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„Błogosławieni miłosierni”
(Mt 5,7)
Pielgrzymka Ojca Świętego do Ojczyzny w 2002 roku, oprócz
wymiaru partykularnego, miała także wymiar powszechny ze
względu na przesłanie, jakie przyniosła Polsce i całemu światu.
Tym przesłaniem jest nauka Papieża o Bożym Miłosierdziu. W czasie Mszy Św. na Krakowskich Błoniach mówił: „Uświadamiamy
sobie, że Bóg, okazując nam miłosierdzie, oczekuje, że będziemy
świadkami miłosierdzia w dzisiejszym świecie”. Jednakże nie wystarczy o Miłosierdziu Bożym tylko mówić, czy nawet o nie się
modlić. Ojciec Święty zwraca uwagę, że potrzebna jest „wyobraźnia miłosierdzia”, czyli postawa czynnej miłości, która znajduje
swe odbicie w codziennej rzeczywistości przez dzieła miłosierdzia
dokonywane ludzkim sercem, ludzką ręką. Rzeczywistość, w której
żyjemy stwarza wiele okazji do tego, byśmy byli „świadkami miłosierdzia w dzisiejszym świecie”. Właśnie to nauczanie Jana Pawła
II stało się inspiracją dla duchowego programu XXIII Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej. Treścią pielgrzymowania na Jasną Górę była
głębsza refleksja nad tajemnicą miłosierdzia. Autorem tej refleksji
był ksiądz prof. Edward Staniek, znany krakowski patrolog i homileta, który w każdym dniu pielgrzymowania proponował zatrzymanie się nad innym wymiarem miłosierdzia. W czasie wędrowania pielgrzymi, jak zawsze, modlili się w intencji Ojca Świętego
i Ojczyzny. Równocześnie była też okazja, aby przemyśleć i „przemodlić” współczesne problemy społeczne oraz pojawiające się
nowe formy ubóstwa, którym na miarę naszych możliwości powinniśmy zaradzić. Do takiej postawy wezwał nas Ojciec Święty
kończąc swoją homilię na Krakowskich Błoniach: „Pomóżcie współczesnemu człowiekowi zaznawać miłosiernej miłości Boga! Niech
w jej blasku i cieple ocala swoje człowieczeństwo!”.
Materiały duszpasterskie pielgrzymki przygotował ks. Edward
Staniek.

46

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju,
abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść,
wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda,
jedność tam, gdzie panuje zwątpienie,
nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz,
światło tam, gdzie panuje mrok,
radość tam, gdzie panuje smutek.
Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy,
co pociechę dawać,
nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć,
nie tyle szukać miłości, co kochać.
Albowiem dając – otrzymujemy,
wybaczając – zyskujemy przebaczenie,
a umierając – rodzimy się do wiecznego życia,
przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.
Amen
św. Franciszek z Asyżu

KONFERENCJE PLENARNE, POGODNE WIECZORY
Kraków, Dworek Białoprądnicki: konferencja- ks. bp Jan Zając
– „Być chrześcijaninem”
Zielonki: o. Wojciech Ziółek SI – konferencja
Biały Kościół: o. Tomasz Kupczakiewicz OFM
– „Wieczór franciszkański”
Smardzowice: konferencja – dr Ryszard Terlecki
– „Kościół w próbie czasu”
Ojców: don Giuseppe Bolis – „Nasza droga do Boga
– ruch CL w świecie”
Skała: koncert zespołu „40 synów i 30 wnuków jadących na
70-ciu oślętach”
Zadroże: koncert – Jacek Dewódzki, zespół „Rewolucja”
Podchybie: konferencja – ks. Wojciech Olszowski (Caritas)
– „Miłosierdzie w praktyce”
Smoleń: konferencja – ks. Tadeusz Dziedzic
Sułoszowa, Pilica: ks. prof. Grzegorz Ryś – konferencja
Troks: ks. Adam Podbiera, ks. Jan Szczepaniak – konferencja
Rudniki: ks. Antoni Miciak CM – konferencja
Żarki Letnisko: ks. Piotr Grotowski – „Spotkanie misyjne”
Choroń: ks. Tomasz Kijowski SDB – „Spotkanie jedności”
Rzędkowice: koncert Jana Budziaszka i Saługi
Nabożeństwa:
Skała – Nabożeństwo przed ołtarzem bł. Salomei
Leśniów, Sanktuarium MB Leśniowskiej
– Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
Olsztyn, Brzeziny: „Przeprośna Górka”
– Nabożeństwo Pojednania
W czasie pielgrzymki:
Godz. 20.00 		

– „Pogodne wieczory”

Godz. 21.00 		

– Apel Jasnogórski

Godz. 21.15 - 22.00

– Adoracja Najświętszego Sakramentu
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ORGANIZACJA PIELGRZYMKI
Przewodnik główny
Przewodnik duchowy
Koordynatorzy pielgrzymki
		
Obsługa prasowa pielgrzymki

ks. kard. Franciszek Macharski
ks. bp Kazimierz Nycz
ks. Stanisław Sudoł
ks. Adam Ogiegło
ks. Jan Przybocki

8		

św. Wincenty a Paulo

9		

św. Cyryl i św. Metody

10		
		

św. Szczepan
		

11		

św. Franciszek Ksawery

			

GRUPY, PRZEWODNICY
CZŁON I /prądnicki/

13		

bł. Salomea

14		

św. Józef Kalasancjusz
św. Jan Bosko

Przewodnik główny

ks. Józef Gubała

Grupa

Przewodnik grupy

15		

ks. Paweł Ostrowski MS
ks. Piotr Ciepłak MS
ks. Sławomir Jędrych MS
ks. Paweł Bryś MS
kl. Wiesław Węgrzyn MS
kl. Grzegorz Syska MS
kl. Włodzimierz Swyszcz MS
/ XX. Saletyni
ks. Jan Karlak
ks. Piotr Wiktor
ks. Tomasz Tomczyk
dk. Michał Wojtusiak
don Giuseppe Bolis
ks. Jerzy Krawczyk					
don Angelo, don Piero
/ Ruch Comunione e Liberazione
ks. Janusz Czajka
o. Leon Błaszczyszyn OFMCap
ks. Marcin, ks. Dariusz					
dk. Tomasz, kl. Wojciech
s. Edyta Iwulska / Bochnia
o. Bolesław Kanach OFMCap
br. Paweł Orłowski OFMCap
/ OO. Kapucyni
ks. Jacek Piszczek
ks. Zygmunt Kosowski
ks. Jacek Pierwoła
ks. Marek Posełkiewicz CSMA
ks. Antoni Obrzut CSMA
ks. Grzegorz Kosakowski CSMA
kl. Piotr Bulanda CSMA
kl. Krzysztof Pietras CSMA
kl. Paweł Wojakiewicz CSMA
kl. Michał Prokopiw CSMA
s. Anna Przechta
s. Teresa Franiek
s. Anna Margoszewa
/ XX. Michalici

			

Patron grupy

1
Jan Paweł II
			
			
			
			
			
			
		
2 		
św. Brat Albert
		
			
			
2’		
MB Częstochowska
			
			
			
3		
św. Jadwiga Królowa
			
			
			
3’		
św. O. Pio
4		

		
św. Stanisław BM

5		
św. Michał Archanioł
			
		
		
		
		
		
		
			
		
		
5’ 		
Mołdawia

CZŁON II/śródmiejski/
Przewodnik główny

ks. Piotr Iwanek

Grupa

Patron grupy

Przewodnik grupy

6		

św. Jan Kanty

ks. Grzegorz Ryś
ks. Bogusław Białek
/ gr. DA św. Anny w Krakowie
o. Tomasz Kupczakiewicz OFM
o. Ariel Krzywda OFM
o. Klaudiusz Bartos OFM
o. Stanisław Tomasiak OFM					
o. Paweł Kondratiuk OFM
dk. Piotr Blajer OFM					
/ OO. Franciszkanie

7		

św. Franciszek z Asyżu
		

			
		
			
			

ks. Antoni Miciak CM
/ XX. Misjonarze
ks. Sławomir Sułowski
/ gr. z Czech
ks. Piotr Grotowski			
ks. Mariusz Dziuba					
ks. Janusz Machota
/ gr. o charakterze misyjnym
o. Wojciech Ziółek SI
o. Marek Wójtowicz SI
o .Andrzej Migacz SI
/ OO. Jezuici
ks. Adam Podbiera
ks. Jan Szczepaniak
/ gr. autorska
o. Andrzej Tupek SchP
o. Paweł Nejman SchP
/ OO. Pijarzy
ks. Tomasz Kijowski SDB
ks. Tomasz Łach SDB		
ks. Stanisław Zając SDB
/ XX. Salezjanie

CZŁON III /prokocimsko-podgórski/
Przewodnik główny

ks. Krzysztof Winiarski

Grupa

Patron grupy

Przewodnik grupy

17		

św. Kinga

ks. Piotr Grochowski
ks. Bogusław Seweryn		
/ Podgórze
ks. Marek Kasperkiewicz
/ Prokocim Nowy		
ks. Józef Jakubiec
/ Bieżanów Nowy
ks. Zbigniew Medoń
/ Wieliczka

			
18		
św. Maksymilian
		
Maria Kolbe
20		
Najświętsza Rodzina
			
21		
św. Klemens
		

CZŁON IV /nowohucki/
Przewodnik główny

ks. Roman Ciupaka

Grupa

Patron grupy

Przewodnik grupy

24		
		
25		

św. Maksymilian
Maria Kolbe
św. Józef

26		

Święty Krzyż

27		

św. Wincenty Pallotti

28		

NMP Królowa Polski

29		

św. Brat Albert

ks. Krzysztof Polewka
/ Mistrzejowice
ks. Jarosław Nowak
/ gr. młodzieżowa
o. Ireneusz Siwek OCist
/ Mogiła
ks. Sławomir Grochalak SAC
/ XX. Pallotyni
ks. Franciszek Gruszka
/ Bieńczyce
ks. Jerzy Biernat
/ parafia św. Br. Alberta

Pozostali księża
			
			
Klerycy
			
			
			
			
			
			
Siostry zakonne
			
			
			
			
			
			
			

ks. Jan Bielański
ks. Janusz Skorupa
kl. Ryszard Gacek
kl. Mikołaj Niedojadło
kl. Dariusz Susek
br. Kazimierz Korman
br. Augustyn Spasowicz
br. Bartłomiej Rodziewicz
s. Augustiana Matusik
s. Filipa Bąk
s. Maria Kołodziejczyk
s. Dorota Domańska
s. Regina Dębiarz
s. Ines Szałajko
s. Magdalena Hermanowicz

47

CZŁON V /gdowsko-niepołomicki/
Przewodnik główny

ks. Andrzej Kott

Grupa		

Przewodnik grupy

Myślenice		
			
			
			
Gdów 		
			
Niepołomice
			
			
Mszana Dolna
			
			
			

ks. Wawrzyniec Gut
dk. Łukasz
kl. Kamil
kl. Andrzej
ks. Włodzimierz Kurek
ks. Damian
ks. Jerzy Rokita
ks. Wiesław Grzechynia
ks. prof. Tomasz Jelonek
ks. Andrzej Wiktor
ks. Robert
ks. Łukasz
br. Erwin

LICZEBNOŚĆ PIELGRZYMKI
W pielgrzymce wzięło udział ok. 8170 pątników,
w tym 90 księży, 65 diakonów i kleryków, 40 sióstr zakonnych.
Uczestniczyli także pielgrzymi ze Słowacji, Czech, Węgier, Mołdawii,
Włoch /Ruch Comunione e Liberazione – 800 os./, Anglii, Austrii, USA,
Szwajcarii, Hiszpanii i Niemiec.
Człon I
Człon II
Człon III
Człon IV
Człon V
Człon VI
Człon VII
Człon VIII

– ok. 2200
– ok. 2210
– ok. 550
– ok. 1110
– ok. 800
– ok. 550
– ok. 630
– ok. 120

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY
CZŁON VI /skawińsko-czernichowski/
Przewodnik główny

ks. Wiesław Widuch

Grupa

Patron grupy

Przewodnik grupy

I żółta

św. Faustyna

ks. Bogdan Sarniak
ks. Jan Bednarz
kl. Robert Młynarczyk
/ parafia Miłosierdzia Bożego
– Skawina
ks. Grzegorz Odrzywołek
s. Krystyna Czarny
/ parafia św. Apostołów
Szymona i Judy Tadeusza
– Skawina
ks. Adam Pietras
/ parafia św. Mikołaja – Liszki

			
II czerwona św. Jadwiga
			
III niebieska św. Brat Albert

CZŁON VII /chrzanowsko-trzebiński/
Przewodnik główny

ks. Grzegorz Pieróg

Grupa		

Przewodnik grupy

I – chrzanowska
II – libiąska
III – spytkowicka

ks. Andrzej Fyda
ks. Rafał Kluska
ks. Zbigniew Piwowar
ks. Aleksander Kasprzyk

Klerycy:
			
			
			
			
			
			
			
			

dk. Paweł Król
kl. Piotr Listopad
kl. Łukasz Listopad
kl. Micheasz Okoński
kl. Paweł Gałuszka
kl. Łukasz Dębski
s. Lucyna Madan / Zgromadzenie
Sióstr Służebniczek

CZŁON I
Przewodnik główny
Porządkowy główny

Baza		
			
			
			
			
			
			
			
Kwatermistrz główny
			
Służba techniczna
Liturgia		
Służba czystości
			
Zaopatrzenie
			
			
Służba zdrowia
/ Maltańska Służba Maltańska
			
		
		
Transport

CZŁON VIII /suski/
Przewodnik główny
Grupa
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lek. Piotr Łata
Eugenia Dudek
Julia Polkowska
Monika Tota
Sebastian Rusnarczyk
Mieczysław Kasznik
Zdzisław Polkowski
Stanisław Kosydar
Tadeusz Wojton

ks. Adam Banasik

CZŁON II

Patron grupy

Dekanat
Matka Boża z Jasnej Górki
Sucha		
Beskidzka		
			

ks. Józef Gubała
Andrzej Bac
Paweł Czernek
Robert Leśniak
Halina Marchut
Krzysztof Woźniak
Jarosław Leśniak /koordyn. gr.3/
Jaromir Malina /koordyn. gr.3/
Andrzej Siwiec /koordyn. gr.3’/
Anna Krajewska
Beata Gorączko
Anna Mroczek
Dorota Kazubowska
Krystyna Piekarska
Joanna Wydra
Dorota Kmieć
Łukasz Łacheta
Renata Imioło
Grzegorz Szarawara
Władysław Goryczka
Roman Janas
Stanisław Lech
kl. Wojciech Galica
Janusz Michura
Magdalena Wydra
Marcin Chytry
Zbigniew Witek
Bartłomiej Ekiert
Janusz Zybura

ks. Marek Zemła
ks. Mirosław Kozina
ks. Marek Śladowski
ks. Maciej Półtorak

Przewodnik główny
Koordynator członu
Służba specjalna
Porządkowy główny
			
			
			
			

ks. Piotr Iwanek
Bogdan Solawa
Bogdan Orządała
Dariusz Gorajczyk
Robert Marzecki
Ireneusz Sułek
Kazimierz Michalik
Andrzej Michalik
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Baza 		
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
Kwatermistrz główny
			
Służba techniczna
			
			
			
Liturgia		
			
			
Służba czystości
			
Zaopatrzenie – woda
Zaopatrzenie – kuchnia
			
			
			
			
Zaopatrzenie – sklep
			
			
			
			
			
			
			
			
			
Służba zdrowia /
Maltańska Służba Medyczna
			
			
			
			
			
			
			

Michał Suliński
Michał Nosalski
Kazimierz Gajda
Włodzimierz Cieślar
Anna Kielska
Bogusław Jarominek
Dorota Miśtal
Renata Spyrka
Agnieszka Kurylak
Joanna Szpor
Dobrochna Kwiecińska
Sławomir Kreczmar
Sławomir Kasper (foto)
Patrycja Węgiel (baza-foto)
Małgorzata Ciarach (baza-foto)
Dominik Popek
Małgorzata Wypart
Zbigniew Choroba
Robert Błoński
Grzegorz Wójcik
Grzegorz Sala
br. Benedykt Kordula OFM
br. Gabriel Marta OFM
br. Łukasz Łuszczek OFM
Waldemar Sajak
Łukasz Skalik
Jan Szpor
Ewelina Wyderka
Bogusława Wyderka
Damian Wyderka
Paweł Paluch
Agata Jaśko
Paweł Gwóźdź
Katarzyna Gwóźdź
Krzysztof Dubel
Dorota Skrzyniowska
Anna Ciarach
Tomasz Żurek
Barbara Miśtal
Renata Jakubas
Andrzej Płachetko
Grzegorz Ceremuga
lek. Ryszard Rudziński
lek. Józef Wilk
lek. Agnieszka Zych
Sven Carreh
Peter Nolte
Klaus Jeggle
Manuel Redder
Kinga Chmielik

Kwatermistrz główny
Służba techniczna
Służba czystości
Transport
Służba zdrowia
/ Maltańska Służba Medyczna
			
			

Przewodnik główny
Przewodnik porządkowy
Porządkowy główny
			
			
Pilot		
Baza		
			
			
			
			
			
			
			
Kwatermistrz główny
Liturgia 		
			
			
Zaopatrzenie
			
			
			
			
			
			
Służba techniczna
			
Służba czystości
Fotograf		
Kronika video
Transport 		
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
		
			
Służba Zdrowia
/ Maltańska Służba Medyczna
			
			

CZŁON III
Przewodnik główny
Porządkowy główny
Pilot
Baza

CZŁON IV

ks. Krzysztof Winiarski
Filip Banaś
Mariusz Szpakowski
Magdalena Banaś
Kinga Gwóźdź
Matylda Pernal
Piotr Gruca
Adam Pietrzykowski
Rafał Hojda
Janusz Cywicki
Marek Mosór
Jacek Aksamit
lek. Dariusz Giza
Heinz Schaer
Agnieszka Biel

ks. Roman Ciupaka
Marcin Witek
Ireneusz Raś
Iwo Pietruszka
Marek Niedzielak
Tomasz Mazanek
Renata Stępińska
Magdalena Konturek
Agnieszka Konturek
Joanna Baster
Anna Radoń
Monika Hladowczak
Teresa Raś
Elżbieta Wyczesany
Jan Kowalik
kl. Ryszard Gacek
kl. Mikołaj Niedojadło
kl. Dariusz Susek
Marta Wrześniak
Małgorzata Ziomek
Aneta Dudzińska
Paweł Kula
Piotr Knapik
Grzegorz Bryk
Marcin Michalec
Wojciech Wittich
Piotr Jaros
Krzysztof Kwiatkowski
Jan Nowiński
Mirosław Rutkowski
Adrian Wysowski
Stanisław Raś
Kazimierz Wójcik
Mieczysław Dziurdzia
Marian Hejnold
Marek Kopciński
Tadeusz Fima
Artur Mendel
Artur Bukowiec
Ryszard Kotliński
Marek Czarnicki
Antoni Chachlowski
Marek Piekara
Michał Piekara
Zygmunt Zbanuch
Piotr Kawa
Krzysztof Jurasz
lek. Roman Drążek
Grzegorz Chorązki
Tomasz Lenart
Joanna Tabor
Michał Harańczyk

CZŁON V
Przewodnik główny
Porządkowy główny
			
			
Kwatermistrz główny
Baza		
			
			
Służba Zdrowia
/ Maltańska Służba Medyczna
		
		
		

ks. Andrzej Kott
Wojciech Badura
Mariusz Nowak
Dominik Grech
Marek Domagała
Jacek Michalec
Beata Matras
Katarzyna Kołodziej
Agata Kołodziej
lek. Józef Pilzak
Katarzyna Opydo
Horst Meinecke
Peter Omonsky
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CZŁON VI
Przewodnik główny
Porządkowy główny

ks. Wiesław Widuch
Piotr Ćwik
Marcin Maj
Krzysztof Abramski
Mariusz Król
Karol Papież
Piotr Romanowski

Pilot pielgrzymki
Służba Zdrowia
/ Maltańska Służba Medyczna

lek. Róża Karłowska
Krzysztof Derewecki

CZŁON VII
Przewodnik główny
Porządkowy główny
Baza		
			
			
Kwatermistrz główny
Służba techniczna
			
Transport		
			
Służba Zdrowia
/ Maltańska Służba Medyczna
			

ks. Grzegorz Pieróg
Andrzej Olek
Katarzyna Markiewicz
Gabriela Brodacka
Monika Wojtaczka
Anna Matysiak
Krzysztof Seweryn
Marcin Kowalewski
Piotr Lepka
Dominik Hubicki
lek. Piotr Brodzicki
Stanisław Paluch

CZŁON VIII
Przewodnik główny
Porządkowy główny

Kwatermistrz główny, baza
			
Służba zdrowia
/ Maltańska Służba Medyczna
			
			

ks. Adam Banasik
Piotr Kijas
Marek Ponikiewski
Mirosław Winiarski
Janusz Gibas
Łukasz Gibas
Daniel Olszowski
Stanisław Kantyka
Mirosława i Wiesław 		
Łopatkowie
Jacek Gąska
Johannes Saurbier
Hildegard Saurbier
Lekarze z organizacji
„Lekarze Świata”

KOORDYNACJA MALTAŃSKIEJ SŁUŻBY MEDYCZNEJ
			

dr Róża Kubiak
prof. Henryk Kubiak

Ks. Adam Ogiegło
/przewodnik członu chrzanowskiego
w latach 1992-1997,
koordynator pielgrzymki w latach1998-2005/
MOJA PIELGRZYMKA
Piesza Pielgrzymka Krakowska to znaczna część
mojego kapłańskiego życia. Wprawdzie nie byłem z nią
związany od początku, bo dopiero od roku 1991, ale
było to nowe, ciekawe doświadczenie duszpasterskie. Przez kilkanaście lat
byłem z pielgrzymką ściśle związany uczestnicząc w jej organizowaniu najpierw na Ziemi Chrzanowskiej, a potem na szczeblu całej diecezji. Światowy
Dzień Młodzieży na Jasnej Górze zapowiedziany przez Jana Pawła II na
sierpień 1991 roku stał się wielkim wyzwaniem dla duszpasterzy młodzieży
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w całej Polsce. W tym czasie byłem mocno zaangażowany w Ruch ŚwiatłoŻycie. W czasie wakacji prowadziłem, jak wielu młodych księży, rekolekcje
oazowe. Spotkanie młodzieży z całego świata z papieżem w Polsce było
czymś niepowtarzalnym. Wielu młodych ludzi chciało w nim uczestniczyć.
Trzeba było pomóc młodzieży w przygotowaniu do tego wydarzenia. Spotkanie z Ojcem Świętym od strony organizacyjnej miało być połączone
z Pieszą Pielgrzymką Krakowską, która wyruszała tego roku po raz jedenasty.
Zresztą trudno byłoby ją oddzielić od Światowego Dnia Młodzieży z papieżem skoro intencją jej powstania była nieustająca modlitwa za Ojca Świętego
i Ojczyznę. Problemem była jednak liczba uczestników. Dlatego pielgrzymi,
w większości młodzi, mieli wyjść nie tylko z Wawelu, ale z różnych miejsc
w diecezji. Wraz z kilkoma księżmi rozpoczęliśmy przygotowanie do pielgrzymowania z Ziemi Chrzanowskiej. Powstało kilka grup młodzieży z Chrzanowa, Libiąża, Trzebini oraz Jaworzna, które wówczas należało jeszcze do
diecezji krakowskiej. Było to pospolite ruszenie, po kilkaset osób z każdego
miasta. Przeżyliśmy jednak szczęśliwie to spontaniczne pielgrzymowanie na
spotkanie z papieżem i młodzieżą z całego świata, zwłaszcza z Europy
Wschodniej. Podejmując organizację pielgrzymki w roku 1992 pojawił się
pomysł, aby wyruszała ona nie tylko z Wawelu, ale również z innych miejsc
w diecezji. W ten sposób powstały jej części regionalne biorące początek
w Chrzanowie, Gdowie i Skawinie. Z czasem dołączyła jeszcze Sucha Beskidzka. Jak wspomniałem, pielgrzymka była dla mnie nowym doświadczeniem duszpasterskim. Obserwowałem zwłaszcza zjawisko jej dojrzewania,
coraz bardziej świadomego pielgrzymowania. Było to widać szczególnie
w częściach regionalnych pielgrzymki, gdzie ta struktura i tradycja pielgrzymowania dopiero się tworzyła. Powstawało środowisko ludzi pielgrzymki.
Byli to księża, diakoni, klerycy, siostry zakonne oraz osoby świeckie. Ich
zaangażowanie i zdobyte doświadczenie pomagało w następnych latach.
Uczestnicy pielgrzymki w miarę upływu lat zmieniali się. Przybywało ludzi
młodych. Wielu jednak rozpoczętą więź z pielgrzymką nadal podtrzymuje
uczestnicząc w niej co roku. Życzę, aby każdy kapłan, każdy człowiek świecki
mógł przynajmniej raz przejść pieszo na Jasną Górę. Pielgrzymkę pieszą
można w różny sposób opisywać. Można próbować ją określić za pomocą
słów i liczb, ale żeby poczuć jej atmosferę, trzeba w niej uczestniczyć.
				
Ks. Adam Banasik
/przewodnik główny członu VIII – suskiego,
utworzonego w roku 2003/

Pielgrzymowanie do Boga wpisane jest w życie
człowieka wierzącego. Stawać się „człowiekiem pielgrzymującym”, to znaczy ciągle podejmować wyzwania. Ten, kto podejmuje trud pielgrzymowania, stawia
sobie wymagania, określa program działania, obmyśla
receptę na jego realizację.
Każdy czas niesie w sobie różne problemy. Sądzę,
że dzisiejsza młodzież podejmuje trudne wyzwania. Ma też różne swoje
problemy, jest często zagubiona i zabiegana. Zagubienie wynika z tego, że
w dzisiejszym świecie    umiejętnie zacierane są granice między dobrem
a złem. Zabieganie jest skutkiem ciągłego doganiania wysokich standardów
życia materialnego. Pokusa pozornie wygodnego życia skłania niektórych
do wzięcia udziału w tzw. „wyścigu szczurów”. W czasie szkolnych wakacji
młodzież podejmuje za granicą trudną, często najgorszą pracę. Ten zabiegany
świat ciągle „nakręcają” osoby, dla których obce są wartości wypływające
z Ewangelii i tradycji Kościoła Rzymskokatolickiego. Ta grupa osób w swoim
arsenale ma potężne środki, mogące oddziaływać na różne sfery, w których
żyje człowiek. Poprzez zmaterializowany sposób postrzegania świata, w człowieku próbuje się zabić wartości religijne. Świadomy tych zagrożeń, nie
zdziwiłem się, gdy w prowincjonalnym miasteczku Sucha Beskidzka, w średniej szkole, w której uczyłem religii, w szatni pobili się uczniowie handlujący
narkotykami. Okazało się, że walczyli między sobą o tzw. „rynek zbytu”.
Dyrekcja szkoły, nauczyciele i katecheci podjęli zdecydowane kroki, aby do
końca poznać i przeciwdziałać szerzącej się wśród uczniów narkomanii. Tak
zrodził się pomysł, że receptą na tę sytuację będzie piesza pielgrzymka na
Jasną Górę do Matki Bożej Częstochowskiej.
Zgodę na utworzenie dodatkowej wspólnoty Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej – dekanat Sucha Beskidzka – uzyskałem od księdza bp Kazimierza
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Nycza 5 maja 2003 roku. Następnie ksiądz biskup zwrócił się do proboszczów
w dekanacie suskim o życzliwość, a także o niewielką pomoc materialną,
szczególnie na zakup sprzętu nagłośnieniowego. Pod koniec czerwca 2003
roku proboszczowie dokonali wpłaty na ten cel. W rozmowie z księdzem
biskupem zasugerowałem, że pielgrzymkę należy powiązać z miejscową
tradycją pątniczą. Na terenie dekanatu suskiego jest ogólnie znane miejsce
pielgrzymkowe, zwane Jasną Górką, do którego od wieków udawali się
pielgrzymi z okolicy. Znajduje się ono w parafii Ślemień, na wzniesieniu.
Historię tego sanktuarium spisał ks. Antoni Antałkiewicz – proboszcz ślemieński w latach 1849-1876. Zapisał on: ,Początek objawienia Matki Bożej
na Groniu Kumorkowym sięga 1390 roku. Są więc to czasy równoczesne
objawieniu w Częstochowie. Górale żywieccy w tym czasie chętnie pielgrzymowali na Jasną Górkę”.
Kierując się tym zapisem, postanowiłem, że pielgrzymka młodzieży wyruszy ze Ślemienia, z Jasnej Górki – do Częstochowy na Jasną Górę. Tak więc
co roku pielgrzymka będzie wyruszała pod tym hasłem:
„Z JASNEJ GÓRKI NA JASNĄ GÓRĘ”
W przygotowaniu trasy pomógł nadleśniczy z Olkusza mgr inż. Michał
Dobrzański. Trasę ustaliliśmy przy pomocy leśniczych, którzy bardzo dobrze
znali teren. Staraliśmy się, aby pielgrzymka omijała ruchliwe drogi, biegła
wśród lasów, pól i polan, pachnących kwieciem i ziołami. Trasę tę, aby się
z nią zapoznać, dwukrotnie przemierzyłem na skuterku. Te urocze miejsca
miały pielgrzymom pomóc w wyciszeniu, by mogli skupić się na modlitwie.
Materiały do rozmyślań otrzymałem od koordynatora Pielgrzymki Krakowskiej – ks. Adama Ogiegły. Na podstawie tych materiałów przygotowałem
krótkie streszczenie, przeznaczone na każdy dzień.
Tematem tej XXIII Pielgrzymki Krakowskiej było miłosierdzie – „Błogosławieni Miłosierni”. W tym miejscu chciałbym podziękować braciom pielgrzymkowym – obecnie już nieżyjącemu panu Leopoldowi Kijasowi i Jackowi Gąsce, którzy mieli bardzo duże doświadczenie pielgrzymkowe. Jeszcze
w latach 70-tych razem z ojcem Benigniusem Deptułą z Opactwa Cystersów
w Mogile pielgrzymowali do Częstochowy. Z tych pielgrzymek zaczerpnąłem
regulamin do naszej pielgrzymki z Jasnej Górki.
Po zakończeniu XXIII Pielgrzymki Krakowskiej i zdobyciu wielu doświadczeń próbowałem wysnuć jakieś wnioski, odnośnie organizacji
w przyszłych latach. Moją wiedzę chciałem skonsultować z osobami, które
znają problemy związane z organizowaniem pielgrzymek. Stąd pomysł
zrobienia publicznej debaty pt. „Pielgrzymowanie w trzecim tysiącleciu”.
Sympozjum odbyło się na terenie szkoły im. Walerego Goetla w Suchej
Beskidzkiej 1 grudnia 2003. Na to spotkanie wraz z panią dyrektor tej szkoły
mgr Ewą Kawończyk przybyli: ojciec paulin prof. dr hab. Zachariasz Jabłoński, pani prof. hab. Henryka Kramarz, pani prof. dr hab. Maria Lizis oraz
zaproszeni uczniowie i goście. Padło tam wiele ważnych sugestii – między
innymi zebrani dowiedzieli się, jak kiedyś    wyglądało pielgrzymowanie,
jakie są charakterystyczne cechy pielgrzymki i jakie są zagrożenia dla współczesnej pielgrzymki.
Moje doświadczenia, poznanie trasy pielgrzymkowej z Jasnej Górki na
Jasną Górę oraz debata o pielgrzymowaniu na sympozjum, doprowadziły mnie
do wniosku, że trzeba skrócić niektóre odcinki trasy pielgrzymkowej i znaleźć
dla pielgrzymów nowe miejsca noclegowe. Następnie w oparciu o materiały
pielgrzymkowe, dostarczane przez głównego koordynatora pielgrzymki, trzeba
było podjąć trud zrobienia „dzienniczka duchowego” pielgrzyma.
Przygotowaniem go zajmują się mgr Barbara Godawa, Zenon Kijas oraz
mgr Małgorzata Myśliwiec. Do tych materiałów musi być też dobrze opracowany śpiewnik pielgrzymkowy. W organizacji pielgrzymki ważny jest jej
podział na mniejsze grupy. Na czele grup stanęli animatorzy. Animatorem
powinna być osoba o wykształceniu teologicznym, wspomagana przez
humanistę. Przygotowanie animatorów należy rozpocząć dużo wcześniej
przed wyruszeniem pielgrzymki. Bez tej pracy u podstaw pielgrzymka przekształci się w zwykłą wycieczkę. Za tworzenie wspólnoty duchowej, rekolekcji w drodze – szczególnie dziękuję animatorom życia duchowego pieszej
pielgrzymki z Jasnej Górki na Jasną Górę: księżom- Markowi Zemle, Mirosławowi Kozinie, Markowi Śladowskiemu, Maciejowi Półtorakowi.
W pielgrzymowaniu bardzo ważną rolę odgrywa pieśń modlitewna,
powiązana z tematem dnia piosenka religijna, czy wspólna muzyczna zabawa.
Chciałem serdecznie podziękować braciom i siostrom przygotowującym
śpiewnik pielgrzymkowy, oraz tym wszystkim, którzy biorą udział w tworzeniu wspólnego śpiewu.

A są to: Brygida Pochopień, Beata Surma, Wiesława Surma, Beata Pochopień, Patrycja Copija, Justyna Gruszeczka, Katarzyna Cyganek, Mariola Wątroba, Sylwia Kubieniec, Alicja Żurek, Patrycja Zemlik, Joanna Pyka, Arek
Kijas, Filip Bąk, Asia Okruta, Kasia Kotomsko, Adrian Świerkosz i inni, nieznani mi z nazwiska muzycy.
Opiekę medyczną nad pielgrzymami w czasie XXIII Pielgrzymki Krakowskiej sprawowała Maltańska Służba Medyczna wraz z organizacją charytatywną Lekarze Świata, później Lekarze Nadziei, gdy współpracowaliśmy
w tworzeniu konwojów humanitarnych.
W czasie wojny jugosłowiańskiej z Lekarzami Świata wspólnie dostarczaliśmy leki do szpitali dziecięcych, ubrania do obozów uchodźców. Były
też wyprawy z maltańczykami na Wschód – do byłych republik ZSSR na czele
z p. Jackiem Platerem. W czasie tej pielgrzymki pieszej maltańczycy bardzo
dobrze sprawowali opiekę medyczną.
Przygotowując następną pielgrzymkę – po rozmowie z p. Jackiem Heredą – naczelnikiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurowie oraz wójtem
w Stryszawie – p. Jackiem Zającem, postanowiłem, że opiekę medyczną
przejmą strażacy z Sekcji Ratownictwa Medycznego z Kurowa. Mogli się oni
pochwalić pierwszym miejscem w ogólnopolskich zawodach strażackich.
W tym miejscu dziękuję serdecznie p. Jackowi Zającowi, p. Jackowi Heredzie
oraz wszystkim ratownikom medycznym za ich ofiarną pomoc na rzecz
pielgrzymki. Szczególnie w mojej pamięci zapisali się: Mariusz Hutniczak,
Tadeusz Kwaśny, Marek Adamczowski, Magdalena Bodzek, Maria Gąska
i Marta Gąska oraz inni ratownicy, którzy ofiarnie brali udział w zabezpieczeniu pielgrzymki.
Na trasie całej pielgrzymki współpracujemy z Kołami Gospodyń. Przez
cały czas naszego pielgrzymowania udaje się nam dla pielgrzymów przygotować ciepły posiłek. Szczególnie tu chciałem podziękować tym paniom,
które gotują, oraz wszystkim sponsorom, którzy nas wspierają. Dziękuję
Kołom Gospodyń z Koconia, z Lasu, z Jaroszowic, z Trzebini, z Młoszowa,
oraz innym, którzy nam pomagają. Podziękowania również należą się też
innym osobom, a są to: sołtys z Jaroszowic – p. Maria Potoczna, sołtys z Bogucina Dużego – p. Lucyna Probiesz, p. Władysław Szubel i jego żona, byli
harcmistrzowie ze zgrupowania ks. Lonara z Trzebini, p. dyr. szkoły podstawowej w Rudnikach mgr Roman Dziewiński. Bez pomocy tego ostatniego
nie mielibyśmy noclegu w Rudnikach. Dziękuję też wielu innym ludziom
dobrej woli, którzy nam w tym wspólnym dziele pomagali. Jeśli kogoś pominąłem, to bardzo przepraszam. Ludzi tworzących tę pielgrzymkę jest
bardzo dużo. Dziękuję Wam wszystkim za współtworzenie tego wielkiego
dzieła, a szczególnie ks. kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi. Dziękuję za
jego serdeczność i modlitwę w intencji pielgrzymów, oraz za twórcze wspieranie tego dzieła, które wypływa z potrzeby ducha. Tymi podziękowaniami
chciałem też ogarnąć ks. biskupa Jana Szkodonia, za jego ogromny wkład
w dzieło budowania Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej, a także proboszcza
ze Ślemienia ks. Tadeusza Augustynka za przychylność i pomoc w jej organizacji. Pragnę także wyrazić podziękowanie ks. Stanisławowi Bogaczowi,
który co roku przemierza z nami jeden dzień pielgrzymki, pomagając w sprawach duszpasterskich.
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Homilia podczas Mszy Świętej na rozpoczęcie XXIII PPK na Jasną Górę
Wawel, 6 sierpnia, 2003 r.
W czterech językach rozbrzmiała Ewangelia, ale gdybyśmy byli dokładni, to trzeba byłoby w kilkunastu językach ją odczytać. Ostatnie słowa to
była Jezusowa prośba: poczekajcie ze świadectwem, nie rozpowiadajcie,
zrozumieją dopiero wtedy, kiedy zmartwychwstanę. Chrystus prawdziwie
zmartwychwstał – i dlatego nam już nie wolno milczeć. Jesteśmy świadkami.
Świadek musi przekazać to, o czym jest przekonany. Jak jest potrzebne,
żeby nie brakło przekonanych świadków – przekonanych do prawdy,
przekonanych do dobra, przekonanych do Jezusa!
Sięgamy do pielgrzymowania, sięgamy po pielgrzymowanie i to jest
sposób naszego świadectwa. Nie wczoraj, nie przedwczoraj wymyślony.
To jest zapisane w człowieku dlatego, że jest człowiekiem, i nie wystarczy
mu to, co jest w zasięgu oczu i ręki. Człowiek rodzi się z głębią, w której
dostrzeże siebie, Boga, ludzi i świat. Jak jest jakiś happening, to przez chwilę
chce się pokazać, że się jest rozluźnionym i że się robi, co się chce. Ten
plecak, który się bierze na plecy, to jest jak znak zobowiązań, które się
przyjmuje, których się szuka, żeby odnaleźć lepiej siebie i swój świat. Piel
grzymka pojedynczo czy w wielkiej grupie to jest zawsze pójście przede
wszystkim w wewnętrzną drogę, w głąb i w górę. Świadectwo, moi drodzy
młodzi przyjaciele – wasi rodzice i wasi dziadkowie pielgrzymowaniem
składali świadectwo, a było to świadectwo w obronie wolności, w obronie
prawa do ojczyzny wolnej.
Mówili, że to jest pielgrzymowanie „przeciwko”. Pewnie, że kto nie
uwierzył w Jezusa, to czasem szedł na przekór tym „pieronom”, jak mówili
w Piekarach. Ale ilu z tych, co szli tylko przeciw systemowi gnębiącemu
człowieka, odnajdywało Jezusa jako cel i sens. A kiedy się naprawdę bali,
uspokajali się dopiero wtedy.
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Pan jest ze mną. Choćbym chodził ciemną doliną, nie cofnę się, nie
ucieknę. Pan jest ze mną. Nie skończył się czas obrony, obrony człowieka.
Bo można tak powiedzieć: Pan tak ukochał człowieka, Jezus, że życie swoje
dał, żeby go obronić. Obronić, uratować.
Będą na was patrzyli ludzie, kiedy będziecie szli. Już nie mówią: dziwaki,
już nie mówią: demonstranci, już nie mówią: czemu oni się biorą do polityki? Obrona człowieka w sobie i w innych, odnajdywanie siebie i pomoc
innym, żeby odnaleźli i prawdę i dobro – jeśli to jest polityka, to proszę
bardzo. Tego się nie wyrzekniemy nigdy.
A czy trzeba dzisiaj bronić? No, my idziemy naszymi spokojnymi stronami, ale w naszych spokojnych stronach, zwyczajnych, w każdym domu
telewizor, a w nim ciągle powracające wiadomości o tym: koniec z rodziną,
koniec z małżeństwem, koniec z rozróżnieniem: mężczyzna i kobieta,
małżeństwa, w cudzysłowie „małżeństwa” homoseksualne, rodzina przestarzała i niepotrzebna, czy w ogóle potrzebne małżeństwo? A po co ciężary
macierzyństwa i ojcostwa? A co to jest prawda? A może byśmy przegłosowali, czy ona w ogóle jest? A czy dobro to nie jest produkt z warsztatu – na
tym warsztacie taki, na innym tamten?
My idziemy w pielgrzymce, my idziemy po wsiach, po miastach, a tam
wszędzie przychodzi ta, no, stara pokusa, powraca stara pokusa i stary spór:
co to jest prawda? W takim świecie żyjemy. I nie chcemy naszą pielgrzymką
wychodzić z niego! Idziemy jako świadkowie Boga, który jest z nami,
świadkowie prawdy, dobra, szczęścia, miłości. A kiedy się będzie kończyła
pielgrzymka, wracamy do naszych domów po to, żeby przez resztę dni
i resztę roku być dalej świadkami. Czy to jest egoizm? Nie. Chcemy pomóc
braciom i siostrom, chcemy pomóc naszym ojczyznom: polskiej, czeskiej,
słowackiej, węgierskiej, włoskiej, angielskiej, francuskiej, chcemy pomóc
naszym krajom ojczystym, chcemy pomóc Chrystusowi żyjącemu wśród
nas. Chcemy pomóc.
Błogosławieni miłosierni. Otrzymacie wiele – miłosierni, mądrzy,
uczynni, ofiarni – otrzymacie wiele: otrzymacie miłosierdzie. Czym mierzyć
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możliwości Boga? One są nieskończone. Ale naczyniem, którym czerpie
się miłosierdzie, jest ufność. A jej miara jest w naszych rękach. Przyjdź,
Duchu Święty, rozszerz moje serce! Chyba nikt z nas nie idzie na tę pielgrzymkę, czy z nią idzie czy zostaje w domu, z egoistycznych względów.
Prawda, podziękować za maturę, za egzaminy, za pracę, to prawda, podziękować Bogu. A równocześnie podziękować ludziom, dzięki którym jesteśmy tam, gdzie jesteśmy, i tym, kim jesteśmy. Owszem, idziemy nieraz
przyciśnięci trudnościami, niepewnością i myślami, które nam zasłaniają
drogę. Ale przecież nikt nie żyje tylko dla siebie. Idziemy – kto z nas nie
idzie z myślą o kimś, o jakiejś wspólnocie, z taką intencją, którą trzeba
nazwać: idę, bo kocham, idę, bo chcę pomóc? A pomóc ... – jest Ten, który
może wszystko, Bóg miłujący, i chcę Mu powiedzieć i wypowiadać w czasie
mojej pielgrzymki te imiona, prosząc Go: przyjdź do nich i pomóż, uratuj,
uzdrów, napraw, wyprostuj, odnajdź. A że Jezus jest z nami, dlatego takie
to proste, oczywiste w czasie pielgrzymki, i niech to zostanie na późniejszy
czas, kiedy do programu każdego dnia nie będzie już wpisanej „regulaminowej” Mszy Świętej i oczywistością nie będzie konfesjonał i spowiedź,
i szukanie w sakramencie pokuty Ojca Niebieskiego, szukanie przebaczenia
i odnowy ducha.
Wczoraj byłem, w wigilię rozpoczęcia pielgrzymki, pomiędzy pielgrzymami włoskimi z Comunione e Liberazione w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Dziś jesteśmy na Mszy Świętej, która jest świętością miłosierdzia Bożego, teraz na Wawelu, jutro po drodze, za parę dni na
Jasnej Górze, a potem u nas, blisko, w rodzinnych stronach po powrocie.
Bo to jest źródło miłosierdzia – Jezus żyjący wśród nas ze swoją Golgotą,
ze swoim zmartwychwstaniem, ze swoją górą Tabor, i z Kaną Galilejską,
i z drogą krzyżową, i ze swoim Betlejem, Jezus jest pomiędzy nami. A to
wszystko obecne w tajemnicy Eucharystii.
Idziemy z naszym świadectwem, z naszym wewnętrznym przekonaniem
o Bogu i Jego prawie wypisanym w sercach ludzkich, idziemy bronić człowieka, bronić tej cywilizacji, żeby w niej nie zapanowała polityka, egoizm,
prawo sukcesu za wszelką cenę, używania i panowania nad innymi. To jest
świadectwo i to jest czyn miłosierdzia. Tak, szukamy miłosierdzia Bożego.
Wasza pielgrzymka jest czynem miłości. Nie pogardy ludzi i świata, i wołaniem o ogień, żeby ich spalił, gdyby przyszedł. A co ze mnie by zostało?
Nie, to jest wołanie o miłość, o prawdę, o dobro.
Mszę Świętą odprawiam za was pielgrzymi, i równocześnie wielki jest
Bóg – w intencjach tych, w jakich wy pielgrzymujecie. Chcę stanąć przy
każdym, nie pytając jaka jest intencja, twój zamiar, co chcesz wybłagać
u Boga swoją pielgrzymką, ale po prostu modlę się i proszę, tak jak ojciec
prosił Jezusa za swoje dziecko: przyjdź, przyjdź, Panie, pomóż. Bądź miłosierny, Panie!
Jeszcze na koniec, ale już po błogosławieństwie, kiedy się będziemy
brali w drogę, przeczytam ten wspaniały spis, który tutaj mam, na którym
wymienieni są w poszczególnych grupach członkowie XXIII Pielgrzymki
Krakowskiej. Idziemy teraz w świętą tajemnicę Eucharystii, zanosząc do
Boga nasze prośby, jedne wypowiadane głośno, i tyle, tyle innych, które
po cichu powiemy.
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Ks. bp Jan Zając

Bądźcie miłosierni – jak miłosierny
jest Ojciec wasz!
„Nie lękaj się, Ja zawsze jestem z tobą…”
Na początek drogi pielgrzymiej do Matki Miłosierdzia
przed oczy wędrowców stawiam przestrzeń w Sanktuarium Łagiewnickim – wnętrze Bazyliki konsekrowanej
przez Ojca Świętego Jana Pawła II.
Patrzmy na wymowę wystroju prezbiterium. W wyraźny sposób Jezus
okazuje swoją moc. Krzew tu umieszczony to znak żywiołu, który otacza
człowieka. Znak, że człowiek żyjący na tej ziemi jest niepokojony różnego
rodzaju burzami – jest miotany żywiołami świata. I tymi, które pochłonęły
setki tysięcy ofiar, ale i burzami przechodzącymi przez społeczeństwa;
burze bardzo bolesne, bo niszczące życie Boże w sercach ludzi, szczególnie
w sercach dzieci, burze przetaczające się przez nasze polskie społeczeństwo. Burze, które nie omijają naszych parafii, rodzin... I te burze, które
mają miejsce w skrytości naszych serc.
Patrząc na różnego rodzaju dramaty, wyrywa się z ludzkich ust wołanie
– dlaczego tak się dzieje? Wyrywa się ze strwożonych serc nawet dramatyczne pytanie: Gdzie jest Bóg, który dopuszcza takie tragedie? Oto Jezus
staje – na całym globie ziemskim – jak w łodzi miotanej burzami – i strwożonym uczniom stawia pytanie: Czemu tak bojaźliwi jesteście? Dodaje słowa,
które przenikają do głębi sumienia człowieczego: „Jakże wam brak wiary!”
Jezus – ten niestrudzony Wędrowiec staje przy przerażonym człowieku
i mówi do jego bojaźliwego serca: „Nie lękaj się, Ja zawsze jestem z tobą!”
Mówi do człowieka szukającego wsparcia, fundamentu, autorytetu: „nie
znajdzie ludzkość uspokojenia, dopóki nie zwróci się do Mojego Miłosierdzia” (Dz. 300). Potrzeba było, aby prosta zakonnica – Siostra Faustyna
usłyszała to zapewnienie, że tylko w Bożym Miłosierdziu świat znajdzie
pokój a człowiek szczęście.
Słowo uciszające dusze ludzkie – jak iskra – dociera do ludzi – obejmuje
swoim ciepłem – idących szlakiem pielgrzymki życia. Pielgrzym wychodzi
naprzeciw ukochanego Wędrowca, który idzie po polskich drogach, i stając

przed nim mówi nad każdym sercem człowieczym: „Ja jestem! Nie lękaj
się! Ja jestem zawsze z tobą!”
Choć może się wydawać, że w dramatycznych wydarzeniach – Jezus
śpi w łodzi naszego życia – i nie zawsze rozumiemy, co się dzieje, nie
znajdujemy wytłumaczenia – to jednak Boski Nauczyciel powtarza: „Nie
znajdzie ludzkość uspokojenia, dopóki nie zwróci się do Mojego
Miłosierdzia”.
Odpowiedź na takie orędzie może być tylko jedna: „Jezu, ufam Tobie!”.
Popatrzmy na obraz. Pan Jezus nie siedzi na tronie czekając na hołdy,
które się Mu słusznie należą. Pan Jezus nie stoi, oczekując, że człowiek
będzie padał przed Nim na kolana – a należałoby to czynić – Jezus idzie
ku człowiekowi – Jezus jest w nieustannym ruchu w stronę człowieka. Idzie
z sercem otwartym, z którego wypływają promienie łaski i miłosierdzia.
To serce, które tak ukochało każdego człowieka – nieustannie, niestrudzenie idzie na spotkanie z człowiekiem. Idzie i wyciąga rękę – nie w geście
grożenia – a miałby za co grozić! – wyciąga Boską dłoń w geście przebaczenia – w znaku odpuszczenia grzechów.
Idzie ku nam Jezus z promieniem miłości, który pada na ołtarz, na
którym uobecnia się ofiara eucharystyczna. Jezus nieustannie płaci cenę
za nasze zbawienie, za nasze uspokajanie, za nasze szczęście. Krzyż na
Golgocie był ceną, którą zapłacił nasz Zbawiciel, abyśmy mieli życie, życie
wieczne. Na ołtarzu trwa nieustanne karmienie Ciałem i Krwią Pańską, aby
człowiek w pielgrzymce ziemskiej nie ustał i doszedł do Domu Ojca, aby
wichry świata nie zniszczyły dobra i piękna Bożego w sercu człowieczym;
aby zły duch, który walczy o każdego człowieka, o każdą duszę, nie odniósł
zwycięstwa – Jezus jest z nami!
Rozpoczyna się Jezusowe pielgrzymowanie do serca człowieczego.
Rozpoczyna się błogosławiony czas – tak bardzo oczekiwany, tak bardzo
potrzebny. Rozpoczyna się wędrowanie Pana Jezusa poprzez nas do drugiego człowieka. Jezus bowiem nie jest tylko dla nas, dla naszego uspokojenia – ale dla wszystkich! Szczególnie dla tych, którzy najbardziej tego
miłosierdzia potrzebują.
Wiele jest serc, które czekają, że zaniesiemy ogień miłosierdzia, zaniesiemy Bożą iskrę do wszystkich, których spotkamy na naszej drodze.
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Zaniesiemy żar Bożego Miłosierdzia, które rozpali serce człowiecze. Tak
spełni się Boża obietnica – „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”.
„Pozostań z nami Panie”!
W Eucharystii – jak uczniowie z Emaus – spotykamy Pana -Zmartwychwstałego Zbawiciela. Dziś na nowo Pan oświeci nasze umysły, rozgrzeje
serca przy „łamaniu chleba”. Dziś na nowo – uczynimy to, co uczynili tamci
uczniowie -jak mówi Ewangelista: „W tej samej godzinie wrócili do swoich”
– i z radością dzielili się orędziem wielkanocnym „Spotkaliśmy Zmartwychwstałego Pana! Jezus żyje!”
To, o co prosili: „Pozostań z nami, Panie!” – stało się Obecnością.
Bądźcie Apostołami Bożego Miłosierdzia! Głoście wszystkim, że Pan
Zmartwychwstał! Jesteśmy zwycięzcami! Nie mogą nas zniszczyć żywioły
tego świata, nie może nas pokonać zło tego świata, nie możemy załamywać
się po tych wszystkich dramatach świata, które napotykamy – Pan jest
z nami! Jezus żyje! Jesteśmy w rękach Miłosiernego Boga!
Niech dokona się tutaj cudowna wymiana darów. Przychodzimy tutaj
i składamy dar: „Jezu, ufam Tobie” – Jezus przyjmuje to moje zaufanie,
przyjmuje to wszystko, co niosę w moim sercu. Tutaj otrzymujemy Boski
Dar – Jezus mówi twojemu i mojemu sercu: „Bracie, Siostro, Ja ufam tobie”.
Jaka wspaniała wymiana darów! Niech to zaufanie między człowiekiem
a Bogiem trwa! Niech przynosi owoce w pielgrzymowaniu Pana Jezusa do
nas, i w naszym pielgrzymowaniu do Jezusa.
„Oto Matka twoja!”
W pielgrzymce do Jezusa Miłosiernego i do drugiego człowieka idzie
się zawsze przy boku Matki. Matka Miłosierdzia uczy nas prawdy, że jesteśmy ukochani przez Boga, który jest zatroskany o człowieka. Matka wyzwala
nas od pokus samowystarczalności i rozpaczy. Prowadzi do Boga bogatego
w miłosierdzie.
Matka Boża Miłosierdzia, stojąca pod krzyżem Syna i pod naszymi
krzyżami, uwalnia nas od lęku przed Bogiem – staje na drogach i pomaga
w odkrywaniu miłości przebaczającej w sakramencie pokuty. Matka Bożego
Miłosierdzia uczy nas bliskości z Jezusem w Eucharystii. Uwalnia człowieka
od obojętności, letniości w przyjmowaniu Ciała i Krwi Pańskiej. Prowadzi
do Zmartwychwstałego Syna, który przywołuje każdego, i każdego zaprasza
na ucztę niebieską.
Matka Miłości miłosiernej prowadzi nas do Chrystusa obecnego w drugim człowieku. Wyzwala nas z porażającego egoizmu i uczy nas konieczności „wielkiego wołania” o miłosierdzie dla obecnego pokolenia i dla
tych, które nadejdą. Uczy nas wyobraźni miłosierdzia. Uczy zdolności bycia
bliźnim tak, aby gest pomocy nie był odczuwany jako poniżająca jałmużna,
ale jako świadectwo braterskiej wspólnoty dóbr.
Matka opiekuje się siostrami i braćmi swego Syna, pielgrzymującymi
jeszcze i narażonymi na trudy i niebezpieczeństwa, póki nie zostaną doprowadzeni do szczęśliwej ojczyzny w niebie.
„Bądźcie świadkami miłosierdzia” – taki testament zostawił nam Jan
Paweł II, gdy żegnał się z nami po ostatniej pielgrzymce. Idąc za tym wezwaniem – na kolejnym etapie pielgrzymki ziemskiej na Jasną Górę – przyjmijcie na nowo Orędzie Miłosierdzia otwartym sercem i nieście go wszędzie
tam, gdzie ludzie potrzebują światła nadziei.
Kraków, Dworek Białoprądnicki
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Paweł Czernek
/człon I – prądnicki/
Pielgrzymka to czas rekolekcji i mimo wielu obowiązków, te 6 dni w sierpniu powracają od wielu lat i zachęcają do przeżycia za każdym razem „na nowo” rekolekcji
w drodze. Ta „nowość” to inni ludzie, inne problemy
i sukcesy organizacyjne, a przede wszystkim czas zadumy nad samym sobą.
Parę dni spędzonych na pielgrzymce daje zrozumieć, że najprostsze rozwiązania są najdoskonalsze, ponieważ nie trzeba mieć zamożnego statusu,
bo każdy z otoczenia to brat i siostra służący pomocą, nie trzeba jadać
frykasów, bo wystarczy woda i chleb, nie trzeba nigdzie się spieszyć, bo
wszystko jest zaplanowane. Te rozwiązania od 30 lat są praktycznie takie
same, i co roku podążamy tym samym pielgrzymim szlakiem, i tak jest
z prawdziwą wiarą, która jest prosta, ta sama od paru tysięcy lat i daje
prawdziwe szczęście życia. Dla mnie pielgrzymka do tronu Jasnogórskiej
Pani, to także dziękczynienie za całoroczną opiekę, a zarazem prośba
o kolejny dobry rok.

Ks. Jerzy Krawczyk
/Jeden z organizatorów ruchu CL w Polsce
i przewodnik gr. 2’ członu I – prądnickiego/
Czym jest ruch Comunione e Liberazione?
Ruch zrodził się z charyzmatu ks. Luigi Giussaniego
we Włoszech w 1954r. jako odpowiedź na pogłębiającą
się sekularyzację społeczeństwa, szczególnie wśród młodzieży. Ks. L. Giussani podejmując katechezę w szkole obudził w młodych ludziach zdolność
do przeżywania wiary w swoim środowisku szkolnym. Wiara stała się dla
nich wydarzeniem życia, sposobem podejmowania wszystkich spraw.

Punktem wyjścia jest spotkanie z charyzmatem, który pozwala doświadczyć
wiary, jako „coś” fascynującego. Odkrycie na nowo, ze Chrystus jest Tym
Jedynym, który ocala człowieka i czyni go wolnym. Miejscem, w którym
ta przemiana trwa jest komunia Kościoła. Ruch CL od wielu lat jest obecny
w ponad 80-ciu krajach świata, a szczególnie w środowiskach życia młodzieży – w szkołach, na uniwersytetach. Dzisiaj bardzo wielu młodych ludzi
przestało chodzić do kościoła. Dlatego ruch stara się budować Kościół
w środowisku życia, aby tam przez swoich rówieśników, młodzi ludzie
mogli spotkać Chrystusa. W Polsce ruch CL jest obecny od 20 lat.
Dlaczego Włosi i Europejczycy przybywają od wielu lat na pielgrzymkę
do Polski?
Kiedy ks. L. Giussani w latach 70-tych i 80-tych przyjeżdżał do Polski,
zobaczył, że w Polsce jest jeszcze obecne doświadczenie ludu Bożego,
które ma zdolność rodzenia do wiary. Stąd wskazał naszą ojczyznę, jako
miejsce, gdzie warto przyjeżdżać na pielgrzymkę. Genialność ks. L. Giussani
polega też na tym, że rozpoznał fakt, że Jasna Góra jest tym miejscem, gdzie
Matka Boża objawia swoje działanie, jak w Kanie Galilejskiej. Pomaga w
zbliżeniu się do Jezusa i w odczytaniu woli Bożej. Tutaj mówi do swoich
dzieci: „Uczyńcie wszystko cokolwiek Wam powie”.  Dlatego młodzi ludzie
z CL, będący w „decyzyjnym momencie swojego życia” (maturzyści, absolwenci szkół wyższych), przybywają co roku w pielgrzymce na Jasną Górę,
aby tutaj prosić o właściwe rozpoznanie swojego powołania. Człowiek
swojego życia nie wymyślił. Życie zostało nam dane. Dlatego trzeba prosić
Tego, który nam je dał, o właściwe rozpoznanie swojej drogi życiowej.
Czarna Madonna jest na tej drodze najlepszą przewodniczką. Wota widniejące w Jasnogórskiej Kaplicy są znakiem tego, że wielu tutaj otrzymało
potrzebne łaski, za przyczyną Matki Bożej.
Grupa 2’ ruchu CL liczy na przestrzeni lat od 100 do ponad 1200 osób
i idzie tradycyjnie z członem I pielgrzymki. Integracja europejska stwarza
nową możliwość spotkania, którego celem jest budowanie wspólnoty
młodych Europejczyków na fundamencie wiary w Chrystusa. Dlatego
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propozycja CL została skierowana do wielu krajów Europy. Najwięcej
młodych ludzi pochodzi z Włoch, są też reprezentanci Hiszpanii, Austrii,
Węgier, Szwajcarii. Oczywiście jest też grupa młodych Polaków.
Mamy przygotowany wspólny, międzynarodowy śpiewnik, który nam
służy w podejmowaniu wspólnych gestów w czasie pielgrzymki. Mottem
rozważań na wspólną drogę są słowa Ojca Św. z Orędzia do Młodych z 2003
r.: „Chrześcijaństwo nie jest jakąś opinią i nie opiera się na czczej gadaninie. Chrześcijaństwo to Chrystus. To Osoba. Ten, który żyje. Spotkać Chrystusa, pokochać Go i sprawiać, by Go kochano- oto chrześcijańskie powołanie”. (Jan Paweł II)

Maria Dąbroś
/człon V – gdowsko-niepołomicki/
Po raz pierwszy na pielgrzymkę poszłam w 1998 roku
wraz z moim bratem i znajomymi. Niepowtarzalna atmosfera, jaka panuje wśród pielgrzymów sprawiły, że od tego
czasu co rok w sierpniu, wraz z grupą niepołomicką
wyruszam na pielgrzymkowy szlak. Każdego roku na
naszej drodze spotykamy bardzo miłych ludzi, którzy chętnie i z otwartymi
sercami goszczą nas w swoich domach. Jednym z najwspanialszych momentów pielgrzymki jest ten, gdy rozśpiewani i pełni radości wchodzimy
na Aleje NMP, mając świadomość tego, że niejednokrotnie pomimo wielkich
trudów, udało nam się dojść do celu.
Kto śpiewa ten dwa razy się modli. Od 2004 roku wraz z moją siostrą
– Magdaleną i bratem Michałem dołączyliśmy do grupy muzycznej, w której
grali harcerze z Niepołomic – Maciek, Estera, Monika, Laura. w kolejnych
latach dołączyli oazowicze z Niepołomic: Dominika, Weronika, Monika,
Joasia, Ada, Patrycja oraz z Woli Batorskiej: Karolina i Bartek. Wspólny
śpiew, zabawa oraz modlitwa sprawiają, że nasza grupa jest bardzo radosna,
a ludzie początkowo sobie nieznani odkrywają prawdziwe znaczenie słów
„siostra” i „brat”, (bo tylko tak zwracamy się do naszych współpielgrzymowiczów). Staramy się wprowadzać miłą atmosferę – i mamy nadzieję, że
jakoś nam to wychodzi. Co roku uczymy nowych piosenek, nie zapominając
oczywiście o starszych „hitach”. Na pogodnych wieczorach chwalimy Boga
również naszym tańcem. Chociaż w grupie muzycznej pielgrzymkę przeżywa się nieco inaczej – w końcu nie każdy pielgrzym po sześciu dniach
ma wielką chrypę, którą trzeba leczyć przez tydzień, albo odciski na palcach
u rąk – najważniejszy jest „cel”, a ten jest przecież jeden – spotkać się
z ukochaną Matką na Jasnej Górze.

Joanna
/człon VII – chrzanowsko-trzebiński/
„Najważniejsi są dla nas pielgrzymi”.
Idea pielgrzymki sięga 1981 roku i jednego z bardziej wstrząsających
wydarzeń – zamachu na życie Papieża, Jana Pawła II. Gdy lekarze uratowali
Ojca Świętego, wierni w sierpniu 1981 roku wyruszyli do Częstochowy podziękować za ocalenie życia Największego Polaka. I tak już pozostało. Co
roku pielgrzymka wyrusza na częstochowskie Błonia. Co roku składa się
z kilku członów, z kilku grup, które łączą się przed Częstochową w jeden
wielki marsz wiary i pokoju. Lecz zanim przyszło nam zawitać u stóp Jasnej
Góry, i wysłuchać ważnych, i jak zawsze budujących słów księdza kardynała
Franciszka Macharskiego, skierowanych specjalnie do nas w czasie uroczystej
Mszy Świętej, pokonywaliśmy trudy marszu, a z każdym postojem przynoszącym ulgę nabieraliśmy nowych sił. Tych sił dodawały także gesty ludzi,
które były dla wszystkich wielkim i miłym zaskoczeniem. Wystawiane przy
szosie owoce, herbata, chłodne napoje. Przy kościołach gorące posiłki, najczęściej talerz zupy, lecz o jakim wielkim znaczeniu! Niewymuszone gesty
mieszkańców, którzy łączyli się z pielgrzymami w ich trudzie. Bo trzeba zaznaczyć, że wrażliwość ludzka jest na pielgrzymce wszechobecna, a gościnność widzi się i – co najważniejsze – doznaje jej na każdym kroku. Ona się
objawia przyjęciem 10, a czasem nawet 20 osób pod jeden dach, ugoszcze-
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niem kromką chleba lub kubkiem gorącej herbaty, która jednak w takich
okolicznościach nabiera niezwykłego wymiaru. A odpowiedzią na nasze
„dziękuję” było najczęściej krótkie, ale jakże trafne zdanie: „Może my też
kiedyś będziemy pielgrzymować tak, jak wy”. Na tym polega urok pieszych
pielgrzymek- zwykła ludzka solidarność, która na co dzień ginie w zamęcie
zwykłego dnia, i która odnajduje się wraz z poświęceniem jednego człowieka
dla drugiego. Ale pielgrzymka to nie tylko nieustanny marsz. To także głębokie
modlitwy, wyciszenie. Wsłuchanie się w głos własnego sumienia, ale także
wysłuchanie innych ludzi, ich przeżyć i doświadczeń. Czasem bardzo bolesnych i pouczających. Pielgrzymka to także śpiewy. Nie takie tradycyjne,
kościelne. Lecz takie, które melodią, a przede wszystkim tekstami porywają
serca do wspólnego zakrzyknięcia: Świat jest piękny, trzeba tylko umieć to
piękno odnaleźć, a później podzielić się nim z innymi!
Ten wspólny marsz to przede wszystkim wielkie świadectwo ufności
i radości. Radości, która bije z młodych serc. Bo pielgrzymują przede
wszystkim ludzie młodzi. Jak mówi Dominik- pilot tegorocznej pielgrzymki:
„W tym roku młodych było więcej niż zwykle. To bardzo budujące obserwować ich zaangażowanie na każdym kroku”.
O takich przeżyciach można pisać wiele, jednak najbardziej o niezwykłości płynącej z trudów pielgrzymowania powinny świadczyć wypowiedzi
kilku młodych ludzi, dla których dni pielgrzymki nie były udręką, lecz
niesamowitym zastrzykiem pozytywnej energii, która uskrzydla.
Przemek, 18 lat: „Ta wspaniała atmosfera wspólnego pielgrzymowania,
wspólnego wysiłku jednoczy ludzi. Wszyscy staliśmy się dla siebie na tych
kilka dni Bratem i Siostrą”.
Szymon, 18 lat: „W czasie takiej wędrówki można się wyciszyć, posłuchać swojego serca, sumienia, zauważyć innych ludzi, ich potrzeby, troski
i zmartwienia”.
Justyna, 17 lat: „Czasem jest ciężko, ale nigdzie indziej nie poczujesz
tak głęboko wdzięczności drugiego człowieka”.
Marek, 26 lat: „To wspaniała uczta dla ducha i przyjemność poznania
wyjątkowych ludzi”
A najlepiej o odczuciach młodych ludzi świadczy wypowiedź 21-letniej
Sabiny: „Tego się nie da opisać, to trzeba przeżyć”.
Lecz cała ta wielka „wyprawa” miłosierdzia i solidarności nie mogłaby
wyruszyć z Chrzanowa, gdyby nie pomoc i współpraca kilkudziesięciu
osób. To ogromny wkład członków Służby Maltańskiej, młodych dziewcząt
i chłopców, którzy zawsze służyli nam pomocą. To zaangażowanie porządkowych, technicznych, bagażowych i kwatermistrzów. To także obecność
księży, którzy nas wspierali w śpiewie i w sakramencie spowiedzi. To
pomoc grupy muzycznej, która pomimo zmęczenia i lejącego się z nieba
żaru, nawet na moment nie odkładała instrumentów.
Ale to przede wszystkim ogromna praca osoby najważniejszej w naszym
członie – przewodnika i opiekuna zarazem – księdza Grzegorza Pieroga.
Pielgrzym, który pozostawał w cieniu, człowiek, który na długo przed
pielgrzymką i pewnie jeszcze na długo po jej zakończeniu będzie pochłonięty sprawami organizacyjnymi. Dlatego teraz za wszystko księże Grzegorzu – dziękujemy! To jedno krótkie słowo niewspółmierne do wykonanej
przez księdza pracy. Dziękujemy za każdy nocleg – ten wygodny i ten na
szkolnym parkiecie. Dziękujemy za bieżąca wodę w kranach, choć czasem
była ona zimna. I dziękujemy, że dewizą księdza i ludzi, których poprosił
ksiądz o współpracę były słowa: „Najważniejsi są dla nas pielgrzymi”. My
to naprawdę czuliśmy...

Jarosław Leśniak
/człon I – prądnicki/
Pragnę podziękować Czarnej Madonnie za osobę,
która pierwszy raz zabrała mnie na pielgrzymi szlak, za
możliwość wczucia się w atmosferę tych wspaniałych
rekolekcji w drodze. Teraz, po tylu latach nie wyobrażam
sobie sierpnia bez pójścia na pielgrzymkę, spotkania tych
wspaniałych ludzi , modlitwy w słońcu a czasami również w deszczu . Daje
mi to siłę na następny rok. Bez tych kilku sierpniowych dni spędzonych
w drodze ciężko by mi było przetrwać trudne chwile.

