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hasłem „Naród i wiara”. Kolejne lata pielgrzymowania również
miały swoje hasła i program duszpasterski. Inspiracją dla duchowego programu tych „rekolekcji w drodze”, jak mówi się o pielgrzymce, było najczęściej nauczanie Jana Pawła II. Przez te wszystkie lata intencja pielgrzymki była wciąż ta sama – za Ojca Świętego
i Ojczyznę. Tak było aż do dnia 2 kwietnia tego roku, kiedy to nasz
umiłowany Ojciec Święty odszedł do Domu Ojca. Czas Jego choroby a potem śmierć zjednoczyła wszystkich we wspólnej modlitwie i czuwaniu. Modlono się, jak pamiętamy, zwłaszcza w tych
miejscach, które były związane z Janem Pawłem II, które odwiedził
w papieskim pielgrzymowaniu.
Dla Krakowa takim miejscem są Błonia, gdzie Ojciec Święty
spotykał się z nami w czasie każdej pielgrzymki do Ojczyzny. Tutaj
7 kwietnia 2005 roku dotarł „Biały Marsz Wdzięczności”, który
wyruszył z Rynku Głównego. W przeddzień pogrzebu Ojca Świętego zgromadziło się na Błoniach ponad milion uczestników, by
we wspólnej Eucharystii dziękować Bogu za dar Słowiańskiego
Papieża. Chociaż lata Jubileuszowej Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej zamykają się pomiędzy „Białym Marszem Solidarności” a „Białym Marszem Wdzięczności”, to jednak pielgrzymowanie trwać
będzie nadal.
W tym roku poświęcone jest tematyce eucharystycznej. Hasłem
XXV PPK są słowa: „ZOSTAŃ z NAMI PANIE”( Łk 24,29). Inspiracją
do tego stał się List Apostolski Jana Pawła II na Rok Eucharystii
PIESZA PIELGRZYMKA KRAKOWSKA
„Mane nobiscum,XXV
Domine”.
NA JASN¥ GÓRÊks. Roman Pindel i dk. WojProgram duszpasterski opracowali:
ciech Medwid.
6 - 11 SIERPNIA 2005
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WAWEL

Bo¿e, Ojcze i Pasterzu ludzkoœci,
Twój Duch spocz¹³ na S³udze Bo¿ym
papie¿u Janie Pawle II,
by na wzór Jezusa Chrystusa,
Twojego Syna i Najwy¿szego Kap³ana,
niós³ dobr¹ nowinê ubogim,
obwieszcza³ rok ³aski od Pana,
umacnia³ braci w wierze,
sta³ siê ikon¹ mi³oœci.
Obdarz Twojego S³ugê chwa³¹ o³tarzy,
by Twój œwiêty Koœció³,
wyp³yn¹wszy na g³êbiê,
tym mocniej us³ysza³ wo³anie: NIE LÊKAJ SIÊ!
a drzwi serc powierzonego mu niegdyœ ludu
otwar³y siê na Chrystusa, naszego Pana,
wczoraj, dziœ i na wieki.
Amen
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KONFERENCJE PLENARNE, POGODNE WIECZORY
Kraków, Dworek Białoprądnicki: konferencja – ks. prof.
Grzegorz Ryś – „Zostań z nami Panie”
Zielonki: konferencja – o. Wojciech Ziółek SI
Biały Kościół : „Wieczór franciszkański” – o. Klaudiusz Bartos
OFM
Ojców: konferencja – ks. Adam Podbiera, ks. Jan Szczepaniak
– „Osiągnąć sukces”
Skała: koncert zespołu „Lumen”
Zadroże: „Pogodny wieczór – Hip Hop chrześcijański” –
Raper BA
Sułoszowa, Pilica : konferencja – ks. prof. Grzegorz Ryś
Troks: konferencja – ks. Adam Podbiera, ks. Jan Szczepaniak
Podchybie: konferencja – s. Małgorzata Chmielewska
– „Wspólnota Chleb Życia”
Podchybie: konferencja – Jolanta Stokłosa – „Hospicjum
św. Łazarza i wolontariat”
Strzegowa: „Pogodny wieczór – Lednica w Krakowie”
– Tadeusz Hojna
Rudniki: konferencja – ks. Antoni Miciak CM
Żarki : „Spotkanie misyjne” – ks. Piotr Grotowski
Choroń: konkurs o „złoty sandał” – ks. Tomasz Łach SDB
Wierbka: mecz – Pielgrzymi kontra Gospodarze
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

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		
Sługa Boży Jan Paweł II
			
			

ks. Józef Gubała

2		
św. Brat Albert
			
3		
św. Jadwiga Królowa
			
3’		
św. O. Pio
			
			
4		
św. Stanisław BM
			
5		
św. Michał Archanioł
			
			
			
			
			
			
			
			

ks. Jan Karlak
ks. Jacek Pierwoła
o. Leon Błaszczyszyn OFMCap
/ Bochnia
o. Bolesław Kanach OFMCap
br. Paweł Orłowski OFMCap
/ OO. Kapucyni 					
ks. Jacek Piszczek
ks. Zygmunt Kosowski
ks. Antoni Obrzut CSMA
dk. Dariusz Wachowicz CSMA
kl. Wojciech Szymański CSMA
kl. Krzysztof Konopka CSMA
kl. Grzegorz Spryska CSMA
kl. Paweł Wojtkiewicz CSMA
kl. Piotr Wojtkiewicz CSMA
kl. Łukasz Owsianka CSMA
/ XX. Michalici

CZŁON II /śródmiejski/
Przewodnik główny

ks. Piotr Iwanek

Grupa

Patron grupy

Przewodnik grupy

6		

św. Jan Kanty

ks. Grzegorz Ryś
/ gr. DA św. Anny w Krakowie
o. Klaudiusz Bartos OFM
o. Tomasz Kupczakiewicz OFM
o. Ariel Krzywda OFM
o. Beniamin Książek OFM
o. Robert Konik OFM
/ OO. Franciszkanie
ks. Antoni Miciak CM
/ XX. Misjonarze
ks. Sławomir Sułowski
/ gr. z Czech
ks. Piotr Grotowski
ks. Mariusz Dziuba
ks. Józef
ks. Marek Krysa SMA
ks. Wacław SMA
ks. Tomasz SMA
/ gr. o charakterze misyjnym
o. Marek Wójtowicz SI
o. Wojciech Ziółek SI
/ OO. Jezuici
ks. Adam Podbiera
ks. Jan Szczepaniak
/ gr. autorska
o. Andrzej Tupek SchP
/ OO. Pijarzy
ks. Tomasz Łach SDB
/ XX. Salezjanie

7		
św. Franciszek z Asyżu
			
			
			
			
			
8		
św. Wincenty a Paulo
			
9		
św. Cyryl i św. Metody
			
10		
św. Szczepan
			
			
			
			
			
			
11		
św. Franciszek Ksawery
			
			
13		
bł. Salomea
			
			
14		
św. Józef Kalasancjusz
			
15		
św. Jan Bosko
			

CZŁON III /prokocimsko-podgórski/
Przewodnik główny

ks. Krzysztof Winiarski

Grupa

Przewodnik grupy

Patron grupy

17		
św. Kinga
			
18		
Pan Jezus Miłosierny
20		
Najświętsza Rodzina
			
21		
św. Klemens
			
			

ks. Bogusław Seweryn 		
/ Podgórze
/ Prokocim Nowy
ks. Józef Jakubiec
/ Bieżanów Nowy
ks. Zbigniew Medoń
ks. Bogdan Kordula
/ Wieliczka

Przewodnik grupy
ks. Michał Gierut MS
ks. Piotr Ciepłak MS
/ XX. Saletyni
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CZŁON IV /nowohucki/

CZŁON VI /skawińsko-czernichowski/

Przewodnik główny

ks. Franciszek Gruszka

Przewodnik główny

ks. Wiesław Widuch

Grupa

Przewodnik grupy

Grupa

Przewodnik grupy

ks. Krzysztof Polewka
/ Mistrzejowice
ks. Adam Garlacz
/ gr. młodzieżowa
o. Ireneusz Siwek OCist
/ Mogiła
ks. Ryszard Gołąbek SAC
/ XX. Pallotyni
ks. Jakub Adamik
/ Bieńczyce
ks. Janusz Skorupa
/ parafia św. Brata Alberta

I żółta
św. Faustyna
			
			
			
			
			
II czerwona św. Jadwiga
			
			
			
			
III niebieska św. Brat Albert
			
			
			

Patron grupy

24		
św. Maksymilian
		
Maria Kolbe
25		
św. Józef
			
26		
Święty Krzyż
			
27		
św. Wincenty Pallotti
			
28		
NMP Królowa Polski
			
29		
św. Brat Albert
			
Pozostali księża
			
			
Diakoni
			
			
Klerycy
			
			
			
			
			
			
Siostry zakonne
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

ks. Włodzimierz Kurek
ks. Marcin Gładysz

kl. Grzegorz Kurzec
kl. Dominik Popielarczyk
br. Kazimierz Komran
br. Marcin Pater
br. Maciej Majdak
br. Augustyn Spasowicz
s. Katarzyna Król
s. Lucyna Wąs
s. Monika Pokropek
s. Grażyna Mróz
s. Agnieszka Oczkowicz
s. Augustiana Matusik
s. Mirona
s. Ines Szałajko
s. Anna Bieszczad
s. Stella

Przewodnik główny

ks. Andrzej Mieszczak

Grupa

Przewodnik grupy

Myślenice Matka Boża Myślenicka
			
			
			
			
Gdów
św. Albert Chmielowski
			
			
			
			
			
Niepołomice św. Karol Boromeusz
			
			
			
			
Mszana
św. Michał Archanioł
Dolna		
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ks. Bogdan Sarniak
ks. Paweł Król
ks. Włodzimierz Łukowicz
kl. Robert Młynarczyk
/ parafia Miłosierdzia Bożego
– Skawina
ks. Grzegorz Odrzywołek
ks. Rafał Wierzbak
s. Krystyna Czarny
/ parafia św. Apostołów Szymona
i Judy Tadeusza – Skawina
ks. Adam Pietras
ks. Józef Czarny
kl. Rafał Brewczyk
/ parafia św. Mikołaja – Liszki

dk. Tomasz Szopa
dk. Mariusz Gorazd

CZŁON V /gdowsko-niepołomicki/

Patron grupy

Patron grupy

ks. Zbigniew Sala
kl. Łukasz Michalczewski
kl. Rafał Żelazny
br. Bartymeusz
br. Laurencjusz
ks. Grzegorz Zastawny
ks. Łukasz Kotarba
ks. Robert Krzysztofiak
kl. Mariusz Olszowski
s. Beata, s. Agnieszka
/ss. Franciszkanki Rodziny Maryi
ks. Zbigniew Piwowar
ks. Stanisław Mika
ks. Jan Lis
ks. Grzegorz Mucha
kl. Tomasz Szaro
ks. Rafał Buzała
ks. Stanisław Parzygnat
o. Erwin Ceklarz
s. Irena
/ s. Franciszkanka Rodziny Maryi

CZŁON VII /chrzanowsko-trzebiński/
Przewodnik główny

ks. Grzegorz Pieróg

Grupa		

Przewodnik grupy

I – chrzanowska
			
			
			
II – libiąska		
			
III – spytkowicka
			
Klerycy
			
			
			
			
Siostry zakonne
/Zgromadzenie Sióstr Służebniczek/
			
			
/Zgromadzenie Sióstr Sacre Caere/

ks. Andrzej Fyda
ks. Tomasz Jajecznica
ks. Piotr Listopad
o. Micheasz Okoński OFM
ks. Bogusław Nadel
ks. Tomasz Bajer
ks. Maciej Półtorak
ks. Dawid Leśniak
kl. Wojciech Filipek
kl. Dariusz Burda
kl. Paweł Głowacz
kl. Paweł Gałuszka
s. Maria Pasionek
s. Iwona Ściebura
s. Renata Poddeck
s. Barbara Pawletta

CZŁON VIII /suski/
Przewodnik główny
Grupa

ks. Adam Banasik

Patron grupy

Dekanat
Matka Boża z Jasnej Górki
Sucha 		
Beskidzka		

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

LICZEBNOŚĆ PIELGRZYMKI
W pielgrzymce wzięło udział ok. 7170 pątników, w tym 85 księży,
25 diakonów i kleryków, 25 sióstr zakonnych.
Uczestniczyli także pielgrzymi ze Słowacji, Czech, Belgii, USA.
Człon I
– ok. 1300
Człon II
– ok. 2200
Człon III
– ok. 500
Człon IV
– ok. 1030
Człon V
– ok. 800
Człon VI
– ok. 550
Człon VII – ok. 640
Człon VIII – ok. 150
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ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY
CZŁON I
Przewodnik główny
Porządkowy główny
			
			
			
			
			
			
			
Baza		
			
			
			
			
			
			
			
Kwatermistrz główny
			
Służba techniczna
			
			
Liturgia		
Służba czystości
Zaopatrzenie
			
Transport

Służba zdrowia
/ Maltańska Służba Medyczna
			
			
			

ks. Józef Gubała
Andrzej Bac
Robert Leśniak
Krzysztof Woźniak
Halina Marchut
Paweł Czernek
Jarosław Leśniak /koordyn. gr.3/
Jaromir Malina /koordyna. gr.3/
Andrzej Siwiec /koordyn. gr.3’/
Anna Krajewska
Beata Gorączko
Dorota Kazubowska
Marta Drewniak-Czernek
Joanna Wydra
Dorota Kmieć
Łukasz Łacheta
Grzegorz Szarawara
dk. Piotr Bulanda
dk. Mariusz Źrebiec
Władysław Goryczka
Stanisław Lech
Roman Janas
kl. Mieszko Ćwiertnia
Janusz Michura
Marcin Chytry
Łukasz Gorączko
Zdzisław Polkowski
Stanisław Kosydar
Tadeusz Wojton
Jan Pajor
lek. Anna Brandys		
Martin Klasen
Monika Tota
Yannick Ngatochou
Mieczysław Kasznik
Zbigniew Witek

CZŁON II
Przewodnik główny
Koordynator członu
Służba specjalna
Porządkowy główny
			
			
			
			
			
			
Baza 		
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
Kwatermistrz główny
			
			
Służba techniczna
			
			
Liturgia		

ks. Piotr Iwanek
Bogdan Solawa
Bogdan Orządała
Dariusz Gorajczyk
Robert Marzecki
Ireneusz Sułek
Artur Szpond
Kazimierz Michalik
Michał Nosalski
Kazimierz Gajda
Renata Spyrka
Anna Kielska
Bogusław Jarominek
Agnieszka Kurylak
Jadwiga Grochal
Dobrochna Kwiecińska
Katarzyna Krzywicka
Barbara Kreczmer (informacja)
Sławomir Kasper (foto)
Miłosz Patynowski (baza foto)
Małgorzata Ciarach (baza foto)
Stefan Oszustowicz (video)
Andrzej Betlej
Dominika Dębska
Marcin Biernat
Robert Błoński
Arkadiusz Motyka
Zbigniew Choroba
kl. Szymon Komoń OFM

			
Służba czystości
			
			
			
			
Zaopatrzenie – woda
Zaopatrzenie – kuchnia
			
			
Zaopatrzenie – sklep
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
Służba zdrowia
/ Maltańska Służba Medyczna
			
			
			
			
			
			

Dominik Kleszyk					
Andrzej Płachetko
Bożena Nestorak
Piotr Wróbel
Bartosz Gwóźdź
Mateusz Bronarski
Przemysław Kotula
Elżbieta Juszczak
Andrzej Kruk
Łukasz Wallis
Paweł Gwóźdź
Krzysztof Dubel
Izabela Sulińska
Anna Ciarach
Barbara Miśtal
Marcin Bucki
Magdalena Grzywacz- Bucka
Grzegorz Zelek
Zbigniew Grześkowiak
Karolina Jastrzębska
Tomasz Niebielski
lek. Ryszard Rudziński
lek. Józef Wilk
lek. Izabela Zgrzebny
Manuel Redder
Peter Nolte
Klaus Jeggle
Adam Kijowski

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
Krzysztof Potoczek
Magdalena Ponisz
Magdalena Banaś
Kinga Gwóźdź
Matylda Pernal
Piotr Gruca
Adam Pietrzykowski
Henryk Dziedzic
Rafał Hojda
Janusz Cywicki
Grzegorz Trzaska
lek. Dariusz Giza
Agnieszka Biel

CZŁON IV
Przewodnik główny
Przewodnik porządkowy
Porządkowy główny
			
			
Pilot 		
Baza 		
			
			
			
			
			
			
Kwatermistrz główny
			
Zaopatrzenie
			
			
			
			
			
			
			

ks. Franciszek Gruszka
Mariusz Doniec
Sławomir Migo
Ireneusz Raś
Maciej Łęcki
Tomasz Mazanek
Renata Stępińska
Anna Radoń
Monika Hladowczak
Aleksandra Frączek
Agnieszka Haraf
Teresa Raś
Elżbieta Wyczesany
Paweł Cencek
Krzysztof Chmura
Łukasz Lany
Aneta Dudzińska
Jakub Koperczak
Maciej Jóźwik
Łukasz Tyczyński
Michał Jóźwik
Piotr Domagała
Marcin Michalec
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Służba techniczna
			

Łukasz Kopciński
Adrian Kukla
Wiktor Piech
Benedykt Płonka
Michał Pryzwan
Artur Wrzoszczyk
Wojciech Wittich
Rafał Wittich

Służba czystości
			
			
			
Fotograf 		
Transport:
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
Służba zdrowia
/ Maltańska Służba Medyczna
			
			
			
			

Marcin Wójcik
Tomasz Tyczyński
Piotr Cencek
Paweł Michalec
Tomasz Zybała
Adrian Wysowski
Stanisław Raś
Kazimierz Wójcik
Mieczysław Dziurdzia
Łukasz Capała
Józef Siudek
Marian Hejnold
Paweł Rudzki
Bogusław Nowak
Marek Piekara
Michał Piekara
Piotr Kawa
Zygmunt Zbanuch,
Dariusz Zaryczny
Jerzy Pilch
Antoni Chachlowski

			
Kwatermistrz główny
			
Służba techniczna
Transport		
			
Służba zdrowia
/ Maltańska Służba Medyczna
			

Katarzyna Markiewicz
Anna Matysiak
Sebastian Ślęzak
Arkadiusz Wolski
Zygmunt Augustyniak
Piotr Lepka
lek. Piotr Brodzicki
Stanisław Paluch

Człon VIII
Przewodnik główny
Porządkowy główny

Kwatermistrz główny, baza
			
Służba zdrowia
			

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
			

dr Róża Kubiak
prof. Henryk Kubiak

lek. Roman Drążek
Grzegorz Chorązki
Tomasz Lenart
Michał Harańczyk
Joanna Tabor

Ks. Piotr Iwanek
/przewodnik główny członu II – śródmiejskiego
w latach 2000 -2009/

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

ks. Andrzej Mieszczak
Wojciech Badura
Mariusz Nowak
Jacek Pieron
Piotr Danek
Beata Matras
Paweł Grabka
Katarzyna Kołodziej
Agata Kołodziej
Katarzyna Opydo
Magdalena Piotrowska
Eliasz Królikowski

CZŁON VI
Przewodnik główny
Porządkowy główny
			
			
Pilot
Kwatermistrz główny
Transport
Służba zdrowia
/ Maltańska Służba Medyczna
			

ks. Wiesław Widuch
Piotr Ćwik
Marcin Maj
Krzysztof Abramski
Karol Papież
Piotr Romanowski
Barbara Szewczyk
Stanisław Szewczyk
Piotr Marszałek
lek. Róża Karłowska
Krzysztof Derewecki

CZŁON VII
Przewodnik główny
Baza		
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ks. Grzegorz Pieróg
Gabriela Brodacka

Najczęściej przychodzimy do Chrystusa w Najświętszym Sakramencie z wieloma problemami i pragnieniami – tak zapewne jest również na pielgrzymce, ale nie
zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, że i On przychodzi
z prośbą.
Staje u drzwi i prosi – wpuść Mnie.
Któż więc ma być pierwszy wysłuchany?
Chrystus już raz ustąpił człowiekowi pierwsze i wygodniejsze miejsce,
a wybrał to najtrudniejsze: poszedł za nas na krzyż. Czy to nie my więc pierwsi
powinniśmy wysłuchać Chrystusa, żeby On mógł wysłuchać nas?
Prosimy Jezusa, mamy do Niego „pretensje”, nieraz domagamy się „swojego”
gwałtownie, a jednocześnie trzymamy Go za drzwiami, zamiast stworzyć sytuację najbardziej optymalną – otworzyć Mu, ucieszyć się z Nim, uśmiechnąć się
do Niego, przygarnąć Go do siebie, pozwolić się przygarnąć Jemu.
W czasie tej pielgrzymki otwórzmy więc nasze serca, przyjmijmy tego
wielkiego Gościa i dopiero wtedy, kiedy zasiądzie z nami do stołu, przedstawiajmy Mu nasze prośby.

Ks. Roman Ciupaka
/przewodnik główny członu IV – nowohuckiego
w latach 1998 -2003/
Z Wawelu do Afryki.
Z Pieszą Pielgrzymką Krakowską byłem związany
od 1991 roku, kiedy z okazji Światowych Dni Młodzieży
w Częstochowie, postanowiłem zorganizować grupę
młodzieży dekanatu, w którym wtedy byłem dekanalnym duszpasterzem. Razem z nimi chciałem iść jako pątnik w ramach członu
I – prądnickiego. Ówczesny przewodnik główny ks. Wojciech Momot, poprosił
mnie, bym objął patronat nad tą grupą pielgrzymkową. Było to stresujące
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wyzwanie, ale nie miałem wyboru. Nie tracąc czasu, przystąpiłem do montowania diakonii i służb, niezbędnych do prowadzenia 300 osobowej grupy
pielgrzymów, w ramach których szło również 50 pątników ze Słowacji wraz
ze swoim księdzem Grzegorzem. Ależ to była grupa! Nie zapomnę tej pierwszej
modlitwy w drodze, śpiewów i różańca w języku polsko-słowackim, i tego
entuzjazmu, radości i braterstwa, które były większe niż zmęczenie. Przez sześć
dni szliśmy w sąsiedztwie grupy Hiszpanów i do dziś pamiętam idącego na
ich czele ks. biskupa z srebrnym krzyżem na piersiach, różnobarwne sztandary
i ten hiszpański śpiew: Alabare, alabare, alabre… . Jak w pieśni, szliśmy przez
pola i lasy, przez pustyni ostów ciernie, …. . To była niezwykła modlitwa z głębi
i serca, przechodząca w entuzjazm, szczególnie wobec napotykanych tłumów
pielgrzymów, których z każdym dniem spotykaliśmy coraz więcej. Czuwanie
i nocleg pod gołym niebem na Alejach NMP – tego nie można zapomnieć.
Nazajutrz Msza Św. i słynne kazanie Ojca Świętego Jana Pawła II, a w nim
słowa: „Nie ulegajcie obcym dyktatom mody, …”. To było ziarno, które dawało
wzrost i związanie się PPK, aż do decyzji wyjazdu na misje do Afryki. Każdego
roku wyjście na pielgrzymkowy szlak, było jak stawanie przed obliczem samego
Boga, by do Niego się zbliżyć, prosić o przebaczenie i nową łaskę. To, co dla
mnie jest niezwykłe na pielgrzymce, to przez wstawiennictwo Maryi wypraszać
ogrom Bożego Miłosierdzia i błogosławieństwa. Nawet kiedy powierzono mi
tworzenie i prowadzenie członu „nowohuckiego”, co wymagało wiele trudu
i pracy, starałem się wnikać w głąb grupy, by z różańcem w ręku, prawdziwie
przeżywać modlitwę, i przez pieśni prosić Maryję: Do Syna swego nas
prowadź...
Wielkim wyzwaniem dla mnie, było przygotowanie pielgrzymki z okazji
Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa Roku 2000. Zrodziła się wtedy myśl
przymierza Nowej Ewangelizacji, która znalazła swe spełnienie na Skałach
Rzędkowickich, w postaci Aktu Przymierza, zawartego przez pielgrzymów
nowohuckich. Odtąd Rzędkowickie Skały, stały się naszą Górą Synaj i Górą
Tabor zarazem. Myśl o Nowej Ewangelizacji, do której wzywał Ojciec Święty,
dojrzewała we mnie z każdym rokiem, a szczególnie wtedy, gdy w obecności
ks. biskupa, odnawiając Akt Przymierza, zastanawialiśmy się jak go realizować.
W moim przypadku, było to ożywianie i powrót do ukrytej w mym sercu myśli
wyjazdu na misje do Afryki. Coraz bardziej czułem, że nie zrealizuję inaczej
słów, jak tylko poprzez konkretny czyn – akt wypowiadany, muszę przemienić
w akt wykonywany. Wiem, że Pan Bóg wiele razy objawiał mi wolę wyjazdu
na misje, wiele razy słowa Ojca Świętego Jana Pawła II były jak refren samego
Boga: Ewangelizacja Afryki…, ewangelizacja z nową mocą… . Pośród wielu
natchnionych zdań, każdorazowe wyjście z Wawelu na Jasną Górę, było dla
mnie natchnieniem i coraz większym nakazem, by pójść dalej, i … dalej. Bezdroża i piaski Jury Krakowsko-Częstochowskiej, mówiły mi o piaskach i bezdrożach Afryki – o ludzkich sercach, które czekają na Ewangelie... .
Gdy miałem już wyznaczony termin wyjazdu, ks. dyr. Tadeusz Dziedzic
zaproponował, bym krzyż misyjny z rąk ks. kard. Franciszka Macharskiego,
przyjął na Wawelu, podczas Mszy Świętej inaugurującej XXV PPK, na co z radością się zgodziłem. W tym dniu patrzyłem na mój misyjny krzyż wśród wielu
krzyży, niesionych w pielgrzymkowych grupach. Tym razem, tylko do Bazyliki
Mariackiej szliśmy razem. Później machając kwiatami, patrzyłem jak pielgrzymi
oddalali się ode mnie. Odeszli w stronę Jasnej Góry, ja zaś wróciłem do domu,
by pakować walizki. Moją wielką podróż zacząłem 9 sierpnia 2005 r., z Krakowa
do Zurychu, a następnego dnia do Dar es Salaam. Trzeciego dnia, trzecim już
samolotem, z Dar es Salaam do mojego miasta docelowego – Musoma. Tak się
złożyło, że w tym samym dniu, 11 sierpnia, gdy pielgrzymi dotarli na Jasną
Górę, ja dotarłem do Musomy, leżącej nad jeziorem Wiktorii, największym
jeziorem Afryki.

 	

Ks. Wojciech Momot
/przewodnik główny członu I – prądnickiego
w latach 1991-1997/

Dziękuję Panu Bogu, że mogę pomimo nieuleczalnej
choroby SR w dalszym ciągu brać udział w Pielgrzymce
Krakowskiej. Jestem wdzięczny za to ks. Rektorowi
Krakowskiego Wyższego Seminarium Duchownego
oraz klerykom i wszystkim przyjaciołom z bazy pielgrzymki, którzy pomagają mi w drodze na Jasną Górę. Mogę wraz z innymi

pielgrzymami modlić się słowami pieśni: „Maryjo, Maryjo Polski i świata Królowo odmień nasz naród na nowo”.
W ciągu ostatnich lat ksiądz Wojciech nadal pielgrzymuje szlakiem członu I, a pieśń „Maryjo, Maryjo…” w jego wykonaniu, na stałe już wpisała się
w historię pielgrzymki i pejzaż pięknego Sanktuarium Matki Bożej Patronki
Rodzin w Leśniowie.

 	

Ks. Adam Podbiera
/przewodnik grupy 13 członu II – śródmiejskiego,
od 1984 r./

To warto przeżyć choć raz w życiu
Na pielgrzymkę po raz pierwszy poszedłem jako
neoprezbiter w 1984 roku, i to od razu – taki był zbieg
okoliczności – w roli przewodnika XIII grupy. Od tej
pory, już każdego roku byłem na pielgrzymce. Od 1985
roku jestem przewodnikiem XIII grupy razem z ks. Janem Szczepaniakiem.
Podczas pielgrzymki głosimy kazania dialogowane, i to zarówno dla całego
członu śródmiejskiego, w którego skład wchodzi grupa XIII, jak i w codziennym pielgrzymowaniu, gdy konferencje są mówione tylko do samej naszej
grupy pielgrzymkowej.
Grupa XIII składa się w większości z ludzi młodych, którzy idą na pielgrzymkę, ponieważ chcą przeżyć głębokie doświadczenia religijne. „Trzynastka”
ma charakter młodzieżowy i parafialny. Po prostu z danej parafii młodzi umawiają się, że właśnie w „trzynastce” będą pielgrzymować. Może przyciąga ich
atmosfera. Są w naszej grupie ludzie z wielu miejscowości, nawet spoza diecezji
krakowskiej. Niepowtarzalny klimat tej wspólnoty bierze się chyba z tego, że
zbierają się tam ludzie, którzy szukają czegoś więcej w życiu duchowym, i chcą
być razem. I co ciekawe, w tej grupie znakomicie odnajdują się również tzw.
seniorzy, czyli osoby, które chodziły w pielgrzymce krakowskiej, i to właśnie
w „trzynastce”, od samego początku. Głęboko wzrusza, jak oni bardzo przeżywają los swoich rodzin i bliskich. Czasem jest to dramat rodziny, w której następuje, lub której zagraża, rozpad; czasem jest to pijaństwo jednego z rodziców.
Te sprawy znajdują swoje odbicie w wymiarze wspólnej modlitwy.
Pielgrzymki z początku lat 80. miały charakter „bogoojczyźniany”. Wiadomo, że to było związane z ustrojem, jaki wtedy był w Polsce. Wielu ludzi szło
wówczas na pielgrzymkę, ponieważ chciało dać wyraz swojej wolności i sprzeciwu temu, co się działo w Ojczyźnie. Dziś byłbym skłonny powiedzieć, że
pielgrzymka ma bardziej charakter religijny niż wtedy. U wielu ludzi widać
teraz chęć autentycznego szukania Pana Boga. Co oczywiście nie znaczy, że
nie ma również akcentów patriotycznych i wychowania patriotycznego. Intencje pielgrzymowania są coraz głębsze. Można się o tym przekonać podczas
wspólnej modlitwy różańcowej. Młodzi ludzie mówią wtedy, o co się modlą
i w jakiej intencji idą do Częstochowy.
Moim braciom, kapłanom, powiedziałbym, że tam są ludzie, którzy czekają
na ich słowo, na kapłaństwo, na Komunię świętą, spowiedź. Mówiąc o duszpasterstwie wśród młodzieży, Jan Bosko mówił kiedyś o tzw. asystencji. O tym,
że kapłan powinien być przy młodzieży, towarzyszyć jej w życiu. Skoro młodzi
ludzie idą w pielgrzymce, więc kapłan powinien być tam obecny wśród nich.
Są kapłani, którzy pielgrzymują od wielu lat. Idą, ponieważ wiedzą, że są tam
potrzebni. Jeżeli na Zachodzie księża przeżywają kryzys tożsamości kapłańskiej,
bo czują się niepotrzebni, to w realiach pielgrzymki można przeżyć coś przeciwnego. Kapłani często słyszą od młodych: jesteś nam potrzebny, dzięki, że
jesteś. I widać to chociażby po liczbie spowiedzi. Przez cały czas pielgrzymki
kapłani spowiadają. Wspaniałym doświadczeniem dla kapłana jest również to,
że nawet ci, którzy poszli na pielgrzymkę tylko dla przeżycia jakiejś przygody,
bez motywacji religijnej, stosunkowo szybko zmieniają nastawienie.
Powiedziałbym, że jest to doświadczenie, które warto choć raz przeżyć ...
Wiadomo, że jeżeli czegoś nie spróbujesz, nie doświadczysz, nie masz o tym
pojęcia. Pielgrzymka to specyficzne, absolutnie niepowtarzalne doświadczenie
religijne, nie mające odniesienia i porównania do innego działania duszpasterskiego, na przykład do rekolekcji parafialnych czy oazowych. Warto tego
posmakować. Często jest tak, że ten pierwszy raz sprawia, że ktoś zaczyna już
co roku pielgrzymować do Częstochowy.
Wypowiedź dla Gościa Niedzielnego, Nr 30/701 z dn. 29.07.2007
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Ks. prof. Grzegorz Ryś

ROK EUCHARYSTI
– ZOSTAŃ Z NAMI, PANIE!
W wielu swoich tekstach, zwłaszcza pisanych pod koniec życia, Jan
Paweł II zachęcał nas, byśmy w naszych spotkaniach z Bogiem – w naszej
modlitwie – używali wzroku. Podpowiadał nam nie tylko słuchanie Słowa,
ale także kontemplację obrazu – uczył nas PATRZEĆ. W „Tryptyku Rzymskim”
namawiał nas do medytacji nad freskami Michała Anioła z watykańskiej
Sykstyny; w liście na Rok Eucharystii, Mane nobiscum Domine, zachęcał do
refleksji nad ikoną „Trójcy Świętej” Andrzeja Rublowa. W wielu dokumentach
określał modlitwę jako oglądanie i kontemplację twarzy Jezusowej. Prawdą
jest, że „wiara rodzi się ze słuchania”. Prawdą jest wszakże również i to, że
wiara jest swego rodzaju wzrokiem. Tak, jak niewiara jest ślepotą: „Macie
oczy, a nie widzicie!”
Z tej inspiracji zrodziło się niniejsze rozważanie nt. Eucharystii. Kanwą
dla niego jest obraz – a raczej seria obrazów – miniatur o tematyce eucharystycznej, zachowanych w rękopisach Archiwum Kapituły Katedralnej na
Wawelu. Wszystkie pochodzą z XIV lub XV stulecia, a więc z czasów niesłychanie ożywionej (ponownie) – także w Krakowie – refleksji nad
Eucharystią.
Warto sięgnąć po tamto doświadczenie, po tamto rozumienie i przeżywanie Eucharystii – po to, by ubogacić swoje własne; być może po to, by się
zawstydzić własną ograniczonością i powierzchownością; jednocześnie
wszakże po to, by się ucieszyć bogactwem, mądrością, wrażliwością i dojrzałością ludzi, z których wiary jak z najzdrowszych korzeni wyrastamy.
Trudno się nie zachwycić przenikliwością wzroku XIV-wiecznego artysty,
który widział w Eucharystii znacznie więcej niż my. Oto na białym obrusie
ołtarza, obok Kielicha i unoszącej się nad nim Hostii pojawia się Chrystus.
Znawcy ikonografii określają ten typ przedstawienia Pana mianem Vir dolorum („Mąż boleści”). Na pierwszy rzut oka wydaje się, że mają rację. Spoglądającym na Niego Chrystus pokazuje swoje rany; a Krew wypływająca
obficie z rany boku napełnia Eucharystyczny Kielich, przesączając się wcześniej przez Hostię (byśmy zapamiętali, że pod każdą z postaci Eucharystycznych jest obecny „cały” Chrystus – z Ciałem i Krwią). „Mąż boleści” w równym
stopniu jednak pomaga nam, co utrudnia w dotarciu do pełnej prawdy naszego przedstawienia. By je zrozumieć trzeba bowiem postawić pytanie:
z jakim Chrystusem spotykamy się w Eucharystii? Cierpiącym? Zabitym?
Wyniszczonym cierpieniem? Zmiażdżonym ludzkimi grzechami? Boleściwym? Frasobliwym? Zapewne. Każde z tych określeń jest jakąś odpowiedzią.
A raczej jej częścią; jej fragmentem. A jeszcze lepiej: jej etapem. Nic o tym
nie przekonuje bardziej niż rana boku – właśnie ta, z której Chrystus napełnia
Treścią Eucharystię. Wiemy, że ranę tę zadano Mu już po śmierci: gdy podeszli
do Jezusa i zobaczyli, że JUŻ UMARŁ (...), jeden z żołnierzy włócznią przebił
Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda (J 19, 33n). Rana boku została
zadana martwemu Chrystusowi. Tu jednak – na naszym obrazie pokazuje ją
nam ŻYWY Chrystus. A więc: ZMARTWYCHWSTAŁY!
Tak o tym pisze Jan Paweł II w liście Mane nobiscum Domine: Chrystus
ukazuje nam w niej [w Eucharystii] ofiarę dokonaną raz na zawsze na Golgocie. Mimo iż jest tu obecny JAKO ZMARTWYCHWSTAŁY, to jednak nosi
znaki swej męki, której każda Msza Święta jest „pamiątką”.

Czym jest Msza Święta? Msza Święta jest uobecnieniem PASCHY Chrystusa
– Jego PRZEJŚCIA: przez mękę do zmartwychwstania, przez mękę: stąd obraz
Chrystusa przywiązanego do pala i biczowanego, nad którym autor umieścił
postać proroka Izajasza – Starotestamentalnego Piewcę Jezusowych cierpień:
Spadła nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie
(Iz 53, Sb) (…)
To właśnie jest PASCHA: przejście ze śmierci do ZMARTWYCHWSTANIA.
To jest prawda Wielkanocy. To jest prawda każdej niedzieli; która jest cotygodniową Wielkanocą. To jest prawda niedzielnej Eucharystii. I każdej Eucharystii. Uczestnicząc w niej nie tylko wyznajemy swoją wiarę w życie –
i w jego ostateczny triumf nad wszystkim, co nas zabija – ale także przekonujemy się do jego zasad: Jeśli ziarno, wpadłszy w ziemię, obumrze, przyniesie plon obfity (...). Kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci
swoje życie z Mego powodu, ZNAJDZIE JE (…)
Eucharystia najwyraźniej kieruje nasze myślenie nie tylko ku przeszłości
(na Golgotę), ale także ku przyszłości (ku Paruzji). Przypomina pierwsze
przyjście Jezusa; zapowiada drugie. Czy Eucharystia jest rodzajem sądu? Tak.
Wiemy, że jest. Eucharystia nas osądza. Przystępując do niej, odkrywamy
prawdę o naszym postępowaniu. Niektóre z naszych czynów nas do niej
prowadzą; niektóre z nich możemy – jak najpiękniejszą ofiarę – złożyć na
ołtarzu; niektóre natomiast nas zatrzymują w połowie drogi do ołtarza – nie
pozwalają nam podejść i przyjąć Komunii świętej. Jeśli by Eucharystia przestała nas w takim sensie osądzać; gdyby przestała nas w taki sposób dyscyplinować, to znaczy, że potrzebujemy w jej przeżywaniu radykalnego NAWRÓCENIA! Kiedy mówimy, że Eucharystia prowadzi nas w przyszłość,
ostatecznie chcemy powiedzieć, że prowadzi nas W WIECZNOSC – nie tyle
w rzeczywistość sądu, ile w Rzeczywistość Boga – w doświadczenie tego,
kim Bóg jest – sam w sobie; w swoim wewnętrznym życiu. Wieczność nie
ma przecież polegać na niekończącym się trybunale, lecz na niekończącej
się uczcie (KOMUNII) z Bogiem – bez pośredników, bez „pouczycieli”, bez
wymagających wiary znaków: twarzą w Twarz! (…)
Przeżywając Eucharystię warto się pytać, czy mamy właściwy obraz Boga.
To nie jest pytanie teoretyczne: Jesteśmy stworzeni „na obraz i podobieństwo” Boga. Jeśli się bardzo mylimy co do tego, Kim On jest, to – być może
– karykaturą także (a nie „obrazem”) jest to, co wiemy o sobie samych,
w ogóle o człowieczeństwie – o tym, co dla niego ważne (nieważne), istotne
(drugoplanowe), rozwijające (degenerujące), konieczne (zbędne lub wręcz
szkodliwe)?
Męczeństwo św. Stanisława to właśnie przykład człowieka – stworzonego
na „obraz i podobieństwo” Boga, który nie cofa się przed ofiarą; człowieka
wychowanego na Eucharystii. MĘCZENNIK. Kult Eucharystii i kult męczenników były w historii Kościoła zawsze ze sobą ściśle powiązane. W pierwotnym Kościele Eucharystię sprawowano najczęściej na grobach męczenników.
Tak też wznoszono pierwsze świątynie – na cmentarzach, starając się, aby
ołtarz nadbudowany został na grobie „świadka” [słowo „martyr” znaczy’
jednocześnie: „męczennik” i „świadek”; męczennik jest świadkiem „par
excellance”]. Później, gdy kościoły zaczęto stawiać także w miastach, relikwie
męczenników umieszczano w ołtarzach (w specjalnej niszy zwanej sepuichrum – grobowiec). Nierzadko wraz z nimi zamurowywano w nich także
konsekrowane Hostie, podkreślając w ten sposób stopień podobieństwa
śmierci męczennika do śmierci Chrystusa.
Św. Augustyn wskazywał męczenników jako najdoskonalszy wzór przeżywania Eucharystii. Oto jego tekst: „Gdy z możnym do stołu zasiądziesz,
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pilnie zważaj, co masz przed sobą, bo i tym masz tyle samo przygotować”.
Jakże niezwykły to stół, przy którym sam gospodarz staje się pokarmem.
Nikt sam siebie nie daje za pokarm; czyni tak jedynie Chrystus. Zrozumieli
męczennicy, co spożywali i pili, skoro odpłacili tym samym.
Z kolei Jan Paweł II w liście Mane nobiscum Domine mówi razem o Eucharystii i męczeństwie we fragmencie tekstu poświęconym pilnej dzisiaj
potrzebie apostolstwa. Świat potrzebuje dziś zaangażowanych chrześcijan
– potrzebuje ich mocnego świadectwa; zdecydowanych znaków wiary.
Z drugiej jednak strony najwyraźniej się ich boi! Boi się publicznie manifestowanych przekonań religijnych. Lęka się (i papież pisze, że nie bez naszej
winy!) postaw, które mogą wyrodzić się w nietolerancję, arogancję, takie
czy inne roszczenia, pogwałcenie autonomii „rzeczywistości stworzonych”
jak nauka, kultura, polityka itd.). Wszystkie takie postawy papież jasno określa
nie jako obronę „chrześcijańskich korzeni” naszej kultury, ale jako „zrywanie
z nimi”! I podkreśla: świat nie potrzebuje się bać zaangażowania chrześcijan.
Człowiek, którego do aktywności w świecie wychowała Eucharystia, może
– jeśli zajdzie taka potrzeba – zostać męczennikiem, ale nigdy – prześladowcą!
Eucharystyczne postacie: wino i chleb są same w sobie wymownymi
znakami wspólnoty Kościoła: jedności, która rodzi się z wielu członków;
która jest najpierw jednością każdego z Chrystusem, której spoiwem jest
Krew Chrystusa („umarł za to, aby rozproszone dzieci Boże zgromadzić
w jedno”), wspólnoty, która rodzi się nie bez bólu; nie zawsze jest ani łatwa,
ani spontaniczna; przeciwnie, wymaga zaparcia się siebie i ofiary.
Eucharystia nie jest „prywatnym” przeżyciem, zadanym „prywatnej”
pobożności. Jest także sakramentem wspólnoty. I jako sakrament wspólnoty
jest nam zadana. Jest (podarowaną nam przez Boga!) szansą spotkania się
z ludźmi – także takimi, z którymi wiele nas dzieli: takie czy inne poglądy,
wykształcenie, pochodzenie, kultura, gusta, tradycje, obyczaje.
Wszystkie wymiary Eucharystii spotykają się ze sobą w aspekcie, który
bardziej niż pozostałe stanowi sprawdzian naszej wiary: jest to tajemnica
„realnej” obecności. Wraz z całą Tradycją Kościoła wierzymy, że pod postaciami eucharystycznymi jest realnie obecny Jezus (...) Eucharystia jest tajemnicą obecności, przez którą w najwznioślejszy sposób realizuje się obietnica
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Jezusa pozostania z nami aż do końca świata. Synonim Bożego Imienia:
JESTEM! Odkrycie Eucharystii, która jest nie tylko „akcją”, „działaniem”,
mocnym „czynem” Boga; ale także „byciem z” – ze mną, z nami, z Kościołem,
z ludzkością. Obecność – także w takich momentach, gdy mamy pokusę
pomyśleć: „jeśli tak się dzieje, to chyba nie ma Boga”; albo kiedy świadomie
ją ignorujemy – wyrzucamy poza horyzont naszego postrzegania rzeczywistości. JESTEM! – jest obecnością dyskretną, pełną szacunku dla naszej
wolności, nie narzucającą się. Ale jednocześnie jest konsekwentną, upartą,
ciągłą gotowością, otwartością, nieustannym zaproszeniem, bliskością – także
wtedy, gdy nawet wszechmocny Bóg doświadcza bezradności, i nie jest
w stanie nic więcej zrobić dla człowieka, jak tylko przy nim być.
Obecność. Słowo objaśniające Tabernaculum, monstrancję, wieczną
lampkę, adorację, procesje eucharystyczne. Tajemnica, która sprawia, że
wszystkie inne wymiary Eucharystii (uczta, ofiara, Pascha, wspólnota, pamiątka, zapowiedź itd.) są również rzeczywistością – nie sprowadzają się
jedynie do pięknych symboli – do znaków, które, owszem, czegoś uczą, ale
niczego nie sprawiają (poza sferą intelektualnych czy estetycznych doznań).
Jego Obecność jest wezwaniem do naszej obecności. Obecność Jezusa
w tabernaculum powinna stanowić biegun przyciągający coraz większą
liczbę dusz w Nim zakochanych, które potrafią pozostawać przy Nim długi
czas, wsłuchiwać się w Jego głos i niemalże słyszeć bicie Jego serca. „Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan!” (Ps 34, 9).
Adoracja eucharystyczna poza Mszą Świętą niech w tym roku stanie się
szczególnym obowiązkiem poszczególnych wspólnot parafialnych i zakonnych. Pozostawajmy długi czas na kolanach przed Jezusem obecnym w Eucharystii (...). Pogłębiajmy w czasie adoracji naszą kontemplację osobistą
i wspólnotową. Wtedy w pełnej prawdzie będziemy mieli prawo mówić:
ZOSTAŃ Z NAMI, PANIE!
Kraków, Dworek Białoprądnicki
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Piotr Boroń

ZARYS HISTORII IKONY MATKI BOSKIEJ
CZĘSTOCHOWSKIEJ W 350-tą ROCZNICĘ
OBRONY JASNEJ GÓRY PRZED SZWEDAMI
Dla określenia rangi miejsc, które mają szczególne znaczenie dla Narodu
Polskiego używamy porównań do konstrukcji człowieka. I tak na przykład
Wawel z jego katedrą i zamkiem królewskim nazywany jest często sercem
Królestwa Polskiego, a Częstochowa z Jasną Górą to dusza i sumienie
Polaków. I – parafrazując starożytne powiedzenie „wszystkie drogi prowadzą do Rzymu” – można bez przesady wyobrazić sobie potoki pielgrzymów,
zmierzających tu ze wszystkich stron, ale także ludzkich wędrówek myślowych, a zatem zanoszonych do Boga poprzez Maryję próśb i podziękowań,
którym sprzyja wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej.
W roku 2005 przypada rocznica 350 lat heroicznej obrony Jasnej Góry
przed Szwedami. Wydarzenie to należy z pewnością do kilku najważniejszych momentów dziejowych, które wiążą Naród Polski z Bogiem oraz
budują historyczną tożsamość Polaków.
Godzi się zatem poznać lepiej historię obrazu jasnogórskiego i sanktuarium, by tym bardziej przybliżyć się do Matki Bożej i pełniej uczestniczyć
w dziejowym pielgrzymowaniu naszej chrześcijańskiej wspólnoty.
Ikona Matki Boskiej Częstochowskiej wykonana została w stylu wschodnim w zasięgu Bizancjum (być może również w Italii), a najbardziej pokrewne jej przedstawienia znajdują historycy sztuki w Rzymie w bazylice
Santa Maria Maggiore i w monastyrze na górze Athos w Grecji. Obraz częstochowski ma wymiary 120x82 cm. Matka Boska trzyma Pana Jezusa na
lewej ręce. Charakterystyczne są błyski świateł w tęczówkach oczu Maryi,
co jest typowe dla najstarszych ikon. Przekazy historyczne z XV wieku
mówią nawet, że jej autorem miał być św. Łukasz Ewangelista. Tę tradycję
podtrzymuje bohaterski przeor Augustyn Kordecki w swoim „Pamiętniku”.
Cytuję: „…obraz Najśw. Maryi Panny, przez św. Łukasza na stole cyprysowym
odmalowany, przy którym Jezus Syn Boży, ze swą najmilszą Matką i św.
Józefem, opiekunem, w domu Nazareńskim zwykł był pokarm przyjmować.
Obraz ten z Jeruzalem dostał się do Konstantynopola, a stamtąd na Ruś,
gdzie go Lew, książę Ruski, w zamku Bełskim złożył, a w pięćset prawie lat
Władysław, książę Opolski, w r. 1382 tu go umieścił, wielki i dosyć okazały
kościół, oraz klasztor wybudowawszy, który zakonnikom reguły św. Pawła,
pierwszego pustelnika, z Węgier sprowadzonym oddał”. (koniec cytatu)
Obraz trafił na Jasną Górę dokładnie 31 VIII 1384 roku.
Bardzo charakterystyczne na twarzy Matki Boskiej są rysy, pochodzące
z 1430 roku, gdy obraz słynął już cudami, a sanktuarium napadli husyci
i umyślnie święty wizerunek uszkodzili. Renowację fundował w Krakowie
Władysław Jagiełło i obraz powrócił po czterech latach do sanktuarium.
W XVI wieku różnowiercy atakowali ze szczególną zawziętością kult maryjny, a tym samym Jasna Góra stała się symbolem twierdzy wiary katolickiej,
a kult Czarnej Madonny odróżniał Polaków-katolików od heretyków.
XVII wiek, zwany nie bez racji wiekiem żelaza, przyniósł wielkie wojny
religijne, a Rzeczpospolita Obojga Narodów (mimo blisko siedemdziesięciu
lat wojen w XVII wieku) nie krzyżowała miecza z katolikami. Wielu historyków uważa połowę XVII wieku za przełom w dziejach Polski pod różnymi
względami. Zadawnione wady wewnętrzne w postaci rządów oligarchii
magnackiej dały o sobie znać jaskrawo, a symbol późniejszego upadku,
czyli liberum veto wykorzystane zostało w 1652 roku przez posła Sicińskiego z podjuszczenia hetmana Janusza Radziwiłła. W ten sposób demokracja
szlachecka i wolności osobiste, którymi mogliśmy się chlubić od dwustu
lat przybrały karykaturalną postać. Narastający problem kozaczyzny ujawnił
się z całą mocą w 1648 roku, a Rzeczpospolita okazała się niezdolną do
uśmierzenia powstania pod dowództwem Bohdana Chmielnickiego. Ugoda
perejasławska uczyniła z powstania problem międzynarodowy, a nieprzygotowani do wojny z Rosją nie wystawiliśmy armii, zdolnej do powstrzymania Chowańskiego w jego inwazji na Litwę. I tak jak niegdyś Rzym
zrównał z ziemią Kartaginę na koniec ponad stuletnich zmagań, tak w 1655

roku Rosjanie palili i burzyli Wilno metodycznie przez ponad dwa tygodnie
z zemsty za rywalizację w procesie tzw. „sabiranija ruskich zjemljej”.
W takim stanie rzeczy wkroczyły na nasze ziemie wojska szwedzkie, których
król Karol X Gustaw był do tego zachęcany przez zdrajców polskich z Hieronimem Radziejowskim na długo wcześniej. Szwecja miała z Rzeczpospolitą zadawnione spory o Dominium Maris Baltici i sukcesję szwedzką.
Tu wkraczamy w historię, znaną Polakom przede wszystkim z opisu
Henryka Sienkiewicza w „Potopie”, który przez przeciwników Noblisty
podważany, miałem okazję konfrontować z relacjami nuncjusza papieskiego Pietro Vidoniego. Spoczywają one w Archiwach Watykańskich i do
większości – jak wynika z metryki źródeł – nikt przede mną nie sięgał. I tu
zaskoczenie: literatura historyczna Henryka Sienkiewicza oparta w dużym
stopniu na jego wyczuciu, znajduje potwierdzenie w relacjach bezsprzecznie najlepiej zorientowanego naówczas w sprawach Rzeczpospolitej dyplomaty, czyli nuncjusza Vidoniego. Oczywiście, że Sienkiewicz łączył
w postaci literackiej dokonania kilku bohaterów i nadawał im inne nazwiska, ale nie naruszył – co jest z naszego punktu widzenia najważniejsze – nie
odmienił znaczenia obrony Jasnej Góry i położył właściwe akcenty na
postawach głównych bohaterów.
W 1655 roku poszło Szwedom z Rzeczpospolitą łatwiej niż innymi razy.
Pospolite ruszenie z Wielkopolski kapitulowało natychmiast, a Janusz Radziwiłł w Kiejdanach specjalną umową uznał władzę króla szwedzkiego
nad Litwą. Miał przy tym w perspektywie wygospodarowanie sobie władzy
dla dynastii Radziwiłłów. Dla prawdy historycznej należy zaznaczyć, że
jego postępowanie nie odbiegało od wielu innych, a do dzisiaj znajduje
akceptację u wielu historyków litewskich. Z perspektywy Warszawy było
niewątpliwie ciosem w plecy dla prawowitego króla – Jana Kazimierza oraz
władz Rzeczpospolitej. Po kolejnych klęskach i upokorzeniach Jan Kazimierz ustępował pola Karolowi Gustawowi. Padła Warszawa, Radom, Kielce
i po honorowej kapitulacji Kraków, mężnie broniony przez Stefana Czarnieckiego, który zaraz podjął walkę podjazdową przeciw Szwedom. Jan
Kazimierz, któremu najwierniej towarzyszył nuncjusz papieski udał się na
Śląsk, skąd wypatrywał cudu.
Rzeczywiście, cudem można nazwać zwrot w wojnie, jaki nastąpił
w wyniku obrony Jasnej Góry. Czuli to i doceniali współcześni wydarzeniom, a ich przebieg wyglądał w skrócie następująco:
Twierdza Jasnogórska była modernizowana po holendersku w XVII
wieku, miała cztery bastiony, fortyfikacje ziemne, suche fosy, kazamaty
i dysponowała kilkunastoma armatami. Broniło jej ok. 150 żołnierzy, którym
dopomagało ok. 70 zakonników i kilkudziesięciu żołnierzy z rozbitych
wcześniej oddziałów. Klasztor i twierdza miały jeszcze jeden atut w osobie
przeora Augustyna Kordeckiego, którego niezłomny charakter sprawił, że
nigdy nie złożono broni.
On też pozostawił bardzo cenny opis obrony Jasnej Góry w swoim
dziele, które zatytułował „Nowa Gigantomachia” i które kilkakrotnie
zacytuję.
1 listopada Karol Gustaw rozkazał gen. Burchardowi Mullerowi obsadzić
twierdze, odcinające komunikację ze Śląskiem. Przydzielił mu pod komendę
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hrabiego Wrzesowicza, a ten, zazdrosny o sukces swojego zwierzchnika,
w nocy 8 listopada spróbował zająć klasztor. Pisze Kordecki: „dla postrachu
niezwyczajnym odgłosem trąb przeraził sługi boże, a zarazem wysłał posłów
dla oznajmienia zakonnikom, ażeby i oni, skoro już wszystka Rzeczpospolita poddała się królowi szwedzkiemu, klasztor pod jego władzę oddali,
w przeciwnym zaś razie groził ostateczną zagładą, której opierający się
jego woli doznać będą musieli od czterech tysięcy żołnierzy, wkrótce pod
mury podstąpić mających”. (koniec cytatu). Wysłani na rozmowy ojcowie
usłyszeli żądania, które równie dobrze można było potraktować jako postępowanie wroga w klasztorze już zdobytym. Nic nie uzyskawszy Szwedzi
odeszli spod klasztoru i zemścili się na okolicznych folwarkach. Charakterystyczne jest to, że cudami słynący obraz Czarnej Madonny zdążyli paulini
wywieźć poprzedniego dnia na Śląsk, spodziewając się ataku
szwedzkiego.
18 listopada stanął pod klasztorem gen. Muller, dysponując ok. 3000
żołnierzy zdolnych do prowadzenia różnorakich działań oblężniczych
i osłonowych. Wysłannik Mullera zagroził siłą, jeżeli zakonnicy nie otworzą
podwojów klasztoru, ale odpowiedzią na to były salwy armatnie z Jasnej
Góry, skierowane na spichlerze w pobliżu klasztoru. W ten sposób, niszcząc
własne zapasy, nie chciano dać Szwedom okazji do skorzystania z zabudowań. Ponieważ zaś wielu Szwedów pokładło się tam spać, więc zgotowano
im ognistą łaźnię. Mieszkańcy Jasnej Góry nabrali otuchy i utrudnili sobie
dalsze rokowania. Niemniej jednak stale wysyłano do siebie posłów, wśród
których znalazł się niejaki Andrzej Kuklinowski, którego uwiecznił Sienkiewicz, dodając nieco fabuły. W rzeczywistości, na żądanie wyjaśnienia,
czy chodzi o zajęcie miasta Częstochowy czy również klasztoru, przyniósł
on tylko list Karola Gustawa, potwierdzający, że Muller ma rozkaz zająć
klasztor.
Oblężenie trwało do końca grudnia i miało wiele niepospolitych przypadków, które złożyły się na jego wyjątkowość w naszej historii. Zdarzyło
się na przykład, że jeden z Polaków, którzy chcieli się przy Szwedach obłowić na plądrowaniu klasztoru, gdy właśnie o tym przekonywał swoich
kompanów, rażony kulą jasnogórską w głowę, spadł martwy z konia. Innym
razem, przybył do gen. Mullera jego siostrzeniec, by być świadkiem zdobycia tak trudnego punktu oporu i gdy Muller odstąpił mu gościnnie na
noc swoje łóżko, to kula jasnogórska, przeszywszy ścianę namiotu raziła
go prosto w brzuch i roztrzaskała do szczętu. Śmierć siostrzeńca nie przekonała gen. Mullera do odwrotu, ale Szwedzi zaczęli przebąkiwać o siłach
nadprzyrodzonych. Gen. Muller nakazywał nasilanie ostrzału szczególniej
w dni świąteczne Najśw. Maryi Panny. Widzieć też mogli Szwedzi jak murami ciągnie wtedy procesja z Najświętszym Sakramentem.
Innym razem, idąc pod osłoną mgły, którą na życzenie Mullera mieli
wyczarować Finowie, Szwedzi podeszli pod sam klasztor, by brać go szturmem. Niektórzy zaczęli już wspinać się na mury. Atoli nagle zasłona mgły
opadła i stanęli bezbronni wobec armat i muszkietów obrońców Jasnej
Góry. Ponieśli wielkie straty i uznali, że odczyniania jasnogórskie silniejsze
są od ich czarów.
Wśród spisanych już po odejściu Szwedów cudownych zdarzeń, związanych z obroną, znalazł się i ten o niejakim Dudziczu, któremu zdało się,
że widzi na murach niewiastę, odzianą w niebieską szatę, którą wziąwszy
na cel, chciał postrzelić ze swego muszkietu. Jednakże poczuł po chwili,
że zimna kolba muszkietu przymarzła mu do policzka i dopiero chirurg
uratował go, odcinając mu płat skóry. Nastawały coraz większe mrozy,
a końca oblężenia nie było widać.
Muller sprowadził z Krakowa dodatkowe działa, ale jedno z nich uległo
samorozsadzeniu i poczyniło spustoszenie wśród obsługi.
Nadeszły święta Bożego Narodzenia, które dały większą otuchę obrońcom, a gdy jeszcze Szwedzi usłyszeli jak szumnie obchodzi się z kapelą
imieniny Stefana Zamoyskiego w fortecy 27 grudnia, zupełnie się załamali.
Gen. Muller zarządził odwrót. Cisza zaległa wokół Jasnej Góry. Obrońcy
wyszli nieśmiało i przekonali się naocznie, że okolica jest wolna. Jeszcze
co najmniej dwukrotnie podczas potopu zapędzali się Szwedzi pod klasztor,
ale ich podjazdy były przeganiane przez polskie roty z pomocą artylerii
fortecznej.
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1 kwietnia 1656 roku król Jan Kazimierz w ślubach lwowskich poddał
Królestwo Polskie pod opiekę Matki Boskiej, nazywając ją oficjalnie KRÓLOWĄ POLSKI.
Wiele napisano o heroicznej obronie Jasnej Góry. Już niebawem po
swojej klęsce Szwedzi opublikowali w Amsterdamie kłamliwą książeczkę
opisującą, jakoby broniona przez 20.000 Polaków Jasna Góra kapitulowała
po szturmie szwedzkim. Takie i inne zdarzenia zachęciły przeora Kordeckiego do wydania w 1658 roku pamiętnika obrony, który może być dla
współczesnych wydawców wzorem edycji tekstów źródłowych. Cytuje
bowiem in extenso treść bodaj całej korespondencji pomiędzy Mullerem
a Jasną Górą i odnotowuje punkt po punkcie szwedzkie propozycje kapitulacji. Zawiera też kilkanaście świadectw cudów, jakie zaświadczyli naoczni
świadkowie zdarzeń i rozmówcy Szwedów.
Pamięć obrony Jasnej Góry tak w literaturze naukowej jak i w literaturze
pięknej to jeden ze zworników naszej wspólnoty narodowej i religijnej.
To obok takich zdarzeń jak chrzest Polski, bitwa pod Grunwaldem, odsiecz
wiedeńska, cud nad Wisłą, obrona Westerplatte, zdobycie Monte Cassino
czołowe zdarzenie w pamięci zbiorowej Polaków. Nie sposób jednak pominąć wiadomości, że tak w okresie stalinowskim jak i gierkowskim znaleźli
się historycy, którzy chcieli umniejszyć znaczenie obrony Częstochowy.
To smutne, bo po pierwsze fałszowali lub przemilczali zdarzenia, dając im
fałszywą interpretację, a po drugie wpisali się w nurt atakowania naszego
poczucia dumy narodowej, do której ze względu na Jasną Górę mamy
szczególne prawo.
Szczyt świetności osiągnął klasztor na przełomie XVII i XVIII wieku,
a starania prowincjała Muszyńskiego i nuncjusza Odescalchiego doprowadziły do koronacji papieskiej cudownego obrazu w 1717 roku. Jak podaje
ks. Haduch w swoim opracowaniu w dwusetną rocznicę koronacji; (cytuję)
„Towarzyszyło temu aktowi odprawienie 3252 Mszy Św. w samym tylko
Sanktuarium, a do komunii św. przystąpiło ponad 148 tysięcy wiernych”
(koniec cytatu).
W latach 1769-72 usadowili się w klasztorze konfederaci barscy, wśród
których rozpowszechnił się znak maryjny jako ryngraf. Występując przeciw
rosyjskim wpływom w Rzeczpospolitej, broniąc wiary katolickiej i krytykując króla, posunęli się konfederaci nawet do próby porwania Stanisława
Augusta Poniatowskiego. Zatem za jego przyzwoleniem w roku 1772 wkroczyła do klasztoru rosyjska załoga księcia Glicyna, która dokonała licznych
grabieży wotów i dzieł sztuki, z których słynęła Jasna Góra.
Represje po powstaniu styczniowym sięgnęły i klasztoru, w którym
rozwiązano nowicjat, ograniczono liczbę zakonników do 24, dokonano
kolejnych konfiskat i grabieży.
Przez cały XIX i XX wiek klasztor Jasnogórski był symbolem polskiego
katolicyzmu i patriotyzmu, przeciwstawiając się nawet niektórym biskupom, uległym caratowi. W okresie II wojny światowej hitlerowcy zajęli
twierdzę, ale w wyniku zabiegów dyplomacji watykańskiej nie uczynili
z niej punktu oporu przeciw armii czerwonej w styczniu 1945 roku. W okresie stalinowskim Jasna Góra poparła zdecydowanie postawę antykomunistyczną prymasa Wyszyńskiego, a w ślubach jasnogórskich 1956 roku
ujawniła się ponownie wyjątkowa moc tego miejsca.
Mimo, że na tysiąclecie chrztu Polski władze komunistyczne chciały
aresztować obraz jasnogórski, wysyłając służby specjalne do Częstochowy,
to nie osiągnęły swego zamierzenia. Czarna Madonna była z nami obecna,
a widomym tego znakiem była peregrynacja pustych ram, co pamiętam,
zrobiło na mnie jako czterolatku kolosalne wrażenie, gdy kardynał Karol
Wojtyła przyjechał z pustymi ramami do naszej parafii.
Jan Paweł II swą powagą papieską honorował Jasną Górę odwiedzinami
i darami ze złotą różą i krwią swą własną rozlaną na białej szacie w chwili
zamachu na Jego życie.
I właściwie, należałoby na tym zakończyć zarys historii sanktuarium,
więc parafrazując Adama Mickiewicza dodam tylko.
„Panno Święta, co Jasnej bronisz Częstochowy
I w Ostrej świecisz Bramie…”
Módl się za nami, którzy do Ciebie pielgrzymujemy!
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Ks. Marek Krysa SMA
/przewodnik grupy 10 członu II – śródmiejskiego/
W pielgrzymce krakowskiej wędruję już od 2002 roku.
Co roku jest ona inna, a zarazem jest pewnym wydarzeniem w moim życiu, którego potrzebuję, i który mnie
umacnia. Porównuję również krakowską pielgrzymkę
z innymi jak : góralską, stalowowolską lub przemyską, na
której podjąłem decyzje o wstąpieniu do seminarium i wyjeździe na misje
do Afryki, jako członek Stowarzyszenia Misji Afrykańskich (SMA). Krakowska pielgrzymka jest krótka, a zarazem prowadzi przez piękne zakątki,
gdzie natura sprzyja i pomaga dojrzeć obecność Boga w tym świecie. Piękno
natury pomaga nam lepiej przeżyć tych kilka dni rekolekcji w drodze.
Natomiast krótki czas pielgrzymowania jest sprzyjający na zorganizowanie
grupy międzynarodowej z naszego zgromadzenia SMA, zapraszając ludzi
z Hiszpanii, Francji, Włoch, Irlandii, Kanady, czy nawet z niektórych państw
Afrykańskich. To nadaje naszej grupie 10-tej charakter misyjny i na pewno
wpływa na nietypowy charakter całego członu. Czas wspólnego wędrowania pozwala mi również na nawiązanie kontaktu z innymi ludźmi, którzy
często mnie ubogacają i umacniają moją wiarę. To nasze wspólne wędrowanie jest również pięknym świadectwem dla współczesnego świata, oraz
wielu ludzi, których spotykamy na naszych drogach. Tego potrzebuje dzisiejszy świat i tego wymaga od nas Bóg, abyśmy dawali świadectwo i byli
Jego świadkami w dzisiejszym świecie. Zachęcam wszystkich pielgrzymów
do zaproszenia swoich znajomych, aby dołączyli do nas na ten piękny szlak
pielgrzymowania na Jasną Górę.

Ks. Piotr Bulanda CSMA
/człon I – prądnicki/
Ja i pielgrzymka…?
Nigdy nie przypuszczałem, ani nie planowałem pójść
na pielgrzymkę, w gruncie rzeczy, po prostu wewnętrznie
– muszę się przyznać –bałem się.
Czego?
Przede wszystkim tego, że nie dam rady, że nie dojdę, ten strach czy
też lęk przed wielkim wysiłkiem bardzo mnie zniechęcał.
Jak to się stało, że wyruszyłem na pielgrzymi szlak?
Pozwólcie, że zacznę od początku. Po wstąpieniu do Zgromadzenia św.
Michała Archanioła, miałem szczęście spotkać człowieka, wówczas kleryka
a obecnie kapłana Grzegorza Kosakowskiego, który od kilku już lat pielgrzymował na Jasną Górę w Pielgrzymce Krakowskiej i często opowiadał
jakie to wspaniałe rekolekcje w drodze, gdzie jest czas na rozmowę z Bogiem i człowiekiem, gdzie wspólnie się śpiewa, znosi trudy codziennego
dnia. Będąc w początkowej fazie swojej formacji kapłańsko-zakonnej coraz
więcej budziło się we mnie wątpliwości – czy to na pewno moja droga
życiowa, a może Bóg mnie nie woła? – rodziła się niepewność, i chociaż
prosiłem Boga usilnie o cud, nic się nie działo, ale Bóg działał – dzięki
słowom wspomnianego już ks. Grzegorza – mimo dużych obaw, czy dojdę,
czy powinienem iść, postanowiłem zaryzykować i wyruszyć na Pielgrzymkę
Krakowską.
Był to rok 2002, dla mnie jako młodego michality, był to ważny rok,
skończyłem roczną praktykę w ośrodku szkolno-wychowawczym, rozpoczynałem studia teologiczne w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy
w Krakowie. Celem mojej pierwszej pielgrzymki była prośba do Matki Bożej
o rozwianie moich wątpliwości. Byłem pewny – teraz po czasie wiem, że
się nie zawiodłem – że Królowa Polski, na pewno mi nie odmówi.
Przewodnikiem grupy, w której pielgrzymowałem był ks. Marek Posełkiewicz, a wraz z nim pielgrzymował ks. Antoni Obrzut. Hasłem pielgrzymki
były słowa: „Będziecie moimi świadkami”, już te słowa – jak to po czasie
oceniłem – były odpowiedzią Pana Boga na moje wątpliwości.
W przededniu pielgrzymki bardzo się denerwowałem, nawet chciałem
się wycofać, ale nie miałem odwagi. O 6 rano nadanie bagażu i Msza Św.
na Wawelu, której przewodniczył ks. kardynał Franciszek Macharski. Po
Mszy Św. ruszyliśmy, już nie było niepokoju, ale wielka radość, że idę do
Matki. Ruszyłem na moją pierwszą Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę. Ten
wielki entuzjazm, ale też wielka radość szybko została przygaszona – otóż
na pierwszym postoju zostałem poproszony o kwatermistrzostwo grupy
– powiem szczerze robiłem wszystko, by się od tego wymigać.

Dlaczego? Dlatego, że to bardzo niewdzięczna rola, a w dodatku prawie
wogóle nie uczestniczy się w pielgrzymowaniu, takim jakie ja sobie wyobrażałem. Miałem wszystko poukładane, chciałem iść, modlić się, rozmyślać, śpiewać – a tu takie coś?!?
Kto to jest kwatermistrz? To człowiek, który po rannej Mszy Św. wyrusza
na miejsce noclegu i szuka ich dla braci i sióstr z grupy. To ogromna odpowiedzialność, której się bałem. Pomyślałem sobie wtedy, Boże masz
poczucie humoru, bo przecież wiesz, że chciałem iść, miałem konkretną
intencję – a tu zadanie, które bardzo utrudniało mój plan. Ale Bóg o mnie
nie zapomniał, w moim sercu rodził się pokój, który wypychał lęk, niepewność, niezdecydowanie, z pomocą Boga i ludzi dawałem sobie radę z kwaterowaniem, nawet był czas, by przez pewien okres chociaż fragmentarycznie iść z grupą.
Na krakowskim pielgrzymim szlaku dane mi było pielgrzymować jeszcze przez 3 lata do roku 2005, przez dwa lata byłem kwatermistrzem grupowym, a przez kolejne dwa kwatermistrzem głównym członu, później
przez 4 lata pielgrzymowałem na Jasną Górę ze Stalowej Woli.
Pielgrzymka to ogromny trud i odpowiedzialność, jednak nigdy tego
nie zapomnę, a największym przeżyciem i nagrodą dla mnie było wejście
na Jasną Górę. Tego się nie da opisać słowami, to co czuje się w sercu,
człowiekowi wydaje się jakby w niebo wstępował, a u jego bram witała go
Matka Boża. Niech Bóg będzie uwielbiony za dar pielgrzymowania.
Nie piszę tutaj o zmęczeniu itp., bo o tym szybko się zapomina, a gdy
przychodzi wiosna i lato kolejnego roku, człowiek nie może usiedzieć na
miejscu, bo pragnie ruszać do Matki, która nas zna i pragnie być z dziećmi
swoimi.
Jestem Bogu ogromnie wdzięczny za dar pielgrzymki, jak również za
wspaniałych ludzi, których poznałem, którzy zawsze służyli dobrą radą,
uśmiechem, życzliwością, dzięki którym pokochałem pielgrzymowanie.
Tych ludzi jest bardzo dużo, trudno by ich wszystkich wymieniać, a nie
chciałbym nikogo pominąć, im wszystkim niech Bóg błogosławi.
Do zobaczenia
jak Bóg pozwoli na pielgrzymim szlaku…

Dorota Żaba
/człon I – prądnicki/
Zapach polnych kwiatów wplatanych w wieńce tym,
którzy wkraczają na pątniczy szlak...
Chłód małych kościółków napotykanych w drodze...
Żar południowego słońca...
Ciemność nocy kiedy wraca się na upragniony
odpoczynek...
Smak zimnej wody...
Dotyk drewnianych koralików różańca...
Szept codziennie wypowiadanych modlitw...
I wreszcie czułe spojrzenie Matki, kiedy klęka się
w Jasnogórskiej Kaplicy...
To tylko garść wspomnień, które od lat towarzyszą mojemu pielgrzymowaniu. Co sierpień jest ono inne, bo zmienia się pielgrzymka, zmieniają
się ludzie, którzy podejmują trud drogi, zmieniłam się i ja od 1995 roku,
kiedy to po raz pierwszy wyruszyłam na pielgrzymi szlak z rodzicami. Trud
drogi uczy mnie przede wszystkim wdzięczności wobec Stwórcy za najbardziej fundamentalne dary, których w codziennej krzątaninie nawet nie
zauważamy, a które w drodze nabierają nowego znaczenia.
Za dar nóg, którymi możemy dochodzić do celu...
Za głos, którym możemy komunikować się z innymi i z Bogiem...
Za słońce, w którym łatwiej pokonuje się kolejne kilometry...
Za kawałek dachu nad głową, pod którym można się schronić...
Za dar ciepłej wody i zimnej też...
Za polską ziemię, której zakątki koją zmęczony wzrok...
Pielgrzymka jest dla mnie pryzmatem, przez który widzę los każdego
człowieka. Codzienna walka ze swoimi słabościami, strach i niepewność
jutra, zmęczenie, życie wobec innych i z innymi, tak czasem różnymi ode
mnie, przezwyciężanie mojej pychy i egoizmu, przekonania, że coś mi się
należy – nocleg, woda, wysłuchanie modlitwy...Pielgrzymi szlak jest zatem
poniekąd szkołą życia...
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Jolanta Kurasińska
(dyrektor Przedszkola Samorządowego,
Włodowice)
Czym dla mnie jest Pielgrzymka?
Pielgrzymka jest czasem łaski, jak każde rekolekcje.
Możemy wtedy zostawić wszystkie codzienne sprawy i zająć
się tym, co najważniejsze; naszą relacją z Panem Bogiem,
spojrzeć głębiej w nasze serca.
Dla mnie pielgrzymka krakowska jest wydarzeniem, na które oczekuję
wraz z moją rodziną przez cały rok. A kiedy już ten dzień nadejdzie przeżywamy wielką radość ponownego spotkania, wspólnej modlitwy, śpiewu. I za
każdym razem, co roku chwile te mijają za szybko…

Monika Tota
/Maltańska Służba Medyczna/
Piesza Pielgrzymka Krakowska obchodzi w tym roku
rocznicę 30-lecia powstania. Jestem pewna, że ile osób na
pielgrzymce, tyle byłoby opinii na temat istoty pielgrzymowania. Istnieje ich zatem na pewno tysiące, a może już nawet
ponad milion, bo przecież przez te 30 lat, szlak z Krakowa
do Częstochowy przemierzyło już całe mnóstwo ludzi.
Ja pierwszy raz wyruszyłam na drogę prowadzącą na Jasna Górę 10 lat
temu. Nieświadoma tego co mnie czeka, lecz bardzo optymistycznie nastawiona
przez moich znajomych, przekonałam się, że pielgrzymka to „miejsce”, które
zmienia spojrzenie na instytucję kościoła, osobę księdza, rozumienie sensu
słów „modlitwa” i „spowiedź”. Nauczyłam się, że kościół to nie budynek, lecz
grupa ludzi, którzy wierzą w to samo. Ksiądz nie tylko potrafi rozmawiać o Bogu
i wierze, ale także umie śpiewać, tańczyć, grać i maszerować. Modlitwy to nie
tylko, to co napisane jest w książeczce, którą dostałam w dzień I Komunii Św.,
lecz każde słowo, a nawet myśl skierowane do Boga w dowolnym momencie
naszego życia. Spowiedź nie stresuje, nie jest obowiązkiem. Po spokojnej rozmowie z duchownym na temat swojego życia staje się ona potrzebą serca. Kiedy
wróciłam zaskoczona tymi wszystkimi „odkryciami” z mojej pierwszej pielgrzymki, wiedziałam już, że za rok znów się wybiorę. Potrzeba, która w tym
momencie dopiero co zakiełkowała w duszy i w umyśle, w przeciągu następnych miesięcy tylko umocniła swe korzenie. Na początku kolejnych wakacji
już nie było miejsca na żadne wątpliwości, a jedynie radość i oczekiwanie.
Czy pielgrzymka może się znudzić?. Nie. Myślę, że to jest niemożliwe. Dla
wielu moich znajomych, sierpniowe wędrowanie stało się już w pewien sposób
nałogiem. W ten sposób gromadzą energię, siłę wewnętrzną na cały rok. Osoby,
które swe pierwsze pielgrzymie kroki stawiały jako uczniowie czy studenci,
w tej chwili patrzą z dumą jak u ich boku kroczą ich żony bądź mężowie i ich
własne dzieci.
Czy pielgrzymka to tylko modlitwa i marszruta?. Nie, zdecydowanie to
dużo więcej. To spotkanie z zadziwiającymi ludźmi. To czas na zadawanie
pytań, wsłuchiwanie się w siebie, w innych, i odnajdywanie odpowiedzi. To
„bycie ogniwem” grupy, w której każdy daje z siebie wszystko co najlepsze,
żeby ta grupa mogła istnieć dla wszystkich w jak najbogatszy sposób. Pomimo
zmęczenia fizycznego jest to czas na odpoczynek wewnętrzny, na zwolnienie
pędu życia codziennego, złapanie przysłowiowego oddechu i nabranie sił na
dalszą walkę z przeciwnościami losu.
Myślę, że jeżeli ktoś już był na pielgrzymce, to wie co mam na myśli, i nie
trzeba nic więcej dodawać. Do osób, które dopiero biorą taką opcję pod uwagę,
mogę powiedzieć tylko jedno: „Idź bo warto. Idź i przekonaj się sam, co przyciąga tysiące ludzi od 30 lat na polskie drogi wiodące do Częstochowy”.

Ewa i Władysław Goryczka
/człon I – prądnicki/
Pielgrzymka jest czasem rekolekcji,
zatrzymaniem się od pędzącego życia,
oderwaniem od codziennej pracy, jest
też podziwianiem piękna przyrody,
a przede wszystkim czasem modlitwy i kontemplacji. To czas dialogu
i spotkań z ludźmi.
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Wojciech Kozub
/człon V – gdowsko-niepołomicki/
Przygodę „pielgrzymowicza” zacząłem w 1995 roku.
Moja siostra namówiła mnie i wraz z kilkuosobową grupą
znajomych wybraliśmy się na pielgrzymkę. Miałem wtedy
12 lat i byłem najmłodszy w grupie „niepołomickiej”. Teraz
zdarzają się osoby znacznie młodsze. Od tamtej pory staram
się chodzić co roku i tylko 2 razy byłem nieobecny – z przyczyn ode mnie
niezależnych. Kilkakrotnie obejmowałem funkcje bagażowego, kwatermistrza,
porządkowego, a na ostatniej pielgrzymce w 2009 r. – byłem głównym kwatermistrzem. Moi znajomi, którzy nigdy na pielgrzymce nie byli, często pytają,
co takiego w tym widzę? Czy mi się nie nudzi tak co roku? Jak mi się chce,
przecież nogi bolą, same niewygody. Mówią, że to nie dla nich. Wolą pojechać
nad morze, w góry.
Rozumiem ich wątpliwości, bo sam takie miałem. Jednak z własnego doświadczenia wiem, że jeśli ktoś raz spróbował, to zawsze mówi, nawet mimo
sporego zmęczenia na trasie, że za rok też pójdzie. Tak działa niesamowita
atmosfera, pełna wzajemnego ciepła, życzliwości, zrozumienia, chęci niesienia
pomocy, uśmiechu, radości, a czasami nawet łez. Wszystko to sprawia, że
uświadamiamy sobie coś bardzo ważnego, że Bóg jest w każdym z nas i między
nami. W każdej naszej relacji. W każdym naszym pozytywnym geście. W każdym uśmiechu ofiarowanym drugiej osobie. W każdym smutku, który nosimy
głęboko w sobie.
W każdej intencji, którą przedstawiamy Panu Jezusowi za przyczyną Maryi.
W każdej osobie, która ze łzami w oczach pozdrawia nas z przydomowego
ogródka. W każdym gospodarzu domu, który specjalnie przygotowywał się
na nasze przyjście. W każdym wyśpiewanym słowie. W każdej minucie ciszy,
w której zastanawiamy się nad sobą samym. Choć maszerujemy do Jego domu,
do domu Maryi, to On jest i pomaga nam, już na trasie. Sprawia, że trud jakiego
się podejmujemy, wszystkie bolączki, które przeżywamy, nabierają sensu
i ogromnego znaczenia. Przybliżają nas do Boga. Pielgrzymka ładuje nasze
duchowe akumulatory na cały następny rok! A może i na całe życie? Polecam
każdemu, kto jeszcze nie był, bo Ci co byli, wiedzą o tym dobrze.

Monika i Bogdan Orządała
/człon II – śródmiejski/
Nasze pierwsze spotkanie z pielgrzymką… Rok 1993. Jako, że należymy do parafii
franciszkańskiej, wybraliśmy się z grupą 7.
Pierwszego dnia – oberwanie chmury,
wszystkie bagaże mokre. I niepewność – co
będzie dalej? Potem już tylko radość, optymizm i nadzieja płynące z każdego
kroku w kierunku Jasnej Góry, z każdej rozmowy z braćmi i siostrami na
pielgrzymim szlaku. Każdego dnia większa pewność, że uczestnictwo w pielgrzymce było słuszną decyzją. Po 6 dniach stanęliśmy przed obliczem Matki.
Oczy pełne łez i ta pewność, że nie jesteśmy sami, że Ona nigdy nas nie opuści,
że zawsze wysłucha. I przyrzeczenie, że za rok znów tu przyjdziemy…
Uczestniczyliśmy w Pielgrzymce Krakowskiej już 17 razy. Po kilku latach
pielgrzymowania w grupie, postanowiliśmy zaangażować się w pracę bazy
wspólnoty śródmiejskiej. Jednak nie rozstaliśmy się ze wspaniałą grupą franciszkańską. Przed każdą kolejną pielgrzymką wspólnie pracujemy na rzecz II
wspólnoty, ale przez 6 dni na pielgrzymim szlaku obowiązuje inny podział
czynności – Bogdan w bazie, jako „służba specjalna” (od wszystkich nieprzewidzianych zadań), a Monika w gr. 7 , jako służba porządkowa. Każde z nas
realizuje się w sposób, który uważa za najbardziej odpowiedni. Oboje jednak
pielgrzymujemy do Matki z ufnością Dzieci Bożych, zanosimy jej nasze problemy i radości, prośby i dziękczynienia. Ona daje nam siły, wiarę i miłość na
cały kolejny rok. i zawsze, gdy zbliża się kwiecień – czas, w którym podejmujemy pierwsze działania organizacyjne – wraca entuzjazm i radość, że oto
kolejny raz będziemy mogli odbyć cudowne rekolekcje w drodze, wyciszyć
się po całym roku zabiegania, porozmawiać ze wspaniałymi ludźmi oraz napełnić nasze serca pokojem płynącym ze spotkania z Matką.

