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Nie ma niedzieli bez zgromadzenia.
Znaczenie niedzielnego zgromadzenia jest tak wielkie, że już
w najstarszych tekstach znajdujemy troskę o to, by w Dniu Pańskim
miało miejsce zgromadzenie wspólnoty, a także zachęty, by chrześcijanie go nie opuszczali. Idąc za wezwaniem z (Hbr 10,25): „Nie
opuszczajmy naszych wspólnych zebrań, jak to się stało zwyczajem
niektórych, ale zachęcajmy się nawzajem..”., Ignacy, pisząc do
chrześcijan w Magnezji, zachęca ich, ażeby wszystko czynili we
wspólnocie i mówi: „Jednoczcie się wszyscy (by połączyć się
w zgromadzeniu), jak w jednej świątyni Boga, jakby wokół tego
samego ołtarza, tego samego Chrystusa, który od jednego Ojca
pochodzi, który był u Ojca i do Niego powrócił” (VII, 2).
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„Dzień Pański”
Bóg daje przykład odpoczynku.
Pierwsze słowa o odpoczynku i świętowaniu odnajdujemy
w Księdze Rodzaju, gdzie słyszymy, że „gdy Bóg ukończył w dniu
szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął” (Rdz 2,2). Dlatego prawo,
ustanowione dla Izraela wymagało: „Pamiętaj o dniu szabatu, aby
go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie
twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga
twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy”
(Wj 20, 8-10). Bóg powierzył Izraelowi szabat, by go przestrzegał
na znak nierozerwalnego przymierza. Szabat należy do Pana, jest
poświęcony uwielbieniu Boga, Jego dzieł stworzenia i Jego zbawczych czynów na rzecz Izraela. Ewangelie dopełniają prawnego
ujęcia dnia świętego w Starym Testamencie i czytamy u św. Marka
Ewangelisty: „To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie
człowiek dla szabatu” (Mk 2,27-28).
Niedziela – Dzień Pański.
Dla nas chrześcijan tym dniem świętym jest niedziela. Jest to
dzień związany ściśle z osobą Jezusa Chrystusa. Ojciec Święty Jan
Paweł II w Liście Apostolskim o świętowaniu niedzieli „Dies Domini”, to znaczy „Dzień Pański” pisze, iż dzień ten już w czasach
apostolskich cieszył się wielkim poważaniem ze względu na swoją
ścisłą więź z tajemnicami śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.
W rytmie tygodnia, wyznaczającym upływ czasu, niedziela przypomina bowiem dzień Zmartwychwstania Chrystusa. Jest to dzień,
w którym z uwielbieniem i z wdzięcznością wspominamy pierwszy
dzień istnienia świata, a zarazem zapowiedź „dnia ostatniego”,
oczekiwanego z żywą nadzieją, w którym Chrystus przyjdzie
w chwale (zob. Dz 1,11 i 1 Tes 4,13-17).
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Nie ma niedzieli bez Eucharystii.
Chrześcijanie gromadzą się w niedzielę dla przeżycia Zmar
twychwstania Jezusa, komunii z Nim i sprawowania pamiątki Jego
przyjścia: oto jest Eucharystia! Aspekt kultyczny stoi zresztą u samych narodzin niedzieli i wyróżnia ją w sposób zasadniczy: wszak
od samego początku Eucharystia stanowi jądro, centrum, istotę
Dnia Pańskiego. Moglibyśmy wręcz powiedzieć, że pomiędzy
niedzielą i Eucharystią istnieje pewna wzajemność:
Niedziela i Eucharystia zawierają się jedna w drugiej i wza
jemnie do siebie należą. Eucharystia znajduje w niedzieli swój
właściwy i pierwotny moment, a ta z kolei z Eucharystii czerpie
swoje właściwe znaczenie.
Kościół nie wybrał czwartku na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy,
jako dnia tygodniowej celebracji eucharystycznej, ale niedzielę,
bardziej odpowiednią dla celebrowania wydarzenia paschalnego
w całej jego pełni: zmartwychwstania, objawień, wniebowstąpienia
(Łk 24,51), daru Ducha Świętego. Istotnie, Pascha jest przecież
fundamentalną treścią niedzieli i zarazem centralnym aspektem
Eucharystii tak dalece, że pełną sakramentalną epifanię Kościoła
przeżywamy właśnie w niedzielnej Eucharystii.
Niedziela – dzień świętowania i odpoczynku.
Niedziela jako cotygodniowe wspomnienie pierwszego spotkania z Chrystusem Zmartwychwstałym musi być przeniknięta
radością, z jaką uczniowie powitali Mistrza: „Uradowali się zatem
uczniowie ujrzawszy Pana” (J 20,20). Radości chrześcijańskiej nie
należy mylić jednak z przelotnym doznaniem zaspokojenia i przyjemności, które często pozostawia w sercu niedosyt, a nawet gorycz. Chrześcijańska radość jest trwalsza i przynosi głębsze ukojenie. Niedziela to także dzień dla rodziny i przyjaciół. W tym dniu,
nie idąc do pracy mamy więcej czasu na wspólne rozmowy, spotkania. Po całym tygodniu zabiegania niedziela to okazja do wspólnego spędzenia czasu w rodzinie i przez to lepszego, wzajemnego poznawania się. Odpoczynek niedzielny jest rzeczą „świętą”,
pozwala bowiem człowiekowi wyrwać się z rytmu ziemskich zajęć,
czasem nazbyt go pochłaniających, i na nowo sobie uświadomić,
że wszystko jest dziełem Boga. Św. Augustyn tak kończy Wyznania:
„Panie Boże, obdarz nas pokojem. Wszystko bowiem, co mamy
Twoim jest darem. Obdarz nas pokojem uciszenia, pokojem szabatu, pokojem bez zmierzchu. Bo cały ten ziemski ład tak piękny,
wszystkie te rzeczy bardzo dobre — gdy dojdą do kresu przeznaczonego dla nich”.
Ks. Jan Przybocki
Materiały duszpasterskie opracował ks. Stanisław Puzyniak.
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KONFERENCJE PLENARNE, POGODNE WIECZORY
Kraków, Dworek Białoprądnicki: konferencja – p. Stefan
Wilkanowicz – „Chrześcijanin w zjednoczonej Europie”
Ojców: konferencja – „Misje w XXI wieku”
Skała: koncert – Piotr Piecha
Podchybie: don Giuseppe Bolis – 2’ CL : „Nasza droga do
Boga”
Żarki Letnisko: ks. Piotr Grotowski – „Spotkanie misyjne”
Kosmolów: o. Tomasz Kupczakiewicz OFM – „Wieczór
franciszkański”
Konferencje na postojach : ks. Adam Podbiera, ks. Jan
Szczepaniak, ks. Antoni Miciak CM, ks. prof. Grzegorz Ryś,
o. Wojciech Ziółek SI

			
			
			
			
3 		
św. Jadwiga Królowa
			
			
		
		
		
		
3’ 		
św. O. Pio
4 		

św. Stanisław BM

5 		

św. Michał Archanioł
		
		
		
		

Choroń: ks. Tomasz Kijowski SDB – konkurs o „złoty sandał”
Wierbka: mecz Pielgrzymi kontra Gospodarze

don Roberto Gottardi
don Andrea Barbero
don Emanuele Silanos
/ Ruch Comunione e Liberazione
ks. Janusz Czajka
ks. Marcin Bubiński
ks. Dariusz Dudek
o. Leon Błaszczyszyn OFMCap
ks. Zygmunt Tokarz MS
kl. Wojciech Łowczowski
/ Bochnia
o. Bolesław Kanach OFMCap
br. Paweł Orłowski OFMCap
/ OO. Kapucyni 		
ks. Jacek Piszczek
ks. Zygmunt Kosowski
ks. Jacek Pierwoła
ks. Antoni Obrzut CSMA
kl. Paweł Wojakiewicz CSMA
kl. Krzysztof Pietras CSMA
kl. Grzegorz Kosakowski CSMA
/ XX. Michalici

Nabożeństwa:
Skała – Nabożeństwo przed ołtarzem bł. Salomei
Leśniów, Sanktuarium MB Leśniowskiej – Nabożeństwo do
Miłosierdzia Bożego
Olsztyn, Brzeziny: „Przeprośna Górka” – Nabożeństwo
Pojednania

CZŁON II /śródmiejski/
Przewodnik główny

ks. Piotr Iwanek

Grupa

Patron grupy

Przewodnik grupy

6		

św. Jan Kanty

ks. Grzegorz Ryś
ks. James Oliver
/ gr. DA św. Anny w Krakowie
o. Tomasz Kupczakiewicz OFM
/ OO. Franciszkanie
ks. Antoni Miciak CM
/ XX. Misjonarze
ks. Sławomir Sułowski
/ gr. z Czech
ks. Piotr Grotowski
ks. Mariusz Dziuba
ks. Józef Ciaputa
ks. Mirosław Lenart
ks. Stanisław Gutt
/ gr. o charakterze misyjnym
o. Wojciech Ziółek SI
o. Andrzej Migacz SI
ks. Zbigniew Zalewski
/ OO. Jezuici
ks. Adam Podbiera
ks. Jan Szczepaniak
/ gr. autorska
o. Andrzej Tupek SchP
o. Marek Kudach SchP
/ OO. Pijarzy
ks. Tomasz Kijowski SDB
ks. Jan Lis SDB
ks. Stanisław Zając SDB
/ XX. Salezjanie

W czasie pielgrzymki:
7 		

Godz. 20.00 – „Pogodne wieczory”
Godz. 21.00 –

Apel Jasnogórski

Godz. 21.15 - 22.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

8		

św. Franciszek z Asyżu
		
św. Wincenty a Paulo

9		

św. Cyryl i św. Metody

10		
św. Szczepan
			

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

GRUPY, PRZEWODNICY
CZŁON I /prądnicki/
Przewodnik główny
Grupa

Patron grupy

1		
Jan Paweł II
			
			
			
			
			
		
2		
św. Brat Albert
			
			
2’CL
MB Częstochowska
		
			

ks. Józef Gubała

			
11		
św. Franciszek Ksawery
			
13		

bł. Salomea

14		

św. Józef Kalasancjusz

15		

św. Jan Bosko

			

Przewodnik grupy
ks. Michał Gierut MS
ks. Adam Schielmann MS
ks. Piotr Ciepłak MS
ks. Paweł Bryś MS
kl. Wiesław Węgrzyn MS
kl. Bartosz Seruga MS
/ XX. Saletyni
ks. Jan Karlak
ks. Tomasz Tomczyk
dk. Dariusz Gacek
dk. Krzysztof Dębski
don Giuseppe Bolis
ks. Jerzy Krawczyk
don Antonio Maffucci
don Andrea Cena

CZŁON III /prokocimsko-podgórski/
Przewodnik główny

ks. Krzysztof Winiarski

Grupa

Przewodnik grupy

Patron grupy

17		
św. Kinga
			
18		
św. Maksymilian
		
Maria Kolbe
20		
Najświętsza Rodzina
			
21		
św. Klemens
			

ks. Józef Zwoliński		
/ Podgórze
ks. Bogusław Seweryn
/ Prokocim Nowy
ks. Józef Jakubiec
/ Bieżanów Nowy
ks. Zbigniew Medoń
/ Wieliczka
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CZŁON IV /nowohucki/

CZŁON VII/ chrzanowsko-trzebiński/

Przewodnik główny

ks. Franciszek Gruszka

Przewodnik główny

ks. Grzegorz Pieróg

Grupa

Patron grupy

Przewodnik grupy

Grupa		

Przewodnik grupy

24		
		
25		

św. Maksymilian
Maria Kolbe
św. Józef

I – chrzanowska

26

Święty Krzyż

ks. Andrzej Fyda
ks. Tomasz Jajecznica
ks. Paweł Król
ks. Rafał Kluska
ks. Maciej Półtorak

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. Ryszard Gołąbek SAC
/ XX. Pallotyni
ks. Jakub Adamik
/ Bieńczyce
ks. Janusz Skorupa
/ parafia św. Br. Alberta

Pozostali księża
			
			
Klerycy
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
Siostry zakonne
			
			
			

ks. Roman Ciupaka
ks. Adam Garlacz
kl. Tomasz Szopa
kl. Maciek Kędziora
kl. Paweł Derendal
kl. Łukasz Kubas
kl. Artur Chłopek
kl. Rafał Kuchniak
kl. Maciej Marciniak
kl. Wojciech Gazdowicz
kl. Mariusz Gorazd
kl. Piotr Pietruszka
kl. Grzegorz Pająk
br. Augustyn Spasowicz
br. Kazimierz Korman
br. Marcin Pater
s. Augustiana Matusik
s. Filipa Bąk
s Ines Szałajko

II – libiąska		
III – spytkowicka
Diakoni i klerycy
			
			
			
			
Siostry zakonne
/Zgromadzenie Sióstr Służebniczek/
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
/Zgromadzenie Sióstr Sacre Caere/

dk. Piotr Listopad,
dk. Micheasz Okoński
kl. Marek Kudłacik
kl. Łukasz Listopad
s. Maria Pasionek
s. Zofia Madej
s. Anna Budzowska
s. Iwona Ścibura
s. Małgorzata Kęsek
s. Małgorzata Fryś
s. Małgorzata Rejzer
s. Krystyna Czarny
s. Agnieszka Bąk
s. Anna Jagodzina
s. Jadwiga Klimczyk
s. Zofia Ładej
s. Barbara Pawletta

CZŁON VIII /suski/
Przewodnik główny
Grupa

`ks. Adam Banasik

Patron grupy

Dekanat 		
Sucha
Matka Boża z Jasnej Górki
Beskidzka		

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

CZŁON V/gdowsko- niepołomicki/
Przewodnik główny

ks. Andrzej Mieszczak

Grupa		

Przewodnik grupy

Myślenice 		
Gdów
Niepołomice

ks. Zbigniew Sala
ks. Łukasz Kotarba
ks. Zbigniew Piwowar
ks. Wiesław Grzechynia
ks. Rafał Kudzia
dk. Andrzej Wojteczek
ks. Rafał Buzała
ks. Andrzej Wiktor

Mszana Dolna

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
/ parafia św. Apostołów Szymona
i Judy Tadeusza – Skawina
ks. Adam Pietras
ks. Józef Czarny
/ parafia św. Mikołaja – Liszki

			
II czerwona św. Jadwiga
			
III niebieska św. Brat Albert
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LICZEBNOŚĆ PIELGRZYMKI
W pielgrzymce wzięło udział ok. 8100 pątników, w tym 92 księży,
35 diakonów i kleryków, 30 sióstr zakonnych.
Uczestniczyli także pielgrzymi ze Słowacji, Czech, Belgii, USA, Włoch
/ Ruch Comunione e Liberazione – 920 os./, Anglii, Austrii, Szwajcarii,
Hiszpanii i Niemiec.
Człon I
– ok. 2130
Człon II
– ok. 2150
Człon III
– ok. 500
Człon IV
– ok. 1050
Człon V
– ok. 930
Człon VI
– ok. 550
Człon VII – ok. 640
Człon VIII – ok. 150

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY
CZŁON I
Przewodnik główny
Porządkowy główny
			

ks. Józef Gubała
Andrzej Bac
Robert Leśniak
Krzysztof Woźniak
Halina Marchut
Paweł Czernek
Jarosław Leśniak /koordyn. gr.3/
Jaromir Malina /koordyn. gr.3/
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Baza
			
			
			
			
			
			
			
			
Kwatermistrz główny
			
Służba techniczna
			
			
Liturgia		
			
Służba czystości
Zaopatrzenie
			
			
Transport		
			
			
			
			
Służba zdrowia
/ Maltańska Służba Medyczna
			
			
			
			

Andrzej Siwiec /koordyn. gr.3’/
Anna Krajewska
Beata Gorączko
Krystyna Piekarska
Marta Drewniak
Anna Mroczek
Joanna Wydra
Dorota Kmieć
Łukasz Łacheta
Grzegorz Szarawara
kl. Piotr Bulanda CSMA
Wojciech Wieczorek
Władysław Goryczka
Stanisław Lech
Roman Janas
dk.Krzysztof
dk. Darek
Janusz Michura
Marcin Chytry
Zbigniew Witek
Janusz Zybura
Zdzisław Polkowski
Stanisław Chudyba
Stanisław Głowacki
Stanisław Kosydar
Tadeusz Wojton
lek. Piotr Łata
lek. Wojciech Kuśmierczyk
Eugenia Dudek
Monika Tota
Sebastian Rusnarczyk
Mieczysław Kasznik

			
			
			
			
			
Służba zdrowia
/ Maltańska Służba Medyczna
			
			
			
			
			
			

Marcin Bucki
Magdalena Grzywacz
Katarzyna Zelek
Grzegorz Zelek
Karolina Jastrzębska
lek. Ryszard Rudziński
lek. Józef Wilk
Peter Nolte
Klaus Yeggle
Manuel Redder
Kinga Chmielik
Agnieszka Przewoźniak

CZŁON III
Przewodnik główny
Porządkowy główny
Pilot		
			
			
Baza		
			
			
Kwatermistrz główny
			
Służba techniczna
Służba czystości
Transport		
			
Służba zdrowia
/ Maltańska Służba Medyczna
			

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

CZŁON II
Przewodnik główny
Koordynator członu
Służba specjalna
Porządkowy główny
			
			
			
			
			
			
			
Baza		
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
Kwatermistrz główny
			
Służba techniczna
			
			
Liturgia		
			
Służba czystości
Zaopatrzenie – woda
Zaopatrzenie – kuchnia
Zaopatrzenie – sklep
			
			
			
			
			

ks. Piotr Iwanek
Bogdan Solawa
Bogdan Orządała
Dariusz Gorajczyk
Robert Marzecki
Ireneusz Sułek
Piotr Michalik
Kazimierz Michalik
Michał Suliński
Michał Nosalski
Kazimierz Gajda
Renata Spyrka
Anna Kielska
Bogusław Jarominek
Agnieszka Kurylak
Dorota Miśtal
Agnieszka Pabian
Dobrochna Kwiecińska
Sławomir Kreczmer (informacja)
BarbaraWieszaczewska(informacja)
Sławomir Kasper (foto)
Miłosz Patynowski ( baza foto)
Małgorzata Ciarach (baza foto)
Dominik Popek
Małgorzata Wypart
Robert Błoński
Arkadiusz Motyka
Wojciech Gumulski
br. Maciej Stopa OFM
br. Szymon Komoń OFM
Andrzej Płachetko
Jan Szpor
Elżbieta Juszczak
Paweł Gwóźdź
Katarzyna Gwóźdź
Krzysztof Dubel
Andrzej Kruk
Anna Ciarach
Łukasz Wallis

CZŁON IV
Przewodnik główny
Przewodnik porządkowy
Porządkowy główny
			
			
Pilot		
Baza		
			
			
			
			
			
			
Kwatermistrz główny
			
Liturgia		
			
Zaopatrzenie
			
			
Służba techniczna
			
Służba czystości
			
			
Fotograf		
Służba zdrowia
/ Maltańska Służba Medyczna
			
			
			
			
			
Transport		
			
			
			

ks. Franciszek Gruszka
Mariusz Doniec
Ireneusz Raś
Iwo Pietruszka
Sławomir Migo
Tomasz Mazanek
Renata Stępińska
Anna Radoń
Aneta Dudzińska
Monika Hladowczak
Aleksandra Frączek
Teresa Raś
Elżbieta Wyczesany
Jan Kowalik
Paweł Cencek
kl. Tomasz Szopa
kl. Maciej Kędziora
Jacek Wielopolski
Aneta Wielopolska
Marcin Michalec
Wojciech Wittich
Piotr Jaros
Krzysztof Kwiatkowski
Marcin Wójcik
Piotr Cencek
Tomasz Zybała
lek. Roman Drążek
lek. Maria Czarnecka
Grzegorz Chorązki
Tomasz Lenart
Joanna Tabor
Michał Harańczyk
Adrian Wysowski
Stanisław Raś
Kazimierz Wójcik
Mieczysław Dziurdzia
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Józef Siudek
Marek Kopciński
Marian Hejnold
Artur Mendel
Łukasz Tyczyński
Michał Piekara
Marek Piekara
Piotr Kawa
Zygmunt Zbanuch
Krzysztof Jurasz
Marek Czarnicki
Antoni Chachlowski

Przewodnik główny

ks. Andrzej Mieszczak

Porządkowy główny
			
Kwatermistrz główny

Wojciech Badura
Mariusz Nowak
Jacek Michalec

Baza		
			
			
			
			

Piotr Danek
Beata Matras
Paweł Grabka
Katarzyna Kołodziej
Agata Kołodziej

Służba zdrowia
/ Maltańska Służba Medyczna

Katarzyna Opydo

CZŁON VI
Przewodnik główny

ks. Wiesław Widuch

Porządkowy główny
			
			
			

Piotr Ćwik
Marcin Maj
Krzysztof Abramski
Mariusz Król

Pilot pielgrzymki
			

Karol Papież
Piotr Romanowski

Służba zdrowia
/ Maltańska Służba Medyczna
			

lek. Róża Karłowska
Krzysztof Derewecki

CZŁON VII
ks. Grzegorz Pieróg
Krystian Kurowski
Gabriela Brodacka
Katarzyna Markiewicz
Małgorzata Kłeczek
Sebastian Ślęzak
Arkadiusz Wolski
Marcin Kowalewski
Grzegorz Michalczyk
Piotr Lepka
lek. Piotr Brodzicki
Stanisław Paluch
Magdalena Kula
Agnieszka Dudek
Michał Kurdziel

CZŁON VIII
Przewodnik główny
Porządkowy główny
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ks. Adam Banasik
Piotr Kijas
Marek Ponikiewski
Mirosław Winiarski

Janusz Gibas
Łukasz Gibas
Daniel Olszowski
Mirosława i Wiesław
Łopatkowie
Jacek Gąska
Ratownicy z Sekcji Ratownictwa
Medycznego
OSP w Kurowie

KOORDYNACJA MALTAŃSKIEJ SŁUŻBY MEDYCZNEJ
			

CZŁON V

Przewodnik główny
Porządkowy główny
Baza		
			
			
Kwatermistrz główny
Służba techniczna
			
Transport		
			
Służba zdrowia
/ Maltańska Służba Medyczna
			
			
			
			

			
			
			
Kwatermistrz główny, baza
			
			
Służba zdrowia
			
			

dr Róża Kubiak
prof. Henryk Kubiak

Ks. Krzysztof Winiarski
/przewodnik główny członu III – prokocimskopodgórskiego w latach 1995–2005/
Nie przypuszczałem nigdy, że w ciągu 20 lat mojego dotychczasowego kapłaństwa, połowa (19952005) będzie BARDZO związana z Osobą Matki Bożej.
Ten szczególny związek powstał między innymi
w trakcie posługi przy organizowaniu tego wszystkiego, czego potrzebują pielgrzymi w czasie modlitwy, marszu i w czasie
odpoczynku . To 10 lat z prokocimsko-podgórskim członem, i choć nigdy
nie udało mi się przejść całej trasy z Krakowa do Częstochowy, emocje
i dziwny dreszcz pielgrzymi, w magicznym terminie 6-11 sierpnia był, i jest
do dzisiaj. Jest, bo od 2005 roku pracuję w parafii w Sierczy, której patronuje Matka Boża Częstochowska. Patronuje również mojej osobie, za co
Jej nieustannie dziękuję.

Ks. Wiesław Widuch
/przewodnik główny członu VI – skawińsko-czernichowskiego od 2002 r./
Pielgrzymka może być znakomitą szkołą miłości
bliźniego. Naprawdę cieszę się, że od kilku lat mam
możliwość brania udziału w tych swoistych rekolekcjach w drodze, gdzie nauczycielką wiary jest Matka
Chrystusa.
Człon VI istnieje już 20 lat. Grupa ta została zorganizowana na spotkanie
z Ojcem Św. Janem Pawłem II na Światowy Dzień Młodzieży, który odbył
się w Częstochowie w 1991 r. Wspólnotę tworzą 3 grupy. – Dwie z nich
wychodzą ze Skawiny 6 sierpnia, a grupa czernichowsko-lisiecka łączy się
z nami w kolejnym dniu. Łącznie w naszej wspólnocie do Częstochowy
pielgrzymuje od 600 do 650 osób. Wyruszymy, jak co roku, z parafii Miłosierdzia Bożego w Skawinie.
Czas przebytych rekolekcji w drodze jest zawsze czasem szczególnym.
Czasem poznawania Boga i samego siebie. Uczenia się modlitwy, ofiarowywania Bogu swoich codziennych trudów, a także zmagania się ze swoimi
słabościami i przyzwyczajeniami. Właśnie tam, znajdując się czasem w ekstremalnych warunkach można przekonać się, jak bardzo jest się przywiązanym do rzeczy materialnych, do wszelkiego rodzaju wygód, jak trudno
bez nich się obejść. Patrząc po ludzku jest to trudne i nieraz bolesne
doświadczenie.
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Stefan Wilkanowicz

BYĆ CHRZEŚCIJANINEM W EUROPIE
– TO ZNACZY GDZIE?
Na kontynencie szczególnym, mającym wielkie
tradycje chrześcijańskiej kultury, a jednocześnie obciążonego wielkimi zbrodniami w postaci dwóch
wojen światowych, systemów pogardy wobec człowieka i straszliwego
okrucieństwa.
Przeżywającego równocześnie kryzys etyczny w różnych wersjach,
wschodniej i zachodniej, zagrożonego laicyzacją i „kulturą rozrywkową”,
ślepą na różnego rodzaju niebezpieczeństwa.
Być chrześcijaninem to znaczy naśladowcą Chrystusa we wszelkich
dziedzinach życia. Pogłębiać swoją wiarę i poczucie odpowiedzialności za
rodzinę, bliskie środowisko, naród, kontynent i świat. Za parafię i przedsiębiorstwo, za sąsiadów i ludzi całkiem nieznanych.
Oczywiście nie wszystko naraz i natychmiast. Najważniejsze jest dochodzenie do właściwej postawy i określenie pola działania. Najlepiej razem
z najbliższymi.
Weźmy na początek parafię. Czy to ma być kierowany przez księży
anonimowy tłum, zapełniający i opróżniający kościoły? Czy też raczej
wspólnota wspólnot? To pytanie ma retoryczny charakter, ale przecież
wiemy, że nie brakuje zwolenników anonimowej masowości, zarówno
wewnątrz Kościoła, jak i poza nim, u tych, którzy chcą jego „zestarzenia
się” i utraty znaczenia.
W ramach parafii można zrobić dużo, nawet nie mając pieniędzy i sformalizowanych struktur. Przykład: kilku studentów z Duszpasterstwa Akademickiego wpadło na pomysł, aby odwiedzać rodziców, których dzieci
przygotowywały się do pierwszej Komunii Świętej, i pytać ich o problemy
i trudności związane z tym przygotowaniem. Rezultaty były zaskakujące.
Niektórych to przygotowanie wcale nie interesowało, uważali to za sprawę
katechetów, która ich nie dotyczy. Inni przeciwnie – wpadali w entuzjazm,
zapraszali na kolacje, prosili o dalsze odwiedziny. W rezultacie powstała
grupa rodzin, które dzieliły się troskami i doświadczeniami i starała się je
„podawać dalej”.
Znam też parafię (nie w Polsce, niestety), gdzie nie ma odczytywanych
pośpiesznie i nudno „ogłoszeń parafialnych” – zamiast nich do mikrofonu
podchodzą przedstawiciele różnych działających w parafii zespołów
i mówią nad czym obecnie pracują, a dalej zapraszają do współpracy.
Oczywiście zajmuje to więcej czasu, ale ma o wiele większą wartość. Mimo,
że nie rozumiałem wszystkiego o czym mówili, czułem się „u siebie”, w szerokiej rodzinie parafialnej. I żałowałem, że to nie moja parafia…
Myślę, że dałoby się to zastosować i w Polsce.
Znam też parafię, której proboszcz pracował fizycznie razem z innymi
przy budowie kościoła. Odpoczywając co jakiś czas siadali na balach, coś
popijali i rozmawiali o różnych sprawach. Wytwarzało się w ten sposób
jakieś koleżeństwo, naturalna wspólnota.
Skoro mowa o parafii i Europie to koniecznie trzeba coś powiedzieć
o „parafiach bliźniaczych”. To parafie z różnych krajów, które modlą się
za siebie nawzajem, a ich delegacje odwiedzają się, dzielą doświadczeniami
i pomagają sobie. To jest budowanie Europy „od podstaw”, mające wymiar
duchowy i bardzo praktyczny zarazem.
Takiej Europy, której obywatelem można się czuć realnie i praktycznie.
Choć nie należy zamykać oczu na trudności – nasze różne pozarządowe,
obywatelskie organizacje nie są wystarczająco w niej reprezentowane, są
słabe w porównaniu z rządami – niekiedy jeszcze dyktatorskimi – a także
koncernami gospodarczymi, nieraz potężniejszymi od rządów. A różni
oligarchowie też trzymają się mocno.
*
Skoro jesteśmy na pielgrzymce to trzeba i o nich coś powiedzieć. Najpierw trzeba się bardzo z nich cieszyć, z tego, że się rozwijają, i że są tak
różnorodne i europejskie – bo przybywają z różnych krajów i składają się
z ludzi różnych narodowości, stanów i zawodów. A nieraz także religii –
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myślę tu przede wszystkim o prawosławnych. A także i wieku – od niemowląt w wózkach do siwobrodych dziadków.
Różne są także intencje – od dziękowania za otrzymane łaski, do próśb
o pomoc w nieraz dramatycznych sytuacjach. Są prośby o nawrócenia, a także
o dobre małżeństwo. Niektóre pary przystępują do sakramentu małżeństwa
na zakończenie pielgrzymki. Rekord w tej dziedzinie pobiła pewna para,
która przeszła pieszo z Krakowa do Rzymu, aby tam się pobrać.
*
Pielgrzymka się skończy – i co dalej? Czy tylko będziemy tęsknili do
tego święta, niewiele zmieniając w „normalnym” życiu? Czy będą się zacierały wspomnienia, zrywały kontakty?
Pielgrzymka się skończy, ale pielgrzymowanie trwa. Jakie ono ma być?
Kraków, Dworek Białoprądnicki
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Ks. Piotr Grotowski
/przewodnik grupy 10 członu II – śródmiejskiego,
od 2003r./
Pielgrzymka na Jasną Górę to dwadzieścia lat mojego
życia. Co roku w sierpniu przychodzi czas wyruszenia
w drogę. Cieszę się, że w czasie tych wielu lat mogłem
przejść te ponad 100 kilometrów w kilku wspólnotach, z których każda ma
inną trasę i trochę odmienny charakter. Człony: skawińsko-czernichowski,
chrzanowski, prokocimsko-podgórski i śródmiejski były miejscem uczenia
się Kościoła. Podobnie myślę o wielu funkcjach i zadaniach pełnionych
w czasie wędrówki i podczas przygotowań do pielgrzymki. Bycie kwatermistrzem, porządkowym, muzycznym, pilotem, prowadzenie modlitw jako
kleryk, sprawowanie sakramentu spowiedzi, Mszy Świętych, głoszenie
konferencji i prowadzenie grupy jako kapłan pozwoliło na utożsamienie
się z Pieszą Pielgrzymką Krakowską do tego stopnia, że bardzo trudno jest
mi sobie wyobrazić rok bez pielgrzymki. Osobiście traktuje czas pielgrzymkowy jako specyficzne rekolekcje. Specyficzne, bo jednocześnie jestem
ich uczestnikiem i współprowadzącym. Oprócz pielgrzymów, z wielkim
sentymentem, wspominam ludzi udzielających nam noclegu. Są tacy, którzy
cały rok czekają na ten wspólny z pielgrzymami wieczór modlitwy, rozmowy, prośby o zabranie ich intencji na Jasną Górę. To tworzy szczególną
więź, dającą nadzieję, że w każdej sytuacji można liczyć na pomoc
innych.

Dk. Piotr Prokopowicz CSMA
/człon I – prądnicki/
Któż jak Bóg!
Pielgrzymowanie to czas zatrzymania się w pędzącym
wirze zajęć, obowiązków, w pędzącym wirze codzienności.
To doświadczenie spotkania z drugim człowiekiem, spotkania z Bogiem na pielgrzymim szlaku. Często pochłania
nas codzienność, a w niej logika rozumowego działania.
Pielgrzymka jest dla mnie czasem niezwykłym, podczas którego głębiej
zastanawiam się nad swoim powołaniem, nad wyznawaną wiarą i wartościami. To niejako czas „ładowania duchowych akumulatorów”, w którym
poprzez trudy pielgrzymowania na nowo co roku odkrywam piękno i wartość tego trudu, który wraz z innymi pątnikami podejmuję kolejny raz na
Pielgrzymce Krakowskiej.
Pielgrzymka na Jasną Górę jest dla mnie przede wszystkim czasem posługi,
dzięki której niejednokrotnie doświadczałem potrzeby swojej obecności na
pielgrzymim szlaku. Konkretna pomoc pątnikom, kilka minut rozmowy,
pomoc przy liturgii, organizacja kolejnych spotkań i wydarzeń, uśmiech na
twarzy Sióstr i Braci to konkretne przejawy, dzięki którym obecność kleryka
zakonnego jest zauważalna i zapewne bardzo potrzebna.
Każda napotykana przeze mnie osoba, każdy pątnik na pielgrzymim
szlaku to „zwyczajna możliwość” świadczenia miłości i posługiwania wśród
bliźnich jako bliźni, jako Brat, jako zakonnik. Życzliwością, radością i swoją
wiarą chcę świadczyć o niepojętej Miłości Boga i miłości do Jego Matki,
przemierzając kolejne kilometry w stronę Jasnej Góry.
Jako michalita swoje pierwsze kroki stawiałem na trasie Krakowskiej
Pielgrzymki w grupie V, prowadzonej właśnie przez Księży i Braci kleryków
ze Zgromadzenia św. Michała Archanioła (Michalitów). Nie pamiętam już,
kto zaproponował mi podjęcie trudu pielgrzymowania, ale dziś wspominam
z radością, iż zgodziłem się i serdecznie za tę propozycję, dzięki której
„złapałem” pielgrzymkowego „bakcyla”, dziękuję.
Swoją obecnością i pomocą, już od kilku lat, służę w zespole organizacyjnym członu I pielgrzymki. Dziękuję wszystkim osobom, które spotkałem i spotykam nadal na pielgrzymim szlaku, oraz wszystkim tym, z którymi
wciąż podejmujemy organizacyjny trud w przebiegu pielgrzymki.
Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam…

Grzegorz Szarawara
/człon I „prądnicki”/
...Jest Sierpień, jest Pielgrzymka...
I tak od kilkunastu lat, bez żadnych wątpliwości
i zastanawiania się.
Gdyby ktoś zapytał, dlaczego?
Odpowiedziałbym....
Bo są ludzie, jest modlitwa, bo
...Jest Sierpień, jest Pielgrzymka...

Oskar Mariani
(Ruch Comunione e Liberazione)
„Jestem tu tylko po to, aby pokazać swoje oczy” –
mówi portugalska piosenka dedykowana Madonnie. Oto,
co powtarzam za każdym razem, gdy przychodzi mi po
6 dniach marszu, stanąć przed Czarną Madonną. I tak było
za pierwszym razem, tak było za piątym razem i pewnie
zawsze tak będzie. Pewnie dlatego, że to, o co prosi Jej
Zranione Oblicze, to aby Jej zaufać. „Gdzie się człowiek schronić ma, Gdzie
ma pójść, jak nie do Matki, Która ukojenie da?”.
Pierwszą pielgrzymkę z Krakowa do Częstochowy odbyłem w 2001
roku. Miałem wówczas 19 lat, dopiero co zdałem maturę i z radością przyjąłem propozycję Ruchu Komunia i Wyzwolenie, do którego przynależę,
aby zawierzyć Madonnie początek nowej drogi uniwersyteckiej. Urodziłem
się w Mediolanie, ale od zawsze letnie wakacje spędzałem w Polsce u dziadków ze strony mamy. Każdy dzień był dla mnie kolejnym zaskoczeniem:
powitanie w Krakowie, gościnność podczas drogi, wejście na Jasną Górę.
To wszystko z rosnącym zaangażowaniem w sekretariat organizacyjny
z powodu znajomości języka i problemów związanych z poruszaniem się
w grupie najpierw 400 osób.
W kolejnych latach grupa CL znacznie wzrosła (teraz jest to zazwyczaj
prawie 1200 osób), wzrosły trudności związane z zarządzaniem, a moja
rola zmieniła się wraz ze wzrostem odpowiedzialności dotyczących przygotowań i logistyki podczas drogi. Ale nie zmieniło się wzruszenie w momencie, gdy przychodziłem pod ten Obraz, który głęboko naznaczył moje
życie.
Ta Twarz Matki nie jest jednakże jakąś emocją na końcu męczącej wędrówki, ale jest bodźcem do nowego życia, do nowego człowieczeństwa.
Towarzyszy mi każdego dnia, czuwa nade mną, nad moją żoną (poznaną
na jednej z wielu pielgrzymek) i nad Adamem, naszym synem od kilku
miesięcy. Dzięki pielgrzymce do Jej obrazu, w towarzystwie ludu, nauczyłem się powierzać siebie Jej i Miłosierdziu Jej Syna.

Dlaczego idą...?
Dlaczego poświęcają urlop, wakacje, zdrowie ...?
Wspomnienia pielgrzymów z członu VII – chrzanowsko-trzebińskiego
z roku 2004 przedstawia Renata Hejmo.

Zdzisław
(54 lata – 16 raz na pielgrzymce – Chrzanów )
„Pierwszy raz poszedłem na pielgrzymkę w 1984 roku. Byłem zafascynowany Białym Marszem, który był dziękczynnym darem za uratowanie
życia naszego Papieża Jana Pawła II w zamachu z 13 maja 1981 roku. Wtedy
kilkaset tysięcy ludzi zebrało się w Krakowie. Pielgrzymuję rokrocznie do
Pani Jasnogórskiej, aby powierzyć Jej zdrowie i życie , radości i troski. Te
kilka dni to czas pogłębienia wiary, rozmyślań, spojrzenia w siebie. Mam
nadzieję, że za rok też będzie mi dane pójść i pokłonić się Najświętszej
Panience”.
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Cecylia
(56 lat, 8-my raz pielgrzymuje, Chełmek)
„Na pierwsze pielgrzymki chodziłam z moimi nastoletnimi córkami.
Dzieci wychowałam w duchu katolickim, uczyłam je miłości do Boga i bliźniego, ale uczyłam się też od nich – radości życia, otwartości serc i umysłu.
W czasie pielgrzymki daję coś komuś, ale i odbieram coś dla siebie. Cenię
sobie ogromnie pomoc, zaangażowanie i entuzjazm młodych ludzi, którzy
podtrzymują na duchu wielu zmęczonych, czasami wątpiących we własne
siły pielgrzymów. Moje pielgrzymowanie do stóp ołtarza Matki Boskiej
Częstochowskiej jest radosne, a zarazem bolesne. W moim życiu tak się
ułożyło, że kiedy kilka lat temu byłam na pielgrzymce, mój mąż dostał zawał
serca i jego stan był bardzo poważny. Ale czekał na mnie, i kiedy wróciłam,
jego stan się polepszył i mąż wyzdrowiał. W kilka lat później szłam do Pani
Jasnogórskiej z ogromną udręką – mąż zachorował na raka żołądka. Był to
wyrok dla nas wszystkich. Kiedy zobaczyłam wieże klasztoru padłam na
kolana, błagając Królową Częstochowską o życie i zdrowie mojego męża.
Przez wstawiennictwo Matki Bożej dobry Bóg wysłuchał moich modlitw
i mąż wyzdrowiał. Dzisiaj idę z ogromnym ciężarem w sercu – mój zięć,
który ma 39 lat, leży w krakowskim hospicjum, a jego stan jest bardzo
poważny. Zawierzyłam naszą rodzinę opiece Pani Jasnogórskiej, modlę się
i błagam o łaskę powrotu do zdrowia mojego zięcia. Mimo wielu smutnych
doświadczeń, jestem wdzięczna za okazane łaski i nadal będę pielgrzymować do stóp Najświętszej Panienki”.

Siostra Lucyna
ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Kościelcu
„Pielgrzymuję 7 raz.
Niosę wiele intencji do Matki Bożej. Są to intencje powierzone przez
ludzi, modlitwy za Kościół, za Papieża, za wszystkich ludzi oraz intencje
osobiste. Włączam się w to, co dzieje się w grupie, ale najważniejsza dla
mnie jest modlitwa wspólnotowa. Mogę pomagać jako sanitariuszka, chętnie rozmawiam z pielgrzymami. Szczególnie cenie sobie poranny czas
poświęcony modlitwie, kontemplacji”.

Maria
(55lat – 7-my raz pielgrzymuje – Krystynów)
„Pierwszy raz poszłam na pielgrzymkę po śmierci mojego ojca. Idąc do
Częstochowy modlę się, rozmyślam nad grzechami młodości, robię rachunek sumienia, przepraszam Boga Miłosiernego za winy swoje i bliźnich.
Pielgrzymka jest spotkaniem z bardzo miłymi ludźmi – otwarte serca
i dusze, otwarte domy tych, którzy przyjmują pielgrzymów pod swój dach
– to wszystko nas ubogaca. Potem przesyłamy sobie kartki z życzeniami
i czekamy na następne spotkanie. W tym roku idzie ze mną wnuczka
Gabrysia”.

Gabrysia
(10 lat – 1-sza pielgrzymka – Krystynów)
„Chcę się pomodlić za całą moją rodzinę, poprawić się. Idę z babcią
i wcale się nie boję. Jak zabolą nogi, to zmienię buty. Lubię śpiewać, a na
religii uczyliśmy się pieśni, które są śpiewane na pielgrzymce”.

Stanisław
(szef Służby Maltańskiej w Chrzanowie)
„W naszym zespole mamy 22 osoby. Jest lekarz, pielęgniarka i młodzi
ludzie przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Dysponujemy
karetką, która towarzyszy pielgrzymom w drodze. Udzielamy pomocy przy
zasłabnięciach, omdleniach. Zdarzają się też poważne wypadki, ale jesteśmy
dobrze przygotowani i wyposażeni. Po powrocie z pielgrzymki młodzi
ludzie przychodzą na specjalne kursy i szkolenia organizowane przez
Służbę Maltańską”.
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Karolina
(21 lat – szefowa Służby Maltańskiej – pielgrzymuje 5-ty raz)
„Pomagamy w przypadkach przegrzania, otarcia naskórka, bąbli, tzw.
asfaltówki. Ostrzegamy pielgrzymów w czasie drogi, aby mieli nakrycia na
głowie. Mamy spory zasób leków i środków opatrunkowych oraz ludzi
chętnych do posługiwania bliźnim”.

Anna
(65 lat – 19-ty raz pielgrzymuje – Krystynów)
„W 1984 roku zachęcał nas ksiądz wikary z naszej parafii. Poszłam razem
z czwórką moich dzieci – najmłodsze miało 9 lat. Oddałam nas Matce Bożej
w opiekę i ruszyliśmy. Chcieliśmy podziękować za wszystko to, co dobre
i prosić o łaski dla całej naszej rodziny. Dzisiaj idę sama, ale nie samotna
– pielgrzymuję wśród młodych, wspaniałych ludzi, którzy budują mnie
swoją wiarą, oddaniem Bogu i drugiemu człowiekowi, napełniają mnie
swoją radością. Młodzież wspaniale opiekuje się ludźmi starszymi, słabszymi, dodaje otuchy i siły – kilka miłych słów pozwala przezwyciężyć trud
i ból pielgrzymowania”.

Marcin
(18 lat – 3-ci raz pielgrzymuje – Chrzanów)
„Idę podziękować za łaski, przeprosić za błędy i przewinienia. Szczególnie będę się modlił o pomyślne zdanie matury oraz będę prosił o łaskę
dobrego, dojrzałego życia. Myślę, że poznam też kilka nowych wartościowych osób”.

Monika
(18 lat – 2-gi raz pielgrzymuje. Chrzanów)
„Zanoszę Matce Bożej moje własne intencje: za rodzinę, za bliskich,
szczególnie za zdaną maturę. Lubię mieć kontakt z ludźmi, którzy myślą
i czują podobnie jak ja. W czasie pielgrzymki rodzą się przyjaźnie, które
czasami trwają wiele lat, a potem idzie się już wspólnie”.
Józef
(60 lat – 1-szy raz pielgrzymuje – Chrzanów)
„Idę do Najświętszej Panienki, bo mam za co dziękować. Będę modlił
się o poprawę świata, o zdrowie dla Papieża Jana Pawła II. W samotnej,
własnej modlitwie będę prosił o zdrowie i łaski dla rodziny”.

Marek
(26 lat – 7-my raz pielgrzymuje – Chrzanów)
„Pielgrzymka – jej nastrój, jej moc dają pozytywną energię na cały rok,
wyzwalają wewnętrzną radość i lepsze nastawienie do ludzi wokół nas.
Młodzi ludzie poznają się w drodze pokonując trudy pielgrzymowania, ale
i czerpią radość bycia ze sobą w grupie. Nawiązuje się nić przyjaźni, która
rozwija się, a czasami nawet kończy się ślubem. Mieliśmy już taką historię,
kiedy młodzi poznali się na pielgrzymce, a po roku wzięli ślub w czasie
pielgrzymki do Częstochowy”.

Jola
(39 lat – 2-gi raz pielgrzymuje – Chrzanów)
„Ta pielgrzymka jest pielgrzymką dziękczynną. Pragnę podziękować
Matce Bożej za opiekę, a mam naprawdę za co dziękować. Pielgrzymując
na Jasną Górę będę prosić Matkę Chrystusową o nieustanną opiekę i pomoc
dla mojej rodziny”.

Barbara
(46 lat – 2-gi raz pielgrzymuje – Młoszowa)
„Idę podziękować Matce Bożej za łaski dla całej rodziny, pomodlić się
i powierzyć opiece Pani Częstochowskiej moją rodzinę, bliskich, chorych
i cierpiących. Pierwsza pielgrzymka była bardzo trudna – obolałe nogi,
pęcherze, zwątpienie czy dojdę. Dzięki słowom otuchy od innych pielgrzymów „dojdziesz, pomożemy” stanęłam u bram Częstochowy. Teraz ja będę
wspierać i pomagać innym dając im wsparcie i modlitwy”.

