2006

MODLITWA O BEATYFIKACJĘ
SŁUGI BOŻEGO JANA PAWŁA II
Boże, Ojcze i Pasterzu ludzkości,
Twój Duch spoczął na Słudze Bożym
Papieżu Janie Pawle II,
by na wzór Jezusa Chrystusa,
Twojego Syna i Najwyższego Kapłana,
niósł dobrą nowinę ubogim,
obwieszczał rok łaski od Pana,
umacniał braci w wierze,
stał się ikoną miłości.
Obdarz Twojego Sługę chwałą ołtarzy,
by Twój święty Kościół,
wypłynąwszy na głębię,
tym mocniej usłyszał wołanie: NIE LĘKAJ SIĘ!
a drzwi serc powierzonego mu niegdyś ludu
otwarły się na Chrystusa, naszego Pana,
wczoraj, dziś i na wieki.
Amen
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KONFERENCJE PLENARNE, POGODNE WIECZORY

„Weselcie się nadzieją”
(Rz 12,12)
Tematem roku duszpasterskiego w 2006 roku były słowa: „Przywróćmy nadzieję ubogim”. Hasło pielgrzymki: „Weselcie się nadzieją” (Rz 12,12) wskazuje na jeden z istotnych owoców nadziei,
mianowicie na radość.
Nadzieja jest potrzebą ludzkiego serca. Bez nadziei życie człowieka jest smutne i traci głębszy sens. Jesteśmy też jedni dla drugich, albo źródłem nadziei i optymizmu, albo źródłem smutku,
przygnębienia, a nawet rozpaczy. Nadzieja nadprzyrodzona jest
wraz z wiarą i miłością – darem Boga, który otrzymujemy na
Chrzcie Świętym. Dary Boże trzeba z pomocą łaski rozwijać. Tak
też jest z nadzieją.
Tegoroczna pielgrzymka jest wielkim wołaniem o nadzieję
i dzieleniem się nadzieją z tymi, którzy ją tracą i z tymi, którzy całą
nadzieję chcą pokładać w pieniądzu, władzy, wiedzy i w zdolnościach. Szczególnym miejscem rodzenia się i umacniania nadziei
jest rodzina chrześcijańska. Ostatecznie nadzieja znajduje swój
kres w wieczności. Matka Najświętsza jest przykładem nadziei,
która rodzi się z wiary, a prowadzi do miłości Boga i bliźniego.
Dziękuję pielgrzymom, dziękuję wszystkim, którzy się trudzili
i trudzą, by te „rekolekcje w drodze” przynosiły obfity owoc i by
ten owoc trwał.
ks. bp Jan Szkodoń
Program duszpasterski przygotowali ks. Jan Przybocki i ks. Piotr Iwanek.
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Kraków, Dworek Białoprądnicki: konferencja – „Weselcie się
nadzieją” – ks. bp Jan Szkodoń
Ojców: konferencja – „Być chrześcijaninem XXI wieku” – don
Giuseppe Bolis (CL)
Podchybie: konferencja – „Nie lękajcie się” – cel i założenia
Fundacji JP II – dr Jerzy Jedliński
Żarki: „Spotkanie misyjne” – ks. Piotr Grotowski
Choroń: konkurs o „złoty sandał” – ks. Krzysztof Rodzinka SDB
Wierbka: mecz Pielgrzymi kontra Gospodarze
Konferencje na trasie: – ks. prof. Grzegorz Ryś, ks. Piotr
Iwanek, ks. Adam Podbiera, ks. Jan Szczepaniak, ks. Antoni
Miciak CM
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
			
			

ks. kard. Stanisław Dziwisz
ks. bp Jan Szkodoń
ks. Jan Przybocki
ks. Piotr Iwanek
mgr inż. Andrzej Bac
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GRUPY, PRZEWODNICY

CZŁON IV /nowohucki/

CZŁON I /prądnicki/
Przewodnik główny

ks. Jacek Pierwoła

Grupa

Przewodnik grupy

Patron grupy

1

Sługa Boży Jan Paweł II
		
2 		
św. Brat Albert
			
2’ 		
MB Częstochowska
			
3 		
św. Jadwiga Królowa
			
3’ 		
św. O. Pio
			
		
4 		
św. Stanisław BM
			
			
5 		
św. Michał Archanioł
			
			
			
			
			
			
			
		

ks. Michał Gierut MS
/ XX. Saletyni
ks. Stanisław Kracik
ks. Jan Karlak
don Giuseppe Bolis
ks. Jerzy Krawczyk
/ Ruch Comunione e Liberazione
ks. Bartłomiej Król
o. Leon Błaszczyszyn OFMCap
/ Bochnia
o. Bolesław Kanach OFMCap
o. Łukasz Stec OFMCap
/ OO. Kapucyni
ks. Jacek Piszczek
ks. Zygmunt Kosowski
ks. Dariusz Chromy
ks. Mariusz Źrebiec CSMA
ks. Antoni Obrzut CSMA
kl. Piotr Prokopowicz CSMA
kl. Paweł Wojakiewicz CSMA
kl .Piotr Wojakiewicz CSMA
kl. Grzegorz Sprysak CSMA
kl. Michał Wiewióra CSMA
kl. Marcin Szostakowski CSMA
/ XX. Michalici

Przewodnik główny

ks. Franciszek Gruszka

Grupa

Patron grupy

Przewodnik grupy

24
25		

św. Maksymilian
Maria Kolbe
św. Józef

26		

Święty Krzyż

27		

św. Wincenty Pallotti

28		

NMP Królowa Polski

29

św. Brat Albert

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

CZŁON V /gdowsko-niepołomicki/
Przewodnik główny

ks. Andrzej Mieszczak

Grupa

Patron grupy

Przewodnik grupy

Myślenice

Matka Boża Myślenicka

ks. Zbigniew Sala
ks. Karol Węgrzyn
ks. Bartłomiej Pępek
kl. Łukasz Michalczewski
kl. Przemysław Ryś
kl. Rafał Wilkołak
s. Krystyna Krzych
s. Janina Mijalna
ks. Grzegorz Zastawny
ks. Łukasz Kotarba
ks. Robert Krzysztofiak
dk. Mariusz Olszowski
s. Agnieszka Zaucha
/s. Franciszkanka Rodziny Maryi
ks. Zbigniew Piwowar
ks. Jan Lis
dk. Stanisław Czernik

Gdów

św. Albert Chmielowski
		

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
/ OO. Franciszkanie
ks. Antoni Miciak CM
/ XX. Misjonarze
ks. Sławomir Sułowski
/ gr. z Czech
ks. Piotr Grotowski
/ gr. o charakterze misyjnym
ks. Adam Podbiera
ks. Jan Szczepaniak
/ gr. autorska
o. Paweł Nejman SchP
/ OO. Pijarzy
ks. Krzysztof Rodzinka SDB
/ XX Salezjanie

7
św. Franciszek z Asyżu
			
8 		
św. Wincenty a Paulo
9 		

św. Cyryl i św. Metody

10

św. Szczepan
		
13
bł. Salomea
			
14		
św. Józef Kalasancjusz
			
15
św. Jan Bosko

CZŁON III /prokocimsko-podgórski/
Przewodnik główny

ks. Piotr Wiktor

Grupa

Przewodnik grupy

Patron grupy

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

o. Marcin Grec OFMCap
/ Podgórze
ks. Tomasz Szarliński
/ Prokocim Nowy
ks. Józef Jakubiec
/ Bieżanów Nowy
ks. Zbigniew Medoń
/ Wieliczka

Niepołomice św. Karol Boromeusz
Mszana
Dolna

św. Michał Archanioł
ks. Rafał Buzała
ks. Paweł Zięba
kl. Piotr Burtan
kl. Jarosław Warzecha
s. Julia, s. Aleksandra
/ss. Albertynki/

CZŁON VI /skawińsko-czernichowski/
Przewodnik główny

ks. Wiesław Widuch

Grupa

Przewodnik grupy

Patron grupy

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

ks. Bogdan Sarniak
ks. Piotr Listopad
dk. Robert Młynarczyk
ks. Włodzimierz Łukowicz
/ parafia Miłosierdzia Bożego
– Skawina
ks. Grzegorz Odrzywołek
ks. Rafał Wierzbak
ks. Paweł Król
s. Krystyna Czarny
/ parafia św. Apostołów Szymona
i Judy Tadeusza – Skawina
ks. Adam Pietras		
ks. Józef Czarny					
kl. Rafał Brewczyk
/ parafia św. Mikołaja – Liszki
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CZŁON VII /chrzanowsko-trzebiński/
Przewodnik główny

ks. Grzegorz Pieróg

Grupa		

Przewodnik grupy

I – chrzanowska

ks. Andrzej Fyda
ks. Alexis Leproux /gr. z Francji/
kl. Camille Millour
ks. Bogusław Nagel
ks. Maciej Półtorak

II – libiąska
III – spytkowicka
Diakoni i klerycy
			
			
			
Siostra zakonna
			
			

dk. Paweł Gałuszka
kl. Łukasz Dębski
kl. Dariusz Burda
s. Barbara Pawletta / Zgromadzenie
Sióstr Sacre Coeur

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
ks. Stanisław Bogacz

LICZEBNOŚĆ PIELGRZYMKI
W pielgrzymce wzięło udział ok. 7850 pątników, w tym 70 księży,
20 diakonów i kleryków, 10 sióstr zakonnych.
Uczestniczyli także pielgrzymi ze Słowacji, Czech, Belgii, USA, Francji,
Włoch /Ruch Comunione e Liberazione – 800 os./
CzłonI
– ok. 1900
Człon II
– ok. 2300
Człon III
– ok. 550
Człon IV
– ok .970
Człon V
– ok. 700
Człon VI
– ok. 580
Człon VII – ok. 680
Człon VIII – ok. 170

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY
CZŁON I
Przewodnik główny
Porządkowy główny

			
			
			
			
			
Baza
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ks. Jacek Pierwoła
Andrzej Bac
Robert Leśniak
Krzysztof Woźniak
Mariusz Żaba
Halina Marchut
Jarosław Leśniak /koordyn. gr.3/
Jaromir Malina /koordyn. gr.3/
Andrzej Siwiec /koordyn. gr.3’/
Wojciech Knutelski
/pilot przewodnika gł./
Robert Masłoń /pilot ppk/
Anna Krajewska
Beata Gorączko
Iwona Bradło
Dorota Żaba
Ewa Cherjan
Monika Szopa

			
			
Kwatermistrz główny
			
Służba techniczna
			
			
Liturgia 		
			
Zaopatrzenie
			
			
			
			
Transport
			
			
			
			
Służba zdrowia
/ Maltańska Służba Medyczna
			
			
			
			
			
			

Grzegorz Szarawara
Łukasz Łacheta
Paweł Czernek
kl. Piotr Prokopowicz CSMA
Władysław Goryczka
Stanisław Lech
Roman Janas
kl. Przemysław Cios
dk. Waldemar
Marcin Chytry
Zbigniew Witek
Tomasz Król
Łukasz Gorączko
Janusz Zybura
Zdzisław Polkowski
Stanisław Chudyba
Augustyn Godek
Tadeusz Wojton
Andrzej Świgost
lek. Maciej Trybalski
lek. Paweł Maleta
Sven Carreh
Eugenia Dudek
Katarzyna Brzezińska
Mieczysław Kasznik
Martin Klasen

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
Ireneusz Sułek
Kazimierz Michalik
Piotr Kasper
Paweł Świdniewicz
Michał Suliński
Dariusz Ruchała
Renata Spyrka
Anna Kielska
Mirosław Sułek
Agnieszka Kurylak
Jadwiga Grochal
Dobrochna Kwiecińska
Katarzyna Krzywicka
Maria Rudawska
Katarzyna Rękas
Justyna Gąsiorek
Sara Cenda
Sylwia Serebak
Sławomir Kasper (foto)
Stefan Oszustowicz (video)
Andrzej Betlej
Dominika Dębska
Robert Błoński
Arkadiusz Motyka
Zbigniew Choroba
Janusz Wąsikowski
kl. Łukasz Kwiatek OFM
kl. Dominik Kleszyk
Andrzej Płachetko
Bożena Nesterak
Karolina Tworzydło
Krzysztof Dorynek
Leszek Pastuszek
Miłosz Patynowski
Elżbieta Juszczak
Andrzej Kruk
Łukasz Wallis
Paweł Gwóźdź
Barbara Miśtal
Krzysztof Dubel
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Służba zdrowia
/ Maltańska Służba Medyczna
			
			
			
			

Izabela Sulińska
Anna Ciarach
Aneta Gierbuszewska
Sylwia Pawłowska
Tomasz Niebielski
Anna Łasut
Zbigniew Grześkowiak
Maciej Siejak
Karolina Jastrzębska
Michał Rokicki
Katarzyna Stańczyk
Ilona Mika
Iwona Jungiewicz
Janusz Piekus
lek. Ewa Wiśniowska
lek. Joanna Puch
Anna Prais
Peter Nolte
Adam Kijowski

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

ks. Piotr Wiktor
Filip Banaś
Krzysztof Potoczek
Magdalena Ponisz
Magdalena Banaś
Kinga Gwóźdź
Agnieszka Guzak
Anna Pączek
Piotr Szulejewski
Henryk Dziedzic
Adam Pietrzykowski
Barbara Herda
Tomasz Pabian
Agnieszka Polańska
Bartosz Kłaput
Janusz Cywicki
Grzegorz Trzaska
Krzysztof Cygan
lek. Dariusz Giza
Agnieszka Biel
Heinz Schaer

Służba czystości
			
			
Fotograf 		
Transport 		
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
Służba zdrowia
/ Maltańska Służba Medyczna
			

ks. Franciszek Gruszka
Mariusz Doniec
Sławomir Migo
Ireneusz Raś
Iwo Pietruszka
Tomasz Mazanek
Renata Stępińska
Anna Radoń
Monika Hladowczak
Aleksandra Frączek
Agnieszka Haraf
Teresa Raś
Elżbieta Wyczesany
Paweł Cencek
Krzysztof Chmura
Łukasz Lany
Aneta Dudzińska
Tomasz Tyczyński
Łukasz Kopciński
Artur Wrzoszczyk
Benedykt Płonka
Piotr Domagała
Marcin Michalec
Wojciech Wittich
Piotr Jaros

lek. Roman Drążek
Grzegorz Chorązki
Tomasz Lenart

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

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

Marcin Wójcik
Piotr Cencek
Radosław Ryżak
Marcin Początek
Tomasz Zybała
Adrian Wysowski
Stanisław Raś
Kazimierz Wójcik
Mieczysław Dziurdzia
Józef Siudek
Łukasz Capała
Bogusław Nowak
Michał Piekara
Marek Piekara
Piotr Kawa
Zygmunt Zbanuch
Sebastian Kot

ks. Andrzej Mieszczak
Wojciech Badura
Mariusz Nowak
Jacek Pieron
Michał Stożek (kierowca)
Agnieszka Halberda
Kinga Badura
Paulina Łabęda
Józef Dudziak (kierowca)
Paweł Grabka
Andrzej Dudziak
Piotr Górecki
Dariusz Kurzydym
Krzysztof Ogrodny
Adam Strzesak
Andrzej Toroń
Andrzej Krupa
Stefan Czyszczoń
Kazimierz Górski
lek. Teresa Mnich- Lonka
lek. Anna Galica
Magdalena Piotrowska
Katarzyna Opydo
Eliasz Królikowski

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

ks. Wiesław Widuch
Piotr Ćwik
Marcin Maj
Krzysztof Abramski
Zygmunt Kopta
Marcin Lisowski
Szczepan Jurkowski
Paweł Pałasz
Karol Papież
Piotr Romanowski
Stanisław Rudecki
Szymon Seweryn
Patrycja Szumny
Barbara i Stanisław Szewczyk
Piotr Marszałek
lek. Piotr Jarski
Krzysztof Derewecki
Mateusz Paszta
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CZŁON VII
Przewodnik główny
Baza

ks. Grzegorz Pieróg
Gabriela Brodacka
Katarzyna Markiewicz
Anna Matysiak
Sebastian Ślęzak
Arkadiusz Wolski
Marcin Kowalewski
Zygmunt Augustyniak
Piotr Lepka

Kwatermistrz główny
Służba techniczna
Transport
Służba zdrowia
/ Maltańska Służba Medyczna
		

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

wieloma świadectwami i przeżyciami, których stali się udziałem. Wielu
ludzi chciałoby przeżyć takie rekolekcje w drodze, ale brak czasu, choroba
nie pozwalają, by osobiście pielgrzymować. Przesyłane intencje drogą
elektroniczną, odczytywane codziennie przed Mszą Św. z prośbą do pielgrzymów o polecanie ich Panu Bogu w ciągu dnia pielgrzymowania,
świadczą o ogromnej wierze w skuteczność modlitwy na pielgrzymce, ale
w ten sposób krąg modlitewny pielgrzymujących poszerza się.
Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz wielokrotnie powtarzał, że Pielgrzymka Krakowska jest pielgrzymowaniem całej archidiecezji. Można
powiedzieć, że jest to już archidiecezjalna pielgrzymka krakowska, ponieważ biorą w niej udział oprócz mieszkańców Krakowa pątnicy z okolic
Mszany, Myślenic, Suchej, Chrzanowa, Skawiny. Jest to ogromna rzesza
ludzi, którzy na zakończenie jednej pielgrzymki planują już urlop w następnym roku tak, by można było wspólnie iść Częstochowy.
Ważną częścią pielgrzymki są jej uczestnicy z wielu krajów Europy,
Ameryki i pojedynczy pielgrzymi prawie ze wszystkich kontynentów. Tę
wspólnotę modlitwy tworzył i tworzy Sługa Boży Jan Paweł II. Szczególną
grupą są pielgrzymi z Italii zrzeszeni w Ruchu Comunione e Liberazione.
Ich radość życia, spontaniczność i głęboka wiara są pięknym świadectwem,
że Europa potrzebuje Pana Boga, wszyscy potrzebujemy Pana Boga i idąc
na Jasną Górę chcemy tego Pana Boga, wciąż odnajdywać i uczyć się jak
Go kochać w każdym napotkanym człowieku.

 	

KOORDYNACJA MALTAŃSKIEJ SŁUŻBY MEDYCZNEJ
			

dr Róża Kubiak
prof. Henryk Kubiak

 	

Ks. Jan Przybocki
/koordynator pielgrzymki od 2006 r./
Pielgrzymka na Jasną Górę uświęca i łączy...

Uroczystość Przemienienia Pańskiego – dzień
wyruszenia kolejnej Pielgrzymki Krakowskiej do
Częstochowy. Wcześnie rano. Pod Wawelem ruch.
Ładowanie bagaży, pożegnania z pozostającymi
w domu. Służba liturgiczna w gotowości przed rozpoczęciem Mszy Św.
Ostatnie ustalenia z policją, Strażą Miejską i porządkowymi. Ksiądz Kardynał
Stanisław Dziwisz w czasie rozesłania przed błogosławieństwem prosi
pielgrzymów o modlitwę, o rychłe wyniesienie na ołtarze Sługi Bożego
papieża Jana Pawła II, o modlitwę w intencji Ojca Świętego Benedykta XVI,
ojczyzny i archidiecezji. Dodaje prośbę o modlitwe w intencji powołań
oraz młodych ludzi, by dobrze wybrali i jak najlepiej zrealizowali wszystko
to, co Pan Bóg wobec nich zaplanował. Po Mszy Św. schodzimy w stronę
kościoła św. Idziego. W pewnym momencie w jednej z grup pada pytanie:
„Nie chce się pani pić?” – tak, owszem, chętnie skorzystam. Potem uprzejmość w drugą stronę: „Proszę poczęstować się jabłkiem z ogrodu przed
naszym domem”. I tak, najpierw rozmowa, potem wspólna modlitwa i wzajemne poznawanie się. Okazało się, że ów pielgrzym jest Niemcem – protestantem. Dziewczyna katoliczką, wcześniej angażującą się w grupach
parafialnych. Wspólne pielgrzymowanie do Częstochowy zaowocowało
dłuższą znajomością, która przekształciła się w miłość. Ów pielgrzym
z Niemiec – protestant złożył wyznanie wiary w Kościele Katolickim, następnie przyjął sakrament bierzmowania, komunię św. i ożenił się, z dziewczyną, którą kilka lat wcześniej poznał, pielgrzymując do Częstochowy.
To wyjątkowa historia, ale w ciągu trzydziestu lat pielgrzymowania na
Jasną Górę tych około 280 tysięcy pielgrzymów mogłoby podzielić się
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Ks. Jacek Pierwoła
/przewodnik główny członu I – prądnickiego
od 2006r./

Moje doświadczenie pielgrzymkowe zaczęło się
w połowie lat osiemdziesiątych, kiedy to z Podhala,
z Nowego Targu wyruszyłem jako uczeń liceum, do
Tarnowa na spotkanie z Janem Pawłem II. Potem
nastąpiła dłuższa przerwa, jednorazowe podjęcie
trudu pielgrzymowania do Częstochowy i wreszcie od 3 lat na powrót
stałem się pielgrzymem. W tym roku jednak doświadczenie pielgrzymki
jest zupełnie inne, nowe, bo powierzona została mi nowa rola, przewodnika
głównego członu. Parafrazując hasło tegorocznej pielgrzymki, wyruszam
przede wszystkim z nadzieją. Nadzieją, że znów na pielgrzymi szlak wyruszy
mnóstwo ludzi, którzy poświęcając nierzadko swój urlop czy część wakacji,
chcą przeżyć swoistego rodzaju rekolekcje w drodze. Nadzieją, że zarówno
ja, jak i cały sztab ludzi zaangażowanych w przygotowanie i poprowadzenie
pielgrzymki sprosta zadaniu, aby przez swoją posługę, pomóc pątnikom
w owocnym przeżyciu tego czasu. Aby nabrali tej wewnętrznej energii,
zakotwiczonej w chrześcijańskiej nadziei, która potem pomoże podjąć trud
pracy, nauki, wypełniania swoich codziennych obowiązków.

 	

Ks. Piotr Wiktor
/przewodnik główny członu III – prokocimskopodgórskiego od 2006r./

Mam nadzieję, że piesza pielgrzymka jest dla wielu
wspaniałą okazją do pogłębienia osobistej więzi
z Bogiem. Mogą temu służyć min.: codzienna Eucharystia, wspólna modlitwa, konferencje głoszone przez
księży przewodników i zaproszonych gości, śpiew
ożywiający ducha. Są też chwile wyciszenia i osobistej rozmowy z Bogiem.
Natomiast rozwojowi i umacnianiu relacji międzyludzkich służy przede
wszystkim wspólne pielgrzymowanie osób w różnym wieku, różnych
stanów i zawodów. Dzięki temu istnieje możliwość wzajemnego dzielenia
się bogactwem swych osobowości, swoimi przeżyciami i doświadczeniami.
Nie brakuje również radości dzięki pogodnym wieczorom i wspólnej zabawie. Chcę, aby moja posługa i wszystkich osób zaangażowanych w or-
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ganizację pielgrzymki pomogła uczestnikom w możliwie jak najowocniejszym jej przeżyciu. Wielu pątników poświęca na pielgrzymkę część swoich
urlopów, tym bardziej więc ten czas niech posłuży wszystkim do umocnienia wiary, nadziei i miłości.

 	

Ks. Krzysztof Polewka
/człon IV – nowohucki/

Pielgrzymka to niezwykłe dzieło, które tworzy
Bóg i ludzie szukający czegoś więcej w świecie wiary.
Na pielgrzymce spotyka się ludzi, którym się naprawdę chce. Drogą pielgrzyma idą tylko ci, którzy nie
zwykli czekać z założonymi rękoma i narzekać, gdy
w ich życiu wydarza się dramat za dramatem.
Na pielgrzymce jest miejsce dla każdego: tego, co dziękuje, prosi, i pokutuje. A każdy metr drogi jest wchodzeniem w tajemnicę samego siebie.
Pielgrzym to człowiek mocny wiarą. Jednak tę świadomość ma się dopiero
na końcu drogi, po pokonaniu niewygód, trudności, problemów, fizycznej
słabości i zmęczenia, oraz tych ok. 160 km dzielących Kraków od Częstochowy. Bycie w środowisku takich ludzi, rozmowy i posługa kapłańska,
wędrowanie z nimi przez tych kilka dni daje radość i poczucie sensu.

 	

Piotr Boroń
/człon I – prądnicki/

Całe życie jest pielgrzymowaniem, ale – to charakterystyczne – Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę
należy do najprzyjemniejszych momentów tego życia.
Często zastanawiamy się: dlaczego?
Wśród odpowiedzi podoba mi się taka oto: pokonywanie zmęczenia, życzliwość towarzyszy drogi, ale
przede wszystkim świadomość celu, do jakiego się zmierza, sprawiają, że
wędrówka ma sens. W latach osiemdziesiątych kilkakrotnie byłem pilotem
i tłumaczem we włoskiej grupie 1b czyli „San Benedetto”. Bard Ruchu
Comunione e Liberazione Claudio Chieffo w bardzo ważnej dla tego ruchu
pieśni zawarł myśl „cammina l’uomo, quando sa bene dove andare” – podąża człowiek, gdy wie dobrze, dokąd ma iść.
Od kilku lat chodzę na Jasną Górę z synem Andrzejem i kilkoma przyjaciółmi. To jeszcze jedna tradycja domowa, ale każdy rok ma inne intencje.
Wstyd się przyznać, ale zazwyczaj są to prośby. Obiecuję sobie zatem, że
muszę się wybrać na pielgrzymkę wyłącznie z podziękowaniem Panu Bogu
i Maryi za wszystko, czego w życiu doświadczyłem pod ich opieką. A więc
do zobaczenia na Maryjnym szlaku!

 	

Tomasz Adamek
/człon VIII – suski/

„Z Jasnej Górki na Jasną Górę – spełnia się moje
dziecięce marzenie…”
Sięgnijmy do korzeni przyszłego mistrza.
Myślą przenoszę się do moich rodzinnych Gilowic. Urodziłem się tam 1 grudnia 1976 roku. Rodzice
moi to Józef i Anna z domu Marszałek. Ojciec zginął 15 listopada 1978 r.
nad Jeziorem Żywieckim. Autobus, wiozący górników do kopalni wcześnie
rano o godz.5-tej, przejeżdżał przez most, położony nad głębokim jarem.
Była niesprzyjająca pogoda: mróz, szadź. Autobus wpadł w poślizg i spadł
do głębokiego jaru, prosto nad brzeg Jeziora Żywieckiego. Uderzając
w barierę mostu, blachy autobusu zakleszczyły nogi ojca. Kiedy zaczęto
akcję ratunkową, ojciec wołał, aby ratowano innych. Ratowanie tonących

górników utrudnił następny wypadek, ponieważ z mostu zjechał drugi
autobus z następną grupą górników prosto do jeziora i wysoka fala wody
podmyła ten pierwszy autobus, w którym był mój ojciec. Miałem wtedy
2 lata. Nie pamiętam ojca, jedynie znam go z fotografii i z tego, co o nim
opowiadali najbliżsi. Ojciec przyszedł do mnie dwa razy podczas snu.
Jaką rolę w Twoim życiu odegrała matka?
Po śmierci ojca cały ciężar wychowania pięciorga dzieci wzięła na swoje
barki mama. Mam cztery siostry. Mimo, że upływają lata, a każdy z nas jest
już dorosły, ona nadal wspiera nas duchowo. Jest osobą pobożną. Uczyła
nas o Bogu, pierwszych modlitw: Ojcze nasz i Zdrowaś Mario. Wobec dzieci
była bardzo wymagająca. Za to Jej dzisiaj w głębi serca bardzo dziękuję.
To dzięki Niej, Jej wychowaniu, ja jestem dzisiaj wobec siebie wymagający
i zdyscyplinowany. Bez takiej postawy nie miałbym dzisiaj takich wyników
sportowych. Boks zawodowy to ciężka praca. To setki godzin spędzonych
na treningu. Kiedy wracam pamięcią do dzieciństwa, przypominam sobie,
jak przygotowywała mnie do Pierwszej Komunii Św. Kiedy byłem starszy,
to pomagała mi w przygotowaniu do Sakramentu Bierzmowania. Po Pierwszej Komunii Św. zostałem ministrantem. Z domu wyniosłem, że należy
pomagać starszym. Dlatego bardzo często przychodziłem do naszego kościoła, aby pomóc starszemu kościelnemu panu Andrzejowi Lubrowi. Nasz
kościół w Gilowicach jest bardzo stary, drewniany. To przepiękny kościół.
Pamięta modlitwy naszych praojców. Tam przez wieki przychodzili, aby
dziękować Bogu za wszystko i prosić o błogosławieństwo na dalsze życie.
Ten kościół promieniuje ciepłem duchowym. Tu chce się rozmawiać z Bogiem. Ministrantami opiekował się ksiądz proboszcz Wacław Kozicki. Moją
pierwszą pielgrzymkę do Matki Bożej Częstochowskiej odbyłem w gronie
ministrantów z księdzem proboszczem. Wtedy obiecałem sobie, że kiedyś
tam pójdę pieszo.
Kiedy i w jaki sposób zainteresowałeś się boksem?
Miałem 12 lat. Byłem pod wrażeniem walk karate, ale nie miałem gdzie
trenować. Wybrałem się do Żywca, tam zapisałem się do klubu ,,Góral- Żywiec” do sekcji bokserskiej. Opiekował się nami wielki pasjonat tego sportu,
nasz trener pan Stefan Gawron. Mama pracowała w Żywcu, tak więc po
treningu wracaliśmy razem do domu. W tych treningach duchowo wspierała mnie mama, ale na walki bokserskie nie przychodziła. Przeżywała je
w samotności, jednak zawsze wierzyła w moje zwycięstwo. Sądzę, że sportowiec przede wszystkim rodzi się pod skrzydłami najbliższych, tych,
którzy go kochają. Mama pokazywała, że trzeba się rozwijać w różnych
wymiarach. Mówią, że przysłowia nasze są mądrością narodu. W domu
powtarzała mi: ,,W zdrowym ciele, zdrowy duch”. Chciała mnie przez to
uchronić, żebym w tej pracy nad sobą nie zapomniał o duchu. Mówiła, że
łatwo się pogubić, a wtedy należałoby powiedzieć: ,,W zdrowym ciele,
zdrowe cielę”.
W jaki sposób teraz realizujesz swoje dawne marzenia o pieszej pielgrzymce do Częstochowy?
Teraz mam swoją rodzinę. Jestem ojcem dwóch córek. Razem z żoną
Dorotą uczymy je modlitwy oraz tego, że w życiu trzeba walczyć o dobro.
Kiedy w pielgrzymce pieszej idziemy z Jasnej Górki do Częstochowy na
Jasną Górę, uczestniczymy wraz z żoną Dorotą i dziećmi w rekolekcjach
w drodze. Wychodzimy z tych pięknych gór środkowego Beskidu, wśród
lasów pachnących ziołami i zmierzamy do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej. Spełnia się moje dziecięce marzenie, bym kiedyś przybywał
tu pieszo. Cenię sobie ten czas spędzony z rodziną. W tym zabieganym,
pełnym pośpiechu życiu, pielgrzymowanie jest okazją, aby zatrzymać się
i pomyśleć o Bogu, o sobie i o innych, ogarnąć ich modlitwą. O tych wszystkich mamach i ojcach, przy których wyrastają przyszli mistrzowie świata.

Rozmawiał ks. Adam Banasik
– główny przewodnik członu VIII – suskiego
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 	 Ks. kard. Stanisław Dziwisz
Wawel – 6.08.2006
Dn 7,9-10.13-14; 2 P 1,16-19; Mk 9,2-10
Wprowadzenie
Drodzy Bracia i Siostry,
Drodzy Pielgrzymi XXVI Krakowskiej
Pieszej Pielgrzymki do Częstochowy!
Rozpoczęcie pielgrzymki do Częstochowy
w Święto Przemienienia Pańskiego kieruje naszą
myśl na wysoką górę, gdzie udał się Pan Jezus razem z Piotrem, Andrzejem
i Janem. Nasze wejście na górę ma dziś podwójny wymiar: najpierw wchodzimy na wzgórze wawelskie, a przed nami Jasna Góra, dokąd od wieków
zaprasza nas nasza Matka, Królowa Polski.
Prośmy gorąco o duchowe owoce tej rozpoczynającej się pielgrzymki.
Módlmy się o miłość wzajemną w naszej Ojczyźnie i w naszych domach. Polecajmy Bogu chorych i cierpiących. Szczególnie módlmy się o trzeźwość narodu. Do tej Najświętszej Ofiary włączmy też wszystkie nasze osobiste
intencje.
Homilia
1. „Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził
ich samych osobno na górę wysoką” (Mk 9,2).
Drodzy pielgrzymi na Jasną Górę! My również wchodzimy dziś razem
z Panem Jezusem i Jego Apostołami – Piotrem, Andrzejem i Janem na Górę
Przemienienia, by być świadkami wielkiej tajemnicy Boga. Przed naszymi
oczyma, jak przed oczyma Apostołów, Bóg Ojciec objawia tajemnicę swojego
Syna – Jezusa Chrystusa. Wyraźnie słyszymy słowa: „To jest mój Syn umiłowany,
Jego słuchajcie!” (Mk 9,7).
Jezus Chrystus w szacie lśniąco białej jest odbiciem chwały Boga. Objawia
nam wielkość i piękno swojego Ojca, który posłał Go na ziemię, aby zbawił
świat z niewoli grzechu. Znakiem objawienia chwały i wielkości Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, jest obłok, który w Starym Testamencie wskazywał na
obecność i bliskość Boga zbawiającego swój lud. Obłok raz ciemny, a raz pełen
blasku towarzyszył Izraelitom w czasie ich wędrówki z Egiptu do Ziemi Obiecanej (Wj 13,22). Bóg objawiał się w obłoku Mojżeszowi na Górze Synaj (Wj
24,15). Był obecny w obłoku, kiedy zawierał przymierze z Izraelem. Ten obłok
mówił zawsze ludziom, że Bóg jest blisko.
Bóg jest obecny pośród swojego ludu od początku dziejów. W Starym
Przymierzu był obecny w znaku obłoku pełnym światła i ciemności. Dziś jest
obecny pośród nas w swoim Synu Jezusie Chrystusie, który objawia nam swojego Ojca. Bóg pozostawił nam znaki swojej szczególnej obecności tu – na
wzgórzu wawelskim, z którego spoglądamy na Jasną Górę wypatrując tej, która
przyniosła na świat Syna Bożego.
2. W Święto Przemienienia Pańskiego z Wawelu patrzymy na Jasną Górę,
gdzie Maryja ukazuje nam swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Dziś ze wzgórza
wawelskiego wyrusza XXVI pielgrzymka krakowska.
Na tym wzgórzu już w X wieku, czego świadkiem jest kaplica św. Leonarda
i wykopaliska, nasi przodkowie słuchali Słowa Bożego i posilali swoje dusze
Ciałem i Krwią Chrystusa. Tu przychodzili królowie w dniu koronacji, by prosić
Boga o mądrość i roztropność w kierowaniu całym narodem. Tu modlili się
posłowie i senatorowie, kiedy podejmowali ważne dla Ojczyzny decyzje. Na
to wzgórze przychodzili hetmani koronni i generałowie, gdy wyruszali na pole
walki, błagając Boga o siłę i moc w obronie Polski. Przychodzili tu również
prości ludzie, by dziękować Boga za otrzymane łaski i prosić o Jego miłosierdzie
na każdy dzień.
Drodzy pielgrzymi! Wy dziś usłyszeliście zaproszenie Chrystusa i Jego
Matki, aby wyruszyć w drogę na Jasną Górę, gdzie od wieków – jak mówił
umiłowany Ojciec Święty Sługa Boży Jan Paweł II – „bije serce Kościoła i serce
Ojczyzny w Sercu Matki” (Homilia, Jasna Góra 4.06.1979, s. 49). Wyruszyliście
w drogę, zabierając niewielki bagaż pielgrzyma oraz te wszystkie sprawy,
którymi żyje dziś nasza Ojczyzna. Którymi żyje Kościół i nasza archidiecezja.
Pragnę przynajmniej duchem towarzyszyć każdej grupie i być ze wszystkimi.
3. Pielgrzymka na Jasną Górę, gdzie „bije serce Kościoła i serce Ojczyzny
w Sercu Matki” ma szczególne znaczenie dla nas ludzi wierzących. Idziemy
tam, ponieważ wiemy, że tam jest Matka, a gdzie jest Matka, tam jest jej Syn,
Jezus Chrystus.
Niezwykłą tajemnicę jasnogórskiego sanktuarium możemy oddać przy
pomocy słów św. Jana Ewangelisty, który mówi o weselu w Kanie Galilejskiej:
„Była tam Matka Jezusa” (J 2,1). Od czasu chrztu Polski Matka Boża jest w szczególny sposób obecna w dziejach naszej Ojczyzny. Została zaproszona do Polski
razem ze swoim Synem, Jezusem Chrystusem, jak o tym mówi pieśń Boguro-

dzica. Jest obecna w jasnogórskiej ikonie od 1382 roku, by przypominać jak
w Kanie Galilejskiej: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5). Przypomniał nam o tym Ojciec Święty Jan Paweł II w czasie swojej II pielgrzymki
do Ojczyzny w 1983 roku. Jakże aktualnie brzmią dziś jego słowa: „Począwszy
od 1382 roku staje Maryja wobec synów i córek tej ziemi, wobec całych pokoleń,
i powtarza te same słowa. Na tej drodze Jasna Góra staje się szczególnym
miejscem ewangelizacji. Słowo Dobrej Nowiny uzyskuje tutaj jakąś wyjątkową
wyrazistość, a równocześnie zostaje jakby zapośredniczone przez Matkę”
(Homilia, Jasna Góra, 19.06.1983, s. 272).
Maryja z Kany Galilejskiej i z Częstochowy przypomina nam o potrzebie
wierności Bogu. Jej słowa – „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5)
– są dziś wezwaniem do wierności Chrystusowi, wierności Jego przykazaniom,
wierności zasadom, jakie głosił. Są wezwaniem do przestrzegania prawa miłości,
poszanowania życia, gotowości przebaczenia, do sprawiedliwości w życiu
społecznym i w relacjach osobistych. Są mocnym głosem Matki o miłość w rodzinach: miłość między małżonkami, między rodzicami i dziećmi, między sąsiadami i kolegami w pracy. Są głosem Matki wzywającej do wzajemnego
przebaczenia!
4. Wyruszając w drogę na Jasną Górę, gdzie „bije serce Kościoła i serce
Ojczyzny w Sercu Matki”, pragniemy się uczyć od Niej na nowo, czym jest
Kościół. Jasna Góra, jak mówił Sługa Boży Jan Paweł II, „jest tym miejscem,
gdzie naród nasz gromadził się przez wieki, aby dać świadectwo swojej wierze
i przywiązaniu do wspólnoty Kościoła Chrystusowego. Tu przychodziliśmy
wiele razy prosić Maryję o pomoc w walce o dochowanie wierności Bogu,
Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi świętemu, jego pasterzom” (Homilia, Częstochowa 4.06.1997, s. 936).
Drodzy Bracia i Siostry! W nowej sytuacji, w jakiej przyszło nam żyć, musimy
na nowo uczyć się Kościoła – tej rzeczywistości, którą Chrystus powierzył
swoim Apostołom i wszystkim wierzącym. Tej rzeczywistości, przez którą
otrzymujemy niezwykłe dobra: sakramenty święte, dar przebaczenia grzechów
i największe skarby ukryte pod postaciami Chleba i Wina – Jego Ciało i Krew.
U stóp Matki Bożej Jasnogórskiej trwaliśmy, gdy Kościół w Polsce był
prześladowany, gdy musiał milczeć i cierpieć. Od Niej uczyliśmy się ufności
Bogu i wytrwałości w przeciwnościach. Dziś, gdy przeciwnicy Kościoła podnoszą zarzuty wobec jego pasterzy, idziemy do Pani Jasnogórskiej, by potwierdzić nasze pragnienie bycia w Kościele. Idziemy na Jasną Górę, by stanąć
u boku Matki i jednomyślnie trwać na modlitwie jak Apostołowie w Wieczerniku. Maryja uczy nas cierpliwości i zaufania do Jej Syna i do Jego uczniów.
Ona cierpliwie czekała na Wniebowstąpienie i Zesłanie Ducha Świętego. Czekała na światło, które wyjaśniło wiele niezrozumiałych spraw, a jednocześnie
dało moc do wyjścia z Wieczernika i świadczenia o Chrystusie.
Drodzy Bracia i Siostry! Idziemy na Jasną Górę niosąc w tym roku wszystkie
troski i niepokoje Kościoła w Krakowie, w Polsce i na całym świecie. Idziemy
razem z Ojcem Świętym Benedyktem XVI, który w maju odwiedził naszą Ojczyzną i Kraków i umocnił nas do trwania w wierze.
Kiedy już będziemy na Jasnej Górze przedstawmy Bogu przez Maryję
wszystkie nasze troski i niepokoje. W szczególności pragnę Wam powierzyć
trzy prośby:
a) Módlcie się za naszą młodzież, także za młodzież akademicką, ażeby
rzeczywiście była młodzieżą pokolenia Jana Pawła II. Ażeby żyła dziedzictwem,
które nam zostawił, a które jest dziedzictwem Jezusa Chrystusa. Ażeby budowała
siebie i swoją przyszłość na Chrystusie i na tym fundamencie, którym jest
Kościół. Droga młodzieży, licznie tu zebrana, Kościół jest z wami i będzie
z wami, nawet gdy gromadzą się nad nim czarne chmury, chcąc mu zagrozić
i podważyć wasze zaufanie do niego. Kościół jest święty, bo Chrystus, który
jest jego Głową, jest Najświętszy.
b) Módlcie się za rodziny, które przeżywają wielki kryzys rozdarcia i niewierności, ale też niejednokrotnie są wzorem ofiarnej świętości, ażeby czerpały
siły od uwielbionego Jezusa Chrystusa, bo tylko On może przemienić nasze
serca. Prośmy o dar wierności Bogu i Jego przykazaniom dla małżonków, dla
rodziców i dzieci. Wypraszajmy łaskę duchowego uzdrowienia dla wszystkich,
którzy ulegli grzechowi uzależnienia i nałogu.
c) Zawierzmy na Jasnej Górze – górze spotkania z Chrystusem i Jego Matką
– cały Kościół Krakowski. W szczególności módlmy się o ducha wierności
i gorliwości w powołaniu dla kapłanów; o radość serca i pokój ducha dla
wszystkich sióstr zakonnych i osób konsekrowanych, zwłaszcza tych, które
w tym roku idą w pielgrzymce krakowskiej. Prośmy o dobre i liczne powołania
kapłańskie i zakonne. Polecajmy Bogu także wszystkich chorych
i cierpiących.
Nasze prośby zanośmy do Boga przez wstawiennictwo Najświętszej Matki
Bożej Jasnogórskiej, a także naszego umiłowanego Ojca świętego Jana Pawła II,
o którego rychłe wyniesienie do chwały ołtarzy będziemy serdecznie się modlić.
Wszystkim pielgrzymom na Jasną Górę niech Pan błogosławi. Deus vos
ducat, perducat et deducat! Amen.
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Ks. bp Jan Szkodoń

„Weselcie się nadzieją”
1. Pielgrzymka wciąż przypomina uczestnikom
i wszystkim, którzy spotykają się z pielgrzymami, że
życie jest drogą, przemija, ale ma swój cel i sens.
Uczestnicy pielgrzymki podejmują wysiłek, niekiedy
po raz kolejny, by doświadczyć błogosławionych
owoców w czasie pielgrzymki i po jej zakończeniu.
W tym roku wiążemy pielgrzymkę na Jasną Górę
z rozważaniem myśli: „Weselcie się nadzieją”. Przykład postawy nadziei pokładanej w Bogu daje nam
Maryja. Z Nią i do Niej idziemy, modląc się, by wyprosiła nam nadzieję. Na pielgrzymkę udają się wierzący, by umocnić wiarę,
nadzieję i miłość. Niekiedy decydują się na przeżycie „rekolekcji w drodze”
ci, którzy są bliscy zwątpienia. Intencją pielgrzymki jest często prośba o zdrowie, zgodę, pracę, nawrócenie i wyrwanie z nałogu.
2. Nadzieja jest wpisana w naturę człowieka, który chce podejmować
wysiłek, wierząc, że to ma sens i przyniesie skutek. Nasze nadzieje są związane
często z drugim człowiekiem. Obecnie człowiekowi towarzyszy lęk, obawa,
zniechęcenie, bowiem widzi panikę i cierpienia u bliźnich, i sam boryka się
z trudnościami i przeciwnościami. Wielką pokusą jest dziś budowanie teraźniejszości i przyszłości bez Boga, Jego łaski, bez modlitwy i sakramentów.
Niektórzy młodzi bardziej niż modlitwie i spowiedzi, ufają poglądowi, że ci
dobrze się przygotują do małżeństwa, którzy przed ślubem mieszkają razem,
bo mogą się dobrze poznać. Człowiek ufa szatanowi, który podważa zaufanie
człowieka do Boga.
3. Nadzieja jest darem Boga, cnotą teologiczną, którą otrzymujemy wraz
z wiarą i miłością na Chrzcie Świętym. Te trzy dary Boże, związane ściśle z łaską
uświęcającą, powinniśmy rozwijać, współpracując z Bogiem. Naszą odpowiedzią na dar nadziei jest pokora i zaufanie Bogu, Jego słowu, miłości i mocy.
Bóg jest miłosierny. Jest wierny swoim obietnicom. Boże obietnice są zawarte
w ośmiu błogosławieństwach.
4. Nadzieja obejmuje wszystkie dziedziny życia. Potrzebna jest nadzieja
w cierpieniu, które nas dotyka: fizycznym i duchowym. Choroba, szczególnie
nieuleczalna, zagrażająca życiu jest wielką, trudną próbą. Odczuwanie bliskości
Boga w cierpieniu jest łaską Bożą. Cierpienie mobilizuje do modlitwy, rozmyślania o Bogu, Jego planach, o wieczności. Bóg obiecuje nam odpuszczenie
grzechów. Syn Boży, Jezus Chrystus złożył przebłagalną ofiarę za grzechy świata
na krzyżu. Nadzieja, że nasze grzechy Bóg przebaczy w miłosierdziu swoim
jest nam potrzebna, abyśmy nie pogrążyli się w smutku i rozpaczy. Życie jest
drogą do nieba. Nadzieja życia wiecznego nadaje sens wszystkiemu, co jest
trudne i bolesne w naszym życiu. Bóg nie tylko obiecuje nam niebo, ale daje
nam pomoc, nadprzyrodzone środki, abyśmy wytrwali w wierze. Syn Boży,
Jezus Chrystus daje nam sakramenty, szczególnie Eucharystię. Wciąż przemawia
do nas. Udziela nam mocą Ducha Świętego swoich natchnień. Dał nam Maryję
i świętych. Darem jest Kościół święty. Nie idziemy sami przez świat, ale idą
z nami nasi bliźni, którzy podtrzymują naszą nadzieję. My również niesiemy
nadzieję drugiemu człowiekowi. Szczególnym miejscem dzielenia się nadzieją
jest małżeństwo i rodzina, ale także każda wspólnota, kapłańska i zakonna.
5. Wielu młodych idzie w pielgrzymce, aby rozpoznać swoje powołanie.
Niektórzy modlą się o umocnienie w powołaniu, które realizują, czy modlą
się za swoich bliskich, aby wytrwali w powołaniu. W czasie pielgrzymki uczymy
się zrozumienia, że powołanie jest Bożym planem, Bożym zamiarem wobec
nas. Bóg, powołując nas do spełniania zadań w Kościele i świecie, daje pomoc.
Nie zostawia nas samych w realizacji powołania. Szczególną treścią powołania
jest uświęcenie i zbawienie wieczne. Chrystusowa śmierć i Jego zmartwychwstanie jest źródłem naszej nadziei sięgającej w wieczność i zadatkiem naszego
zmartwychwstania.
6. Nadzieja jest poddawana próbie w naszym życiu skażonym przez grzech.
Idzie z nami pokusa, aby swoją nadzieję oprzeć przede wszystkim na pieniądzach, stanowisku, znajomościach, przyjemności. Człowiek chce budować
swoją przyszłość i lepszy świat bez Boga, a nawet wbrew Jego słowu. Pycha
niszczy nadzieję chrześcijańską. Szatan na różny sposób nas kusi, prowadzi
niekiedy do rozpaczy i zwątpienia.
Otwórzmy się w czasie pielgrzymki na dar nadziei, dzielmy się nadzieją
z bliźnimi, módlmy się dla bliźnich o nadzieję zbudowaną na Chrystusie i Jego
Ewangelii.
Kraków, Dworek Białoprądnicki
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Jerzy Jedliński
Krakowska Pielgrzymka to wydarzenie wyjątkowe
ze względu na swoją genezę i symbolikę. Naturalna
chęć podziękowania za uratowanie Ojca Świętego Jana
Pawła II w 1981 roku, z jednorazowego odruchu przerodziła się we wspaniałe coroczne wydarzenie. Motywem przewodnim są zawsze wybrane sformułowania
z głębokiego przesłania Jana Pawła II. W tym wymiarze,
kiedyś, przed 2 kwietnia 2005 roku, uczestnictwo
w pielgrzymce było środkiem łączenia się z Naszym
Papieżem i modlitwy za Jego zdrowie i liczne owoce
trudnej, ale potrzebnej misji. Dzisiaj coraz bardziej staje
się ono wypadkową świadectwa pamięci o Nim i woli czerpania z Jego przesłania.
Każdy lub prawie każdy przychodzi także, by przedstawić na pielgrzymim szlaku
Bogu swoje problemy, prośby (najczęściej w intencji innych) czy też, by zastanowić
się nad swoim życiem i możliwością jego uporządkowania.
Codzienne odcinki, jak zwykle starannie przygotowane, stwarzają okazje do
modlitwy, mówionej czy śpiewanej oraz do autorefleksji nad swoją droga życiową.
Prośby wypowiadane, najczęściej podczas modlitwy różańcowej oraz niewypowiadane, nabierają szczególnej mocy i znaczenia. Konferencje na różne tematy
nie mają wymiaru pouczeń, lecz świadectw i zwykłych, odniesionych do dotykających każdego z nas problemów, refleksji. „Pogodne wieczory” kończące kolejne
dni, stanowią wspólne zakończenie każdego przeżytego na pielgrzymce dnia.
Poprzez wspólną modlitwę i –niekiedy – zabawę. Mimo licznych bąbli na nogach
i umiarkowanych wygód (noclegi w namiotach lub w stodołach), cały czas widać
naturalnie uśmiechnięte, choć nieraz zmęczone upałem czy deszczem twarze.
Pielgrzymka to wydarzenie nie tylko dla najbardziej wtajemniczonych, dla
przykładnie trwających w wierze i idących szlakiem wyznaczonym przez nauczanie
Chrystusa. To także, a może przede wszystkim, dobre miejsce dla przeżywających
trudne chwile i walczących ze zwątpieniem. Miejsce, w którym można dostać nie
tyle gotową „rybę”, ale raczej wędkę dla zdobycia duchowego pożywienia. Są
wśród pielgrzymów rodzice z małymi dziećmi, są osoby starsze, są osoby widocznie
chore czy fizycznie niepełnosprawne, są rzesze młodych dziewcząt i chłopców,
są całe rodziny – to wielopokoleniowa „Armia Pana” (jak śpiewają). Wszyscy szukają
wewnętrznego wyciszenia, mocy i sił na przyszłość i możliwości zaczerpnięcia ze
skarbnicy mądrości. Za sprawą Matki Boskiej Częstochowskiej, przez przesłanie
Jana Pawła II.
Niepowtarzalnym przeżyciem, zwieńczającym pielgrzymkowy wysiłek, jest
wejście na Jasną Górę – zawsze 11-go sierpnia. Tysiące pielgrzymów (czasem
prawie dziesięć tysięcy) nie kryje radości z osiągnięcia celu tej niezwykłej wędrówki
i wzruszenia, które potęguje prawie czterokilometrowy odcinek końcowy – ubogacony śpiewem marsz przez Aleję Najświętszej Maryi Panny. Potem najważniejsze,
choć krótkie wydarzenie – modlitwa przed Obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej
i – po pospiesznej toalecie oraz zmianie ubioru na bardziej uroczysty – kończąca
pielgrzymkę Msza Święta.
Pielgrzymka, to także wielki wysiłek pozostających w cieniu organizatorów,
świeckich i duchownych, którzy muszą zatroszczyć się o wszystko, co związane
jest – jak byśmy to powiedzieli – z logistyką tego wielkiego przedsięwzięcia. Są
wspaniali. Całą nagrodą dla licznej grupy wspaniałych księży, pokornych i rozśpiewanych sióstr zakonnych, świeckich, a wśród nich – lekarzy i „Maltańczyków”
udzielających pierwszej pomocy potrzebującym, całej tzw. „bazy”, dbającej o zakwaterowanie, żywność i bezpieczne przejście, są sympatia, życzliwość i kończące
pielgrzymkę „Bóg zapłać” oraz „do zobaczenia za rok”.
Pielgrzymka pokazuje jak wielki jest potencjał dobra i jak wielka jest potrzeba
oderwania się od szybkiej i stresującej codzienności, często skłaniającej do spłycania własnej duchowości oraz ulegania modzie na specyficznie rozumianą nowoczesność. Rozumianą jako życie głównie w celu zaspokajania własnych potrzeb
i dopuszczającą sięganie do pozwalających na to metod, z niewielkimi ograniczeniami, wynikającymi raczej z norm prawnych niż moralno-etycznych.
Każdy, kto przeżyje naprawdę pielgrzymkę ma szansę na odnowienie swojej
wiary, poznanie jej przełożenia na język dzisiejszego dnia oraz –co niezwykle
ważne- nauczenie się właściwych proporcji między „mieć” a „być” i zobaczyć, jak
wiele radości i satysfakcji daje stosowanie ich w życiu.
Byłem w pielgrzymiej braci niejednokrotnie – z rodziną i sam. Teraz każdego
roku 6-go sierpnia, niezależnie od tego, gdzie jestem, serce bije mi mocniej. I tak
bije do 11-go sierpnia. Gdy nie jestem na szlaku, czuję jakiś wyrzut wewnętrzny.
Zachęcam każdego kto tylko może, by przynajmniej raz przejść pielgrzymi szlak.
Wierzę, że dla wielu pierwszy raz nie będzie ostatnim.
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Iwona Bradło
/człon I – prądnicki/
Moja przygoda z pielgrzymką krakowską rozpoczęła
się w 2006 roku, wtedy jeszcze pełna strachu, obawy czy
podołam wyzwaniu. Dziś mogę powiedzieć, że tak się stało.
Od pierwszych chwil zaczęłam służbę na bazie.
Gdy nadchodzą wakacje, ciepłe letnie dni, nie myślę
o urlopie, o wyprawie do egzotycznych krajów, ale już gdzieś w podświadomości pojawia się hasło PIELGRZYMKA. Jest to coś niesamowitego, jakiś
dreszczyk przeżyć, emocji. Równocześnie i myśl o trudzie, zmęczeniu, może
i znużeniu, ale to wszystko zostaje zdominowane przez myśl, jak mogłabym
to wszystko zostawić, przerwać i nie pójść.. Więc wyruszam na pielgrzymkę,
rozpoczyna się coś nowego: dom, pracę i przeszłość zostawiam za sobą.., bo
pielgrzymka, to coś, co dla mnie dzieje się TU i TERAZ, i czego nie można
zastąpić niczym innym.
To moment, kiedy znów będę mogła spotkać wielu wspaniałych ludzi,
bo w pielgrzymce idzie się razem z innymi do określonego miejsca, a w trudzie
naszego pielgrzymowania dochodzi się do siebie, odkrywa się prawdę o Bogu,
o świecie, o człowieku, o sobie samym. Dla mnie jest to coś niesamowitego,
swoiste rekolekcje w drodze i nic nie jest w stanie mi tego zastąpić.
Wiele można mówić i pisać o pielgrzymce, przedstawiać ją na wiele sposobów i z różnych stron, ale nie da się w pełni przedstawić przeżyć z nią
związanych. Bo to tak, jakby opowiadać o smaku lodów. Dopóki ich nie
spróbujemy, nie będziemy naprawdę wiedzieć jak smakują. Z pielgrzymką
jest podobnie. Aby doświadczyć, aby naprawdę zasmakować czym jest pielgrzymka, trzeba się na nią wybrać. Z niecierpliwością znów odliczam dni do
kolejnej pielgrzymki, aby na nowo przeżyć ten niesamowity trud, ale i dar od
Boga i dla Boga, poprzez pielgrzymowanie do Matki.

Stanisław Lech
/człon I – prądnicki/
Piesze Pielgrzymki Krakowskie, z którymi związałem tak
wiele swoich chwil, już od początku ich istnienia, stanowiły
dla mnie szczególną wartość. Najpierw były wielkim porywem
entuzjazmu. W okresie, gdy komunizm miał być jedynym
dobrem dla ludzkości, w szeregach osób oddanych pielgrzymce znalazłem prawdziwą radość, miłość, prawdę i patriotyzm. Kolejne lata i praca
dla pielgrzymki przekształciły się w postawę posługi, a nawet formę szczególnego
rodzaju modlitwy. Widząc innych pielgrzymów młodych duchem i bogatych
gorącym entuzjazmem, napełniałem się tymi wyjątkowymi darami serca. Starałem
się również odwzajemnić tą szczególną promienność. Dzisiaj wiem, że ta konkretna posługa stanowi potężny potencjał łask, których człowiek doświadcza
w ciągu roku. Szczególnie mocne przeświadczenie o tym, mam po każdych
odwiedzinach w domu Państwa Ptaków w Przybynowie. Ten prosty, skromny
dom i prosta skromna rodzina, jestem głęboko przekonany, że została uchroniona
przed bolesną katastrofą w Katowicach, w której przed laty, pod ruinami hali
targowej zginęło tak wielu przyjaciół tego domu. Mimo wielkiego zamiłowania
do gołębi, w tym fatalnym dniu, coś mówiło w sercu „nie jedź na wystawę mimo,
że zawsze jedziesz!”. W tym domu można namacalnie dostrzec moc łask pielgrzymich nawiedzin. Tak chciałoby się z szacunkiem ucałować dłonie małżonki
i matki tego domu w podziwie za ich godność, za ich miłość.
Na pielgrzymim szlaku spotykamy wiele osób. Można by powiedzieć, że się
do nich tęskni jak do swoich drogich bliskich. Trudno inaczej nazwać swoje
uczucia jak właśnie tęsknotą do tych miejsc o szczególnych walorach piękna
krajobrazowego, gdzie się spotykamy w radości, śpiewie czy modlitwie, jak
i wzajemnej trosce o to pielgrzymie dzieło. Wiele osób budowało to dzieło. Już
odeszli do swoich osobistych obowiązków. Wiele z nich już nie żyje. Mam jednak
wrażenie, że można ich na powrót przywołać z pamięci w scenerii poszczególnych jakby stacji. Jest to właśnie czas, gdy możemy wspomnieć tych nam bliskich
sercu. Jaką cząstkę serca oni mi wybudowali, tego się nie da określić. Jest to na
pewno bardzo wiele. Czasem ktoś mnie pozdrowi na ulicy rozpoznając jako
posługującego dla pielgrzymki. Tak więc również każdy dzień może mobilizować
do świadectwa. Jestem przekonany, że nasze codzienne troski rozwiązują się
dzięki łaskom, które wspólnie pielgrzymi wypraszają na cały rok.
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Piotr Włodarczyk
/człon I – prądnicki/
Moje „wędrowanie”….
Moje „wędrowanie” zaczęło się jakiś czas temu, dokładnie w 1979 roku, i trwa do dzisiaj. Wybrałem się w tę „podróż” po raz pierwszy, aby dziękować, aby wyciszyć się,
aby modlić się, aby być z innymi, którzy myślą podobnie
jak ja… Przez lata zmieniała się rzeczywistość, zmieniały się systemy, warunki,
zachowania… Inni ludzie, inne postrzeganie Boga, inne formy wyrazu. Jest
jednak coś, co wydaje się być wspólne dla wszystkich, którzy wybierają się
„na szlak” – jest to chęć bycia razem, bycia razem w obecności „Tego, który
jest”. Wspólny jest trud, który pokonujemy, wspólna modlitwa, serca szepczące
nasze najskrytsze prośby, podziękowania… i tylko oczy zawsze wyrażające to
samo – „Dobrze, że jesteś”. Kiedy o tym myślę uparcie wracam wspomnieniem
do pogrzebu Ojca Świętego Jana Pawła II. Byłem na Placu Świętego Piotra
z rzeszą ludzi, i pomimo, że wszystko nas różniło – język, kultura, doświadczenia – to oczy „mówiły” to samo. Rozumieliśmy się bez słów. Tak jest właśnie
podczas pielgrzymek, dni młodzieży, oaz, wszędzie tam, gdzie zbieramy się
w imię Tego, który nas stworzył. Stąd moje ustawiczne wędrowanie. Wędrowanie z innymi do Tego jednego Celu. Wędrowanie, które daje mi okazję, by
zajrzeć w oczy kogoś, kto idzie obok mnie, cieszenia się z tego, że jesteśmy
tu i teraz, i oczekiwania na następny taki czas, kiedy znowu będziemy razem.
I za każdym razem jest między nami szacunek, dobroć i ogromna radość. Jak
zawsze mogę liczyć na ciepło bijące z innych oczu... Jest zawsze w każdym
z nas – częstokroć nieodkryty lub wstydliwie ukrywany – pokład dobroci,
który potrzebuje światła i ciepła, by się przebić, by się uzewnętrznić. Pielgrzymowanie jest właśnie czasem takiego światła i ciepła sprzyjającym wewnętrznemu rozkwitowi. Dobrze, jeżeli ten czas przedłużamy na pozostałe dni roku,
a poczucie „bycia razem” towarzyszy nam bez względu na czas i miejsce.
A jeśli już nie starczy tego wędrowania ziemskiego, to zawsze jest jeszcze
przed nami Droga Mleczna, którą będziemy mogli dalej razem iść, jeśli tylko
bardzo tego będziemy chcieli...

Krzysztof Dorynek
/człon II – śródmiejski/
Historia mojego pielgrzymowania z Krakowa do Częstochowy rozpoczyna się
w roku 1992 w członie pierwszym, grupie
pierwszej. Było to pierwsze moje spotkanie
z pielgrzymowaniem. Tam, jako „człowiek
z miasta”, spotkałem się z noclegami w stodole, na betonie, z karimatą i śpiworem. Jeśli było siano do spania i woda z wiaderka od gospodarzy to był
wspaniały nocleg. Rok później już jako lektor oraz oazowicz z parafii św. Jana
Kantego z os. Widok zostałem namówiony przez mojego serdecznego przyjaciela Mikołaja do dołączenia do rozśpiewanej grupy 13. Po kilku nieprzerwanych latach pielgrzymowania w gr. 13 zostałem kwatermistrzem tejże grupy,
a po kolejnych kilku latach byłem jednym z wielu braci porządkowych dbających o bezpieczeństwo w grupie. W 2000 roku na szlaku pielgrzymkowym
poznałem Helenkę, obecnie moją ukochaną żonę. Helena, podobnie jak ja
służyła pielgrzymom. Była ratownikiem medycznym w Maltańskiej Służbie
Medycznej.
W 2005 roku dołączyłem do bazy jako służba czystości. Na tejże pielgrzymce oświadczyłem się Helenie. Oświadczyny zostały przyjęte i dokładnie rok
później w Podzamczu, stanęliśmy na ślubnym kobiercu, z wielką pomocą
przyjaciół z grupy 13, min. braci porządkowych, służby maltańskiej, grupy
muzycznej oraz całej bazy. Szczególne podziękowania ślę dla księży Adama
Podbiery i Jana Szczepaniaka za przepiękną Mszę Św.
W roku 2007 po przegrupowaniu sił zostałem kierowcą „bazinki” (samochodu bazy), a w roku 2009 objąłem dodatkowo funkcje skarbnika
pielgrzymkowego.
Moje przemyślenia.
Po tylu latach chodzenia bez przerwy nie byłbym sobą, gdybym nie mógł
pielgrzymować do Częstochowy. To jest taki powiew wiatru w żagle, nabranie
rozpędu na cały kolejny rok. Nie spodziewałem się tego, że moi poprzednicy
w bazie musieli wykonać tak ciężką pracę, żeby te 2,5 tys. pielgrzymów mogło
przebyć bezpiecznie i sprawnie zorganizowane rekolekcje w drodze.

