec spraw
Bożych, nawet parlamentarzystów.
Jesteście listem zaadresowanym do wierzących, do tych, którzy przyj
mować was będą na noclegi, podawać wam będą chleb i napój, do tych,
których spotkacie pracujących na polach, do tych, których kościoły
nawiedzać będziecie. Jesteście listem, z którego muszą wyczytać, że
człowiekowi nie wystarcza samo jedzenie i picie. Jesteście listem, który
radością życzliwości, wyrozumiałością i modlitwą świadczy wobec obo
jętnych, że stali się takimi, ponieważ zrezygnowali z walki o poprawienie
siebie i poprawienie świata. Stali się obojętni, ponieważ jak dzieci nie na
uczyły się samodzielności i czekają na gotowe. Nie wyrośli na samodziel
nych, ponieważ nie stać ich na wysiłek, na wyrzeczenie, poświęcenie bez
zapłaty. Kiedy im się mówi o wartościach i ideach, stawiają pytanie: „a co
za to można kupić?…”.
Jesteście listem zaadresowanym do samych siebie, do uczestników
pielgrzymki. Wspaniały to zwyczaj nazywać się mianem siostry i brata
pielgrzymkowego. Powtarza się nieraz, że syty nie zrozumie głodnego,
bogaty ubogiego, silny słabego, a uczony prostego człowieka. Wśród
braci i sióstr pielgrzymkowych tak nie będzie. Jesteście listem, który prze
mawia mową serca. Zgodnie z tą mową mocniejszy wspomaga słabszego,
cierpliwy niecierpliwego. Ten, który cieszy się ze spokoju sumienia i z po
siadania łaski, nie dziwi się temu, który o nią walczy z Bogiem i ze sobą.
Znamy historię dwóch braci Kaina i Abla. Znamy historię12 braci
Jakuba, którzy swego brata Józefa sprzedali kupcom wędrującym. Tak
wśród was nie będzie. Braterstwo Wasze bierze początek od Jezusa Chry
stusa. Braterstwo Wasze ma aspekt rodzinny, gdyż wszyscy udajecie się
do Maryi, naszej Matki i Królowej. Być listem do swoich najbliższych, jest
to chyba najtrudniejsza misja.
Kochani moi! Jeszcze jedno. Jesteście listem osobiście pisanym, a nie
na maszynie. Gdy ktoś otrzymuje list ręcznie adresowany, natychmiast
rozpoznaje pismo. Tak poznaje list od rodziców, od kochających osób, od
przyjaciół. Jesteście listem Jezusa Chrystusa. To On Was adresuje i wysyła.
Bądźcie na pielgrzymce listem Jezusa Chrystusa, którego rozpoznają po
piśmie wszyscy: starsi i dzieci. Bądźcie listem czytelnym, adresowanym do
niewierzących, do wierzących i uczestników pielgrzymki.
Niech Bóg uczytelni Wasze ręce, Wasze oczy, Wasze usta, Wasze serca
i Wasze pielgrzymie nogi. Niech błogosławiony będzie czas Waszego piel
grzymowania.
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Anna Krajewska
Życie nabiera sensu, gdy umiemy cieszyć się nim
i czynimy je piękniejszym dla drugiego człowieka.
Dlatego dziękuję Ci Matko za „zadanie”, które prze
znaczyłaś dla mnie „dziś”.
Im ono jest trudniejsze, tym bardziej dziękuję Ci za
zaufanie, jakim mnie darzysz.
To nie ciężar, ale radość!
Zrozumiałam, czego ode mnie chcesz.
Proszę, abyś mnie dalej prowadziła.

Zbig niew Wit ek
PIELGRZYMKA DLA MNIE JEST KROMKĄ CHLEBA
WYCIĘTĄ Z BOCHNA ROKU CAŁEGO
ONA MI DAJE ENERGIĘ I SIŁĘ
ABYM SIĘ DŹWIGAŁ Z UPADKU KAŻDEGO
BIORĘ WIĘC W RĘCE BOCHENEK CHLEBA
CO Z DNI MINIONYCH JEST ULEPIONY
I SFORMOWANY NA MÓJ ROK CAŁY
I W PIECU ŻYCIA JEST UPIECZONY
I KREŚLĘ NA NIM WOLNO ZNAK KRZYŻA
POTEM ODKRAWAM CZĄSTECZKĘ SYTĄ
CO W SWYM ZAPACHU I DOBRYM SMAKU
MIEŚCI PIELGRZYMKI DROGĘ PRZEBYTĄ
TO W TYM KAWAŁKU ŻYCIA MOJEGO
JEST PIELGRZYMKOWY OKRES ZAWARTY
CO MI POZWALA DOBRZE ZROZUMIEĆ
ILE DZISIEJSZY CZŁOWIEK JEST WARTY
CHŁONĘ WIĘC KĘSY Z TEJ KROMKI CHLEBA
I DNI PRZEBYTE DO MATKI BOGA
ABY MIEĆ SIŁĘ PRZEZ ROK NASTĘPNY
GDYŻ JEST POKRĘTNA TA ŻYCIA DROGA

