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mi dziś żyjemy w Polsce. Musimy jednak pamiętać, że pielgrzym-

kowe zamyślenia nie wyczerpują Bożego przesłania o byciu Jego 

uczniem. Z konieczności będą one wybiórcze. Spełnią jednak swe 

zadanie, jeśli staną się zachętą do gorliwszego obcowania z Ewan-

gelią, a przez to poznawania Boga, siebie, otaczającego świata 

i nieba, celu wędrowania ludzkości, a szczególnie uczniów Boga.

  Dobrze zatem byłoby, gdyby już w czasie pielgrzymki jej 

uczestnicy sięgali do tekstów Ewangelii, w oparciu o które prowa-

dzone będą rozważania i prywatnie je kontynuowali, by medyto-

wali – nie lękając się, czy potrafią. Nie ma najmniejszej wątpliwo-

ści, że Duch Święty wesprze ich łaską oświecającą umysł 

człowieka, aby rozumiał Pisma (por. Łk 14, 45). 

 Byłoby także rzeczą znakomitą, gdyby pielgrzymi przed 

udaniem się na spoczynek, mimo zmęczenia i rozmaitych dolegli-

wości, w jak najmniejszych grupach, podzielili się tym, co otrzy-

mali podczas prywatnych audiencji u Pana Jezusa. Takie wymie-

nianie się boskim obdarowaniem ma głęboki sens. Jest zgodne 

z Jego wolą. Tak dokonuje się wzajemne ubogacenie boską mą-

drością. Bóg bowiem nikomu nie daje poznać wszystkiego ze swej 

Ewangelii. Każdy otrzymuje z boskiego Depozytu tylko trochę. 

Poza tym wzajemne obdarowywanie się tak nieziemskimi darami 

zbliża ludzi do siebie. Usuwa też uprzedzenia, neutralizuje niechę-

ci, rodzi wzajemną odpowiedzialność, wiąże jednostki w prawdzi-

wą wspólnotę ducha –wspólnotę, której zaistnienie jest warunkiem 

nieodzownym do tego, by wejść i trwać we wspólnocie z Najwyż-

szym. Takie spotkania uczą także pokory. Wówczas bowiem do-

strzega się, że Bóg swoją mądrością obdarowuje w Kościele kogo 

chce i kiedy chce. Świadomość tego nakazuje życzliwie i z szacun-

kiem odnosić się do każdej modlitewnej refleksji, wyrastającej 

z pochylania się nad Ewangelią. Byłoby wskazane, aby kapłani, 

ciesząc się od święceń charyzmatem głoszenia Ewangelii, uczest-

niczyli w tych spotkaniach i zapewniali ich uczestnikom poczucie 

bezpieczeństwa, że czytają, rozważają i rozumieją Pismo Święte 

prawidłowo, w duchu Kościoła. 

„Bądźmy uczniami Chrystusa”. Niniejsza prawda z Ewangelii 

ma nas prowadzić i nasycać boską mądrością nie tylko w czasie 

pielgrzymki, ale przez całe życie. Stanie się to możliwe, jeśli nie 

zapomnimy o jeszcze jednej prawdzie. Jezus wcielił się w ludzkie 

słowa. Dzięki temu stale przebywa wśród nas w Ewangelii. Z jej 

kart darzy nas boską mądrością. Od jej przyjęcia zależy jakość 

naszego życia doczesnego i zbawienie. Ale Jezus wcielił się także 

w chleb i wino. Jest obecny, dzięki posłudze Ducha Świętego, 

w Eucharystii. Każdy, kto medytuje nad Ewangelią, musi równo-

cześnie zanurzać się w Eucharystię. Przez Ewangelię Jezus pomaga 

uczniom poznawać boską wolę, a w Eucharystii dzieli się z ucznia-

mi swoją mocą i odwagą. Dzięki Eucharystii są oni zdolni żyć wedle 

wskazań Bożej sprawiedliwości. Niemożliwe jest wypełnienie 

Ewangelii bez miłości do Eucharystii. Nie ma miłości do Ewangelii 

bez zafascynowania się Eucharystią. I czas pielgrzymki, i czas po-

między pielgrzymkami uczniowie Chrystusa podporządkowują 

tym wartościom, czyli Jemu.

Rozważania duszpasterskie opracowali: ks. Rafał Buchinger  

i ks. Zygmunt Kosowski.
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„Bądźmy uczniami 
Chrystusa”

Tematem przewodnim roku duszpasterskiego 2007/2008 wy-

brano wezwanie Ewangelii: „Bądźmy uczniami Chrystusa”. Kościół 

polski chce przypomnieć, jaki winien być wpływ tej prawdy na 

codzienne życie wszystkich chrześcijan. Niektórzy z nich uważają 

bowiem, że owo Jezusowe wezwanie odnosi się wyłącznie do 

duchowieństwa. Taka opinia jest sprzeczna z wolą Jezusa, który 

uczy: Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami 

i rzekł im: „Jeśli kto chce pójść za Mną.”.. (Mk 8, 34). Przywołał 

„tłum”, czyli wszystkich.

 Aby poznać co znaczy być uczniem Jezusa, należy prze-

myśleć całą Ewangelię. Wyłowić wszystkie związane z tą godnością 

prawdy. Każdą z nich dokładnie zapamiętać. Niezwłocznie wpisać 

w sumienie. I natychmiast zastosować. Dopiero kierowanie się 

każdą z nich przynosi pełne ich zrozumienie i daje zamierzone 

przez Jezusa owoce. 

 W czasie pielgrzymki nie jesteśmy w stanie powtórzyć 

całego kodeksu religijno-moralnego, obowiązującego uczęszcza-

jących do szkoły Pana. Ponieważ obecnie w liturgii rozważana jest 

Ewangelia według świętego Mateusza w niej zakotwiczono homi-

lie i konferencje. Tematy homilii wyznacza Ewangelia z dnia. 

Konferencje oparto o trzy rozdziały (6, 7, 8) z tejże Ewangelii. 

Dlaczego te rozdziały a nie inne? Dlatego, że refleksja nad nimi 

pozwala umocnić się w przekonaniu, że z każdego tekstu Ewan-

gelii można – i należy – wyprowadzić szczegółowe wskazania do 

życia właściwego uczniom Pana. Nie bez znaczenia pozostaje 

również fakt, że w tych rozdziałach Jezus podejmuje sprawy, jaki-
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GRUPY, PRZEWODNICY

WSPÓLNOTA  I  /prądnicka/

Przewodnik główny ks. Jacek Pierwoła

Grupa Patron grupy Przewodnik grupy

1  Sługa Boży Jan Paweł II ks. Stanisław Kowalski MS
   / XX. Saletyni
2  św. Brat Albert ks. Stanisław Kracik
   ks. Kazimierz Cubat
2’  MB Częstochowska don Andrea Barbero                
   ks. Jerzy Krawczyk
   / Ruch Comunione e Liberazione
3  św. Jadwiga Królowa ks. Dominik Niemiec
   o. Leon Błaszczyszyn OFMCap
   s. Agnieszka Karwacka 
3’  św. O. Pio o. Bolesław Kanach OFMCap
   o. Łukasz Stec OFMCap
   o. Józef Mizera OFMCap
   / OO. Kapucyni
4  św. Stanisław BM ks. Jacek  Piszczek
   ks. Zygmunt Kosowski
5  św. Michał Archanioł ks. Adam Motyka CSMA
   dk. Grzegorz Sprysak CSMA
   dk. Wojciech Szymański CSMA
   kl. Piotr Prokopowicz CSMA
   kl. Artur Jedliński CSMA
   / XX. Michalici

WSPÓLNOTA II /śródmiejska/

Przewodnik główny ks. Piotr Iwanek

Grupa Patron grupy Przewodnik grupy

6  św. Jan Kanty ks. Grzegorz Ryś
   / gr. DA św. Anny w Krakowie
7  św. Franciszek z Asyżu o. Klaudiusz Bartos OFM
   / OO. Franciszkanie
8  św. Wincenty a Paulo ks. Antoni Miciak CM
   ks. Andrzej Telus CM
   / XX. Misjonarze
9  św. Cyryl i św. Metody ks. Sławomir Sułowski
   / gr. z Czech
10  św. Szczepan ks.  Marek Krysa SMA
   ks. Piotr Grotowski
   / gr. o charakterze misyjnym
11  św. Franciszek Ksawery o. Andrzej Migacz SI
   /OO. Jezuici
13  bł. Salomea ks. Adam Podbiera
   ks. Jan Szczepaniak
   / gr. autorska
14  św. Józef Kalasancjusz o. Piotr Jałako SchP 
   / OO. Pijarzy
15  św. Jan Bosko ks. Tomasz Łach SDB
   / XX. Salezjanie

WSPÓLNOTA III /prokocimsko-podgórska/

Przewodnik główny  ks. Piotr Wiktor

Grupa Patron grupy Przewodnik grupy

17  św. Kinga ks. Szczepan Matuła CR
   ks. Łukasz Michalczewski
   / Podgórze
18  Pan Jezus Miłosierny ks. Grzegorz Godawa
   / Prokocim Nowy
20  Najświętsza Rodzina ks.  Józef Jakubiec 
   / Bieżanów Nowy
21  św. Klemens ks. Piotr Wróbel 
   / Wieliczka

KONFERENCJE PLENARNE, POGODNE WIECZORY

  Kraków, Dworek Białoprądnicki: konferencja- „Bądźmy 
uczniami Chrystusa” – ks. bp Józef Guzdek  

  Ojców: konferencja – „Uzależnienia człowieka” 
– ks. Mirosław Żak                                   

  Skała: koncert Grupy 25 

  Dłużec: konferencja – „Trzeźwymi bądźmy” – ks. Mirosław Żak

  Wierbka: mecz Pielgrzymi kontra Gospodarze

  Konferencje na trasie: ks. prof. Grzegorz Ryś, ks. Adam 
Podbiera, ks. Jan Szczepaniak, don Andrea Barbero /CL/, 
ks. Robert Krzysztofiak

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 ks. kard. Stanisław Dziwisz
Przewodnik duchowy ks. bp Jan Szkodoń
Koordynatorzy pielgrzymki ks. Jan Przybocki
   ks. Piotr Iwanek
   mgr inż. Andrzej Bac
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MSZA ŒW.

MODLlTWA O BEATYFlKACJÊ 
S£UGl BO¯EGO JANA PAW£A ll

    Bo¿e, Ojcze i Pasterzu ludzkoœci,
Twój Duch spocz¹³ na S³udze Bo¿ym
papie¿u Janie Pawle ll,
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: NlE LÊKAJ SlÊ!
a drzwi serc powierzonego mu niegdyœ ludu
otwar³y siê na Chrystusa, naszego Pana,
wczoraj, dziœ i na wieki. 
                                            Amen

,,JA JESTEM DROG¥’’
(J 14,6)

XXVII PIESZA PIELGRZYMKA KRAKOWSKA
NA JASN¥ GÓRÊ

CZ£ON II KRAKÓW - ŒRÓDMIEŒCIE
6 - 11 sierpnia 2007

,,PRZYPATRZCIE SiÊ BRACIA, POWO£ANIU WASZEMU’’
(Kor 1,26)
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WSPÓLNOTA VI /skawińsko-czernichowska/

Przewodnik główny ks. Wiesław Widuch

Grupa Patron grupy Przewodnik grupy

I żółta św. Faustyna ks. Bogdan Sarniak 
   ks. Mariusz Olszowski 
   ks. Piotr Derenda
   ks. Włodzimierz Łukowicz
   dk. Mirosław Cichoń / parafia
   Miłosierdzia Bożego – Skawina 
II czerwona św. Jadwiga ks. Grzegorz Odrzywołek 
   ks. Rafał Wierzbak
   ks. Paweł Król                                                                
   s. Krystyna Czarny
   / parafia św. Apostołów Szymona 
   i Judy Tadeusza
   – Skawina 
   ks. Józef Cempura SCJ
   /gr. ze Słowacji
III niebieska św. Brat Albert ks. Paweł Głowacz
   ks. Józef Czarny
   ks. Paweł Gałuszka
   ks. Rafał Grzesiak    
   dk. Tomasz Chudy
   kl. Konrad Kozioł
   / parafia św. Mikołaja – Liszki

WSPÓLNOTA VII /chrzanowsko-trzebińska/ 

Przewodnik główny ks.  Grzegorz Pieróg

Grupa  Przewodnik grupy

I  – chrzanowska ks. Andrzej Fyda 
   ks. Tomasz Jajecznica 
   o. Micheasz Okoński OFM 
   dk. Łukasz Dębski  
   kl. Paweł Kubiela
   kl. Łukasz Czarnik
   kl. Piotr Ślimak
   s. Lucyna Matan /  Zgromadzenie
   Sióstr Służebniczek                     
II – libiąska  ks. Jarosław Chlebda
   kl. Tomasz Skotniczny 
   kl. Bartłomiej Bartosik
III – spytkowicka ks. Piotr Pałasz
   ks. Adam Ogiegło
   ks. Rafał Żelazny
   kl. Rafał Dżyżdżyk

WSPÓLNOTA VIII /suska/

Przewodnik główny ks. Adam Banasik

Grupa Patron grupy 

Dekanat 
Sucha Matka Boża z Jasnej Górki ks. Mirosław Kozina 
Beskidzka  ks. Marek Śladowski                                  
   ks. Maciej Półtorak
   ks. Stanisław Bogacz

LICZEBNOŚĆ PIELGRZYMKI 

W pielgrzymce wzięło udział ok. 7700  pątników, w tym 85 księży, 
23 diakonów i kleryków, 13 sióstr zakonnych. 
Uczestniczyli także pielgrzymi ze Słowacji, Czech, Belgii, USA, Francji, 
Hiszpanii, Włoch /Ruch Comunione e Liberazione – 1050 os./.
Wspólnota I     – ok. 1900
Wspólnota II – ok. 2000

WSPÓLNOTA IV /nowohucka/

Przewodnik główny ks. Franciszek Gruszka

Grupa Patron grupy Przewodnik grupy

24  św. Maksymilian  ks. Krzysztof  Polewka
  Maria Kolbe / Mistrzejowice
25  św. Józef ks. Łukasz Nizio
   /gr.młodzieżowa
26  Święty Krzyż o. Ireneusz Siwek OCist
   / Mogiła
27  św. Wincenty Pallotti ks. Marcin Gontarz SAC
   / XX. Pallotyni
28  NMP Królowa Polski ks. Włodzimierz Szumiec
   / Bieńczyce
29  św. Brat Albert ks. Janusz Skorupa
   / parafia św. Brata Alberta
Pozostali księża
   ks. Grzegorz Kurzec
   ks. Krzysztof Wąs
   o. Kazimierz Korman
   o. Augustyn Spasowicz
   ks. Janusz Korbel
   ks. Tomasz Bajer
   ks. Siby Thekkemangalam
   ks. Zbigniew Zalejski
   ks. Piotr Kaczmarczyk 
Klerycy
   kl. Grzegorz Durbas
   kl. Michał Stryszawski
   br. Maciej Majdak 
Siostry zakonne
   s. Sylwia Chruślicka
   s. Natana Kasprzyk
   s. Lucyna Wąs
   s. Ines Szałajko
   s. Łucja Dziech SAC
   s. Agata Jońca

WSPÓLNOTA V /gdowsko-niepołomicka/

Przewodnik główny ks. Zbigniew Piwowar

Grupa Patron grupy Przewodnik grupy

Myślenice Matka Boża Myślenicka ks. Zbigniew Sala
   dk. Rafał Wilkołek 
   kl. Łukasz Wielocha 
   s. Krystyna Krzych
 Gdów św. Albert Chmielowski ks. Zbigniew Medoń
   ks. Adam Pietras 
   ks. Krzysztof  Gil
   kl. Jarosław Łabęda  
   kl. Krzysztof Krawczyk 
   s. Agnieszka Bielińska
Niepoło-
mice św. Karol Boromeusz  ks. Stanisław Mika 
   kl. Piotr Pacyga
   kl. Piotr Maroszek
Mszana
Dolna św. Michał Archanioł ks. Marek Rybicki 
   ks. Tomasz Plewa 
   ks. Piotr Burtan 
   ks. Tomasz Moskała  
   dk. Piotr Płoskonka  
   s. Zofia Kuska 
   s. Anna Jonkisz
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Baza  Renata Spyrka
   Katarzyna Michalik
   Sylwia Serebak
   Nina Szalas
   Sara Cenda
   Krzysztof Dorynek
   Miłek Patynowski
   Joanna Łabuszewska
   Katarzyna Hojna
   Agnieszka Kargul
   Łukasz Sikora
   Sławomir Kasper (foto)
   Stefan Oszustowicz (video)
   Piotr Żak (video)
Kwatermistrz główny Andrzej Betlej
   Dominika Dębska
Służba techniczna Arkadiusz Motyka
   Zbigniew Choroba
   Dariusz Hajto
   Orfeusz Wąsikowski
   Erwin Wąsikowski
Liturgia  kl. Dominik Kleszyk
 Służba czystości Andrzej Płachetko
   Bożena Nesterak
   Jacek Hajto
   Leszek Pastuszek
Zaopatrzenie – woda Łukasz Kapiczenko
   Janusz Derdas
 Zaopatrzenie – sklep Paweł Gwóźdź
   Barbara Miśtal
   Izabela Sulińska
   Anna Ciarach
   Szymon Gwóźdź
   Agnieszka Burzyńska
   Tomasz Niebielski
   Zbigniew Grześkowiak
   Maciej Siejak
   Karolina Jastrzębska
   Michał Rokicki
   Elżbieta Juszczak
   Szymon Talaga
   Marcin Kamiński
   Mariusz Badocha (kierowca)
Służba zdrowia  
/ Maltańska Służba Medyczna lek. Małgorzata Spaczyńska 
   lek. Ewa Wiśniowska 
   lek. Joanna Puch
   Katarzyna Brzezińska 
   Adam Kijowski
   Karol Kobyłko

WSPÓLNOTA III

Przewodnik główny ks. Piotr Wiktor
Porządkowy główny Bartosz Kłaput
Pilot  Magdalena Potoczek
   Krzysztof Potoczek
Baza  Katarzyna Borysławska
   Angelika Fudali
   Paulina Cieślik
   Dominika Wilkosz – Żółtek
   Mirosław Żółtek
   Filip Banaś
Kwatermistrz główny Henryk Dziedzic
 Służba techniczna Michał Cebula
Zaopatrzenie Paweł Kozera
Służba czystości Agnieszka Polańska – Kłaput
   Krzysztof Bielecki
Transport  Przemysław Zygmunt
Służba zdrowia
/ Maltańska Służba Medyczna lek. Dariusz Giza
   Monika Wróbel

Wspólnota III – ok. 600
Wspólnota IV – ok. 1150
Wspólnota V – ok. 640
Wspólnota VI – ok. 650
Wspólnota VII – ok. 550
Wspólnota VIII – ok. 210

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY

WSPÓLNOTA I

Przewodnik główny ks. Jacek Pierwoła
Porządkowy główny Andrzej Bac
   Robert Leśniak
   Paweł Czernek
   Grzegorz Szarawara
   Krzysztof  Woźniak
   Mariusz Żaba
   Halina Marchut
   Krzysztof Pierwoła 
   /pilot przewodnika głównego/
   Jarosław Leśniak /koordyn.  gr.3/
   Jaromir Malina /koordyn. gr.3/
   Andrzej Siwiec /koordyn.  gr.3’/
Baza  Anna Krajewska
   Beata Gorączko
   Iwona Bradło
   Anna Mroczek
   Dorota Żaba
   Joanna Maciejowska
   Łukasz Łacheta
Kwatermistrz główny Wojciech Wieczorek
   Łukasz Chowaniec
Służba techniczna Władysław Goryczka
   Stanisław Lech
   Roman Janas
Liturgia  kl. Piotr Prokopowicz CSMA
 Zaopatrzenie Zbigniew Witek
   Janusz Michura
   Janusz Zybura
   Marcin Zmarlik
 Transport  Zdzisław Polkowski 
   Stanisław Chudyba
   Augustyn Godek
   Tadeusz Wojton
   Andrzej Świgost
Służba zdrowia 
/ Maltańska Służba Medyczna lek. Joanna Włodarczyk
   lek. Janusz Włodarczyk
   Monika Tota
   Barbara Bednarz
   Mieczysław Kasznik
   Marcin Szeląg
   Maksymilian
   Martin Klasen    

WSPÓLNOTA II

Przewodnik główny ks. Piotr Iwanek
Koordynator członu Bogdan Solawa
Służba specjalna Bogdan Orządała
Porządkowy główny Ireneusz Sułek
   Dariusz Gorajczyk
   Kazimierz  Michalik
   Andrzej Michalik
   Piotr Kasper
   Robert Marzecki
   Mateusz Szpytma
   Krzysztof Płoszaj
   Kacper Dobrzeniewski
   Michał Nosalski (pilot)
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WSPÓLNOTA VI

Przewodnik główny ks. Wiesław Widuch 
Porządkowy główny Piotr Ćwik
   Marcin Maj
   Krzysztof Abramski
   Zygmunt Kopta
   Marcin Lisowski
   Szczepan Jurkowski
   Paweł Pałasz
   Paweł Bator 
Pilot  Karol Papież
   Piotr Romanowski
Baza  Izabela Wątor
   Dominika Kapusta  
Transport  Piotr Marszałek
Kwatermistrz Barbara i Stanisław Szewczyk
Służba zdrowia 
/ Maltańska Służba Medyczna Krzysztof Derewecki

WSPÓLNOTA VII

Przewodnik główny ks. Grzegorz Pieróg
Porządkowy główny Andrzej Olek
Kwatermistrz główny Anna Rusek
   Paweł Jabłoński
Baza  Maria Domańska
   Gabriela Brodacka
Służba techniczna Arkadiusz Wolski
   Marcin Kowalewski
Transport  Piotr Lepka
   Zygmunt Augustyniak
Służba zdrowia  
/ Maltańska Służba Medyczna lek. Piotr Brodzicki
   lek. Wojciech Bartman
   Stanisław Paluch
   Magdalena Kula
   Agnieszka Dudek  

WSPÓLNOTA VIII

Przewodnik główny ks. Adam Banasik
Porządkowy główny Piotr Kijas
   Marek Ponikiewski
   Mirosław Winiarski
   Janusz Gibas
   Łukasz Gibas
   Daniel Olszowski
   Stanisław Kantyka                                                  
Kwatermistrz główny, baza Mirosława i Wiesław   
   Łopatkowie
   Jacek Gąska
Służba zdrowia Ratownicy z Sekcji Ratownictwa  
   Medycznego 
   OSP w Kurowie

KOORDYNACJA MALTAŃSKIEJ SŁUŻBY MEDYCZNEJ

   dr Róża Kubiak 
   prof. Henryk Kubiak

WSPÓLNOTA IV

Przewodnik główny ks. Franciszek Gruszka
Przewodnik porządkowy Mariusz Doniec
Porządkowy główny Ireneusz Raś
   Iwo Pietruszka
   Piotr Cencek 
Pilot  Tomasz Mazanek
Baza  Renata Stępińska
   Anna Radoń
   Monika Hladowczak      
   Aleksandra Frączek
   Agnieszka Haraf
   Katarzyna Drążek
   Magdalena Kwiecień
   Teresa Raś
   Elżbieta Wyczesany
Kwatermistrz główny Paweł Cencek
   Krzysztof Chmura
Zaopatrzenie Łukasz Lany   
   Tomasz Tyczyński
   Łukasz Tyczyński
   Łukasz Kopciński
   Adrian Kukla  
   Wiktor Piech
   Benedykt Płonka
   Michał Pryzwan
   Artur Wrzoszczyk 
Służba techniczna Wojciech Wittich   
   Kamil Kosała
Służba czystości Marcin Wójcik
   Piotr Tucznio 
Fotograf  Tomasz Zybała
Transport  Adrian Wysowski
   Stanisław Raś
   Kazimierz Wójcik
   Mieczysław Dziurdzia      
   Sławomir Wójtowicz
   Józef Siudek
   Wojciech Kumor
   Robert Adamek      
   Krzysztof Piechnik
   Marek Piekara
   Zygmunt Zbanuch
   Leszek Parda
   Ryszard Wojdała
   Michał Piekara
Służba zdrowia  
/ Maltańska Służba Medyczna lek. Roman Drążek 
   lek. Dariusz Kubicz 
   Grzegorz Chorązki
   Tomasz Lenart
   Daniel Drążek
   Aleksandra Drążek
   Jakub Harańczyk
   Michał Harańczyk

WSPÓLNOTA V

Przewodnik główny ks. Zbigniew Piwowar
Porządkowy główny Wojciech Badura
   Kamil Nowak
   Rafał Trychta
Kwatermistrz główny Jacek Pieron
Baza  Agnieszka Halberda
   Anna Marszalik
   Marta Jasonek
   Karolina
   Jacek Misiorowski
   Andrzej Czuma
Służba zdrowia
/ Maltańska Służba Medyczna Katarzyna Opydo
   Magdalena Piotrowska
   Eliasz Królikowski
   Piotr Rachtan
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  Ks. Zbigniew Piwowar 

/przewodnik główny wspólnoty V
 – gdowsko-niepołomickiej/

Pierwszy raz wyruszyłem na pielgrzymkę w 1991 r. 
– jako kleryk IV roku WSD w Krakowie. Pełniłem 
funkcję kwatermistrza gr. 4 „mszańskiej” i była to 
funkcja niezwykle trudna, gdyż w tej grupie szło ok. 
600 pielgrzymów.

Pielgrzymka ta ze względu na wizytę Ojca Świętego Jana Pawła II 
w Polsce i Światowy Dzień Młodzieży w Częstochowie najbardziej utkwiła 
mi w pamięci. Wówczas do pielgrzymki dołączyły 3 człony: z Chrzanowa, 
ze Skawiny i z Gdowa. Gdy po święceniach kapłańskich w 1994 r. zostałem 
przydzielony do parafii Gdów, ks. Józef Milan wciągnął mnie jeszcze bar-
dziej w organizację pielgrzymki. W 1995 r. poprowadziłem grupę 2 „gdow-
ską”, a w latach 1996-1997 zostałem głównym przewodnikiem członu V 
„gdowsko-niepołomickiego”.

Doświadczenie, którego nabrałem w Gdowie zaowocowało w następnej 
parafii – w Spytkowicach k. Zatora. Po trzech latach przerwy /ze względu 
na stan zdrowia ks. Józefa Marczaka/ w 2001 r. – przy wsparciu ks. pro-
boszcza Józefa Piwowarskiego zorganizowałem grupę „spytkowicką” 
/dekanat Zator/ i dołączyliśmy do członu VI „chrzanowskiego”. Prowadzi-
łem ją 3 lata i za każdym razem wzrastała liczba pielgrzymów /2001 r. – 82; 
2002 r. – 110; 2003 r. – 160 pątników/.

W 2003 r. zostałem przeniesiony do Niepołomic i kolejna przygoda 
z PPK. Okazało się, że w tej grupie zawsze brakowało księży przewodników. 
Udało mi się zorganizować służby pielgrzymkowe, a przede wszystkim 
grupę muzyczną – harcerzy z Niepołomic i rodzinkę Dąbrosiów z Woli 
Batorskiej oraz nowe nagłośnienie. Stopniowo grupa ta stawała się coraz 
aktywniejsza i radośniejsza. Ucząc w Zespole Szkół Średnich w Niepoło-
micach zachęcałem młodzież i co roku coraz więcej wyruszało z nami na 
pielgrzymi szlak. Piękne świadectwo dawał pielgrzymom ks. Jan Lis – Sa-
lezjanin, proboszcz, który pociągnął za sobą dużą grupę ze Staniątek.

W 2008 r. zostałem mianowany głównym przewodnikiem wspólnoty V, 
a kilka miesięcy później zostałem przeniesiony – przed pielgrzymką – do 
Podłęża, a po pielgrzymce – do Woli Batorskiej. 

Od 2008 r. wprowadziłem konieczne zmiany na trasie, niektóre odcinki 
skróciliśmy, zmieniliśmy też miejsca postojów i noclegów. Nie obyło się 
bez „niespodzianek”, ale wszystko zaczyna dobrze funkcjonować. Wspa-
niale układa się współpraca księży przewodników poszczególnych grup 
i wszystkich służb – dla dobra pątników.

Najważniejsze jest dobro pielgrzymów i doprowadzenie ich do Matki 
Bożej Częstochowskiej na Jasną Górę. Warto jest podjąć odpowiedzialność 
za Siostry i Braci, którzy pragną zmieniać swoje życie na lepsze i chcą 
wypraszać potrzebne łaski dla swoich bliskich u tronu Pani 
Jasnogórskiej.

  Ireneusz Raś

/wspólnota IV – nowohucka/

Życie toczy się dzisiaj tak szybko, że refleksja nad 
sprawami najważniejszymi dla chrześcijanina stała się 
luksusem, na który może pozwolić sobie niewielu 
z nas. Ja niemal cały swój czas poświęcam służbie 
publicznej, którą pełnię od dziesięciu lat. Dlatego 
w moim kalendarzu dzień 6 sierpnia jest szczególnym 

wydarzeniem, na który czekam przez cały rok. Bo to tego dnia dołączam 
do tysięcy pielgrzymów, którzy ze wzgórza wawelskiego wyruszają na Jasną 
Górę, by oddać się modlitwie i refleksji oraz podziękować Bogu za wszelkie 
łaski. Pielgrzymka jest dla mnie czasem, w którym mogę się oderwać od 
spraw bieżących i pochylić się nad kwestiami najistotniejszymi dla chrze-
ścijanina. To dla mnie także moment weryfikacji mojego postępowania, 
bowiem w swoim życiu staram się zawsze kierować tymi zasadami, które 
odkrywałem przez lata działalności w Ruchu Światło – Życie. 

Nieraz na szlaku pielgrzymkowym spotykałem się ze zdziwieniem, że 
poseł angażuje się bezpośrednio w organizację pielgrzymki. Zawsze z wiel-
ką radością pomagam, bo wiem, jak ważnym wydarzeniem w życiu każdego 
chrześcijanina jest pielgrzymka na Jasną Górę. Mam też świadomość, jak 
ogromną rolę w dzisiejszych czasach ma do odegrania ta tradycyjna forma 
wyznawania wiary. Dlatego ogromną radość wzbudziło we mnie wydanie 
tego albumu, stanowiącego tak piękną pamiątkę naszych wspólnych 
pielgrzymek. 

Serdeczne podziękowania pragnę złożyć wydawcom tego albumu oraz 
wszystkim pielgrzymom, z którymi już się spotkałem lub dopiero się spo-
tkam na szlaku.
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Homilia

Bracia i Siostry – Boży Pielgrzymi!
1. Szczęśliwa zbieżność święta Przemienienia Pańskiego z pierwszym 

etapem Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej na Jasną Górę skłania nas do refleksji 
nad tym, czym była Góra Tabor dla Jezusa i czym Góra Tabor jest dla Jego 
uczniów, a więc również i dla nas. Na szlaku życia każdego z nas wznosi się 
Góra – szczególne miejsce spotkania z żywym Bogiem. Na Górze ziemia spo-
tyka się z niebem, człowiek spotyka się z Wszechmogącym. Wchodzenie na 
Górę to trud. Jego owocem jest przemiana ludzkiego serca. Z takim przemie-
nionym sercem schodzimy w dolinę codziennego życia, aby dalej wędrować 
do wyznaczonego nam celu.

Również i was czeka trud sześciu dni wspinania się na Tabor, którym jest 
Jasna Góra. Nie pójdziecie sami. Będzie wam towarzyszył ten sam Piechur, 
który dołączył do dwóch uczniów zmierzających do Emaus. Oni rozpoznali 
Go przy łamaniu chleba. I my rozpoznajemy Go podczas każdej Eucharystii. 
Rozpoznamy Go podczas tej Mszy Świętej sprawowanej na wzgórzu wawel-
skim, skąd wyruszycie w drogę. Niech On i Jego Najświętsza Matka kierują 
waszymi krokami.

 
2. Czym była Góra Tabor dla Jezusa? Była uroczystym potwierdzeniem 

Jego tożsamości – tego, kim naprawdę był. Ze świetlanego obłoku trzej ucznio-
wie Jezusa usłyszeli głos samego Boga: „To jest mój Syn umiłowany, w którym 
mam upodobanie, Jego słuchajcie” (Mt 17, 5). Uczniowie na co dzień przeby-
wali ze swoim Mistrzem. Słuchali Jego słów. Byli świadkami nadzwyczajnych 
cudów, jakich dokonywał, ale także Jego postawy w życiu codziennym, Jego 
podejścia do człowieka. Byli świadkami Jego stylu życia, Jego modlitwy, Jego 
postawy pełnej dobroci i miłosierdzia. Ale czy do końca zdawali sobie sprawę 
z ogromu Bożej Tajemnicy, w której uczestniczyli?

Góra Tabor była również uroczystym potwierdzeniem mesjańskiej misji 
Jezusa. Syn Boży przyszedł na świat, aby zbawić człowieka. Nie wybrał trium-
falnego stylu spełnienia tej misji. Wybrał drogę pokory, uniżenia, utożsamienia 
się z losem każdego człowieka i z tym, co w tym losie najtrudniejsze. Wybrał 
drogę cierpienia i śmierci. 

 

 Ks. kard. Stanisław Dziwisz

Święto Przemienienia Pańskiego
Katedra Wawelska, 6.VIII.2008
Czytania mszalne: Dn 7, 9-0. 13-14; Mt 17, 1-9

Wprowadzenie do Mszy Św.
 

Drodzy Pielgrzymi,
 
 pragnę was wszystkich, tak licznie zgromadzonych na wzgórzu wawelskim, 

serdecznie przywitać i pozdrowić. Cieszy nas wielka rzesza młodzieży, zwłasz-
cza akademickiej z Polski, a także z Włoch i innych narodowości. Pozdrawiam 
rodziny, odważnych chorych i cały wielki zastęp wolontariuszy oraz 
organizatorów. 

 Już na początku dziękuję tym, którzy zorganizowali obecną pielgrzymkę, 
a także tym, którzy wsparli ją materialnie. Szczególne podziękowanie za du-
chowy wkład w pielgrzymkę kieruję do kapłanów i sióstr zakonnych oraz 
seminarzystów. 

Pielgrzymka nasza wpisała się na stałe w program duszpasterski archi-
diecezji jako wielkie rekolekcje w drodze, zarówno dla uczestników, jak 
również dla tych, którzy będą towarzyszyć pielgrzymom i przyjmować ich do 
swoich domów. Dziś, w święto Przemienienia Pańskiego, ruszacie ze wzgórza 
wawelskiego w pielgrzymią drogę. Zaprowadzi was ona na Jasną Górę, przed 
oblicze Matki Jezusa. Tę drogę rozpoczynacie od uczestnictwa w ofierze eu-
charystycznej. Pragniecie zaprosić Chrystusa, aby z Nim pielgrzymować do 
Jego Matki. 

 W drogę trzeba wyruszyć z czystym sercem. Przeprośmy więc teraz Pana 
za wszystkie nasze niewierności, słabości i grzechy, byśmy mogli godnie spra-
wować tę Najświętszą Ofiarę.
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3. A czym była Góra Tabor dla uczniów Jezusa? Była odsłonięciem 
przed nimi prawdziwego oblicza Mistrza z Nazaretu. Na co dzień oglądali Jego 
ludzkie oblicze. Teraz odsłonił się przed nimi rąbek Jego Boskiego oblicza. 
Na miarę swoich możliwości pojmowania doświadczyli potęgi i chwały Syna 
Człowieczego, o którym już prorok Daniel mówił, że „przybywa na obłokach 
nieba” i że „powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły 
Mu wszystkie narody, ludy i języki” (Dn 7, 13-14).

Wydarzenie na Górze Tabor umocniło wiarę uczniów i przygotowało ich 
do tego, co zaczęło się od aresztowania Mistrza w ogrodzie Getsemani, a skoń-
czyło złożeniem Jego umęczonego ciała do grobu. Męka i Krzyż były wyda-
rzeniem zbyt szokującym, by mogli je zrozumieć i spokojnie przeżyć. Wyda-
wało im się, że wszystko stracone, bo Mistrz poniósł klęskę. Trzeba było jeszcze 
bardziej oszałamiającego zdarzenia, jakim było zmartwychwstanie, by wreszcie 
pojęli drogę Jezusa – drogę uniżenia i śmierci. Ta droga prowadziła do pełni 
życia i chwały.

Doświadczenie Taboru przypominało również uczniom, że mają słuchać 
Jezusa, czyli mają iść drogą wskazaną przez Niego. Cała Ewangelia jest instruk-
cją dotyczącą tej drogi.

 
4. Drodzy Pielgrzymi, również wędrówka, którą dzisiaj podejmujecie, 

w jakiejś mierze staje się doświadczeniem Taboru. Z każdym krokiem 
będziecie się wznosić na spotkanie z Bogiem, Panem nieba i ziemi. Będziecie 
się wsłuchiwać w Jego głos, docierający do was na modlitwie osobistej i wspól-
notowej, na czytaniu Pisma Świętego, a także podczas spotkań z innymi ludźmi 
– czy to towarzyszami podróży, czy spotkanymi w drodze. Będziecie w ciszy 
i zamyśleniu kontemplować oblicze Pana. 

 Wasze pielgrzymowanie to nie zwykłe odmierzanie kilometrów. To coś 
więcej. To zmierzanie do określonego celu w trudzie, w pocie czoła przypo-
minającym o trudnym losie człowieka. Celem jest sam Bóg. Celem jest lepsze 
poznanie ewangelicznej instrukcji dotyczącej drogi życia. Widocznym celem 
jest Jasna Góra – to szczególne miejsce na duchowej mapie Polski, gdzie utru-
dzeni pielgrzymi spotykają się z Matką Jezusa, by od Niej uczyć się, jak pójść 
za Jej Synem Jezusem Chrystusem, jak być Jego uczniem. Hasłem tegorocznej 
pielgrzymki krakowskiej są słowa: „Bądźmy uczniami Chrystusa”. Jego pierwszą 
uczennicą była Maryja. To w Jej szkole uczymy się najlepiej, co znaczy być 
uczniem ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana.

 
5. Podejmujecie pielgrzymkę w pewnych intencjach. W ten sposób 

wasz trud nabiera dodatkowego sensu i wartości. Obok intencji osobistych, 
które leżą każdemu i każdej z was na sercu, ofiarujecie solidarnie pielgrzymo-
wanie w kilku ważnych intencjach. Najpierw w centrum waszej uwagi staje 
postać Ojca Świętego Benedykta XVI. Tak jak Kościół jerozolimski modlił się 
nieustannie do Boga za Piotra, tak i my powinniśmy wspierać Piotra naszych 
czasów modlitwą i podejmowaną ofiarą, by odważnie i z wiarą przewodził 
całemu Kościołowi powszechnemu. W centrum uwagi pielgrzymów staje 
również świetlana postać Sługi Bożego Jana Pawła II. Niech pielgrzymi trud 
przybliży dzień Jego beatyfikacji i kanonizacji. Niech ten wasz trud uprosi 
również błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny, by pozostała wierna 
Ewangelii.

 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 budo-
wała siebie i swoją przyszłość na Chrystusie i na tym fundamencie, którym jest 
Kościół. 

 Módlcie się za rodziny, które przeżywają wielki kryzys rozdarcia i niewier-
ności, 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. 

 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. 

 
Wszystkim pielgrzymom na Jasną Górę niech Pan błogosławi. Amen. 
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 Ks. bp Józef Guzdek

UCZNIOWIE CHRYSTUSA 
Medytacja w Dworku Białoprądnickim – 6.08.2008 r.

Jesteście w drodze. Media najczęściej będą zwracać uwagę na wasze zmęczone 
nogi. Ale przecież nie zmęczenie nóg będzie najważniejsze. Nie najważniejsze będą 
kilometry przemierzone w drodze na Jasną Górę. O wiele ważniejsze będą chwile 
zatrzymania i refleksji. W ciągu tych kilku dni wędrowania najważniejsze będą 
osobiste spotkania z Chrystusem na modlitwie, w sakramencie pokuty i codzienna 
Eucharystia. 

Powinny zmęczyć się nasze głowy! Trzeba przecież wiele przemyśleć razem 
z Chrystusem, który jest Prawdą. Trzeba dokonać nieraz trudnych wyborów, na-
wróceń i wejść na drogę wskazaną przez Chrystusa, który sam jest Drogą! Trzeba 
wreszcie ocenić stan swojego życia duchowego, wzmocnić je w kontakcie z Tym, 
który jest Życiem. 

Powinny zmęczyć się nasze serca! Niejednego czeka wielka praca, aby serce 
zamknięte na Boga i Jego łaskę otworzyć Mu na oścież; aby serce spętane obojęt-
nością, niechęcią, a może nawet nienawiścią, przemienić i otworzyć na bliźniego.

Temat pielgrzymki brzmi: „Bądźmy uczniami Chrystusa”. Podczas pierwszego 
zatrzymania, postawmy sobie zasadnicze pytania: „Co to znaczy, że jestem chrze-
ścijaninem? Kiedy mogę o sobie powiedzieć, że jestem uczniem Chrystusa?”. 

Na tak postawione pytania możemy otrzymać różne odpo wiedzi. W naszych 
środowiskach z pewnością najczęściej słyszymy, że być uczniem Chrystusa to znaczy: 
być ochrzczo nym, chodzić w niedziele do kościoła, wierzyć w to, czego naucza 
Kościół, spełniać przykazania, przyjmować sakramenty święte. W świadomości 
ludzi, którzy w ten sposób odpowiadają na to pytanie, być chrześcijaninem – 
uczniem Chrystusa, to sprawa pewnych praktyk czy pewnych warunków, które 
człowiek musi spełnić, warunków formalnych, zewnętrz nych, można by nawet 
powiedzieć – organizacyjnych. Należę do „organizacji”, która nazywa się Kościół 
katolicki, więc muszę spełniać określone wymagania.

Stawiając pytanie: „Co znaczy być uczniem Chrystusa?” – oczekuję dwóch od-
powiedzi. Po pierwsze: najważ niejszym wydarzeniem w dotychczasowym moim 
życiu jest poznanie Chrystusa i zarazem uznanie Go za swojego Pana i Zbawiciela. 
Po drugie: nie mogę tego zatrzymać wyłącznie dla siebie! Muszę iść do innych ludzi 
i opowiedzieć im o tym, aby i oni poznali Chrystusa oraz uwierzyli w Niego, czyli 
uznali Go za swojego Pana i Zbawiciela. Jeżeli ktoś udziela takich odpowiedzi, jeśli 
tak rozumie swoje chrześcijaństwo, to rzeczywiście jest uczniem Chrystusa!

Przyjrzyjmy się Apostołom – tym pierwszym uczniom Mistrza z Nazaretu. Piotr, 
Jakub, Jan i inni Apostołowie spotkali Jezusa, który głosił Dobrą Nowinę o miłości 
Boga do człowieka na palestyńskiej ziemi dwa tysiące lat temu. Poznali Go i uwie-
rzyli w Niego. Kiedy pod Cezareą Filipową usłyszeli pytanie: „Za kogo Mnie uwa-
żacie?”, wówczas Szymon Piotr wyznał: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego” (Mt 
16, 16). W Wielkim Tygodniu doświadczyli jednak kryzysu wiary. Prawie wszyscy 
opuścili swojego Mistrza, zaś Piotr po trzykroć się Go zaparł. W Wielki Piątek Jezus 
umarł na krzyżu dla zbawienia ludzi, ale – zgodnie z tym, jak wcześniej zapowiedział 
– trzeciego dnia zmartwychwstał. Kiedy więc Apostołowie spotkali Zmartwychwsta-
łego Pana, odzyskiwali utraconą wiarę. Piotr ze łzami w oczach i bólem serca po 
trzykroć zapewnił: „Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham” (J 21, 17). 
Jezus powierzył mu kierowanie Kościołem i polecił: „Idź i utwierdzaj braci w wie-
rze!” (por. Łk 22, 32). Niewierny Tomasz, kiedy spotkał Zmartwychwstałego Pana 
wyznał: „Pan mój i Bóg mój!” (J 20, 28). Odzyskanie i umocnienie wiary pozwoliło 
uczniom Chrystusa podjąć misję głoszenia Dobrej Nowiny zgodnie z tym, co im 
polecił Nauczyciel z Nazaretu: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając 
im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, 
co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia 
świata” (Mt 28, 19-20).

Apostołowie uznali spotkanie z Jezusem za najważniejsze wydarzenie swojego 
życia. Jak czytamy w Dziejach Apostolskich, kiedy Piotrowi i Janowi zakazano 
przemawiać i nauczać w imię Jezusa, ci odpowiedzieli: „Rozsądźcie, czy słuszne 
jest w oczach Bożych bardziej słuchać was niż Boga? Bo my nie możemy nie mówić 
tego, cośmy widzieli i słyszeli” (4, 17-20). Zaś w Pierwszym Liście św. Jana Apostoła 
czytamy: „To wam oznajmiamy, co było od początku, cośmy usłyszeli o Słowie życia, 
co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce – bo 
życie objawiło się. Myśmy je widzieli, o nim zaświadczamy i oznajmiamy wam życie 
wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione – cośmy ujrzeli i usłyszeli, 
oznajmiamy także wam, abyście i wy mieli współuczestnictwo z nami” (1, 1-3).

Uczniowie nie zatrzymali więc objawienia wyłącznie dla siebie, ale po umoc-
nieniu Duchem Świętym w dniu Pięćdziesiątnicy zaczęli nauczać innych, udzielając 
im chrztu. Uczyli też zachowywać wszystko, co im przykazał Jezus. 

Wspomnę jeszcze św. Pawła, którego dwutysięczną rocznicę urodzin obcho-
dzimy w Kościele powszechnym. Czytamy w Dziejach Apostolskich: „Szaweł ciągle 
jeszcze siał grozę i dyszał żądzą zabijania uczniów Pańskich. Udał się do arcykapłana 
i poprosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł uwięzić i przy prowadzić 
do Jerozolimy mężczyzn i kobiety, zwolenni ków tej drogi, jeśliby jakichś znalazł. 

Gdy zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. 
A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: «Szawle, Szawle, dlaczego Mnie 
prześladujesz?”. «Kto jesteś, Panie?» – powiedział. A On – «Ja jestem Jezus, którego 
ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić”. Ludzie, 
którzy mu towarzyszyli w dro dze, oniemieli ze zdumienia, słyszeli bowiem głos, 
lecz nie widzieli nikogo” (9, 1-7).

Z tego fragmentu Dziejów Apostolskich dowiadujemy się, że Szaweł osobiście 
spotkał Chry stusa. Potwierdzają to dwie mowy św. Pawła, w których opisuje on 
swoje spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem (por. Dz 22, 6-11; 26, 13-20), dając 
świadectwo o tym, co widział i słyszał. Dla Pawła, Jezus jest kimś, kto żyje, kto 
wkracza w jego życie i to życie przemienia. Paweł zaś oddaje Mu swoje życie, całko-
wicie Mu służy, dla Niego znosi prześladowanie i ponosi śmierć. Jezus jest dla niego 
kimś realnym, choć nie spo tkał Go w porządku historycznym, nie spotkał bowiem 
Jezusa przed zmar twychwstaniem, ale Chrystusa uwielbionego, Tego, który umarł, 
zmartwychwstał, wstąpił do nieba i który teraz objawił mu się w jego wnętrzu. 

Czytamy w Pierwszym Liście św. Pawła Apostoła do Koryntian: „Nie jest dla 
mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na 
mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!” (9, 16). Paweł najpierw 
spotkał osobiście Jezusa, przyjął Go i uznał za swojego Pana, a potem dzielił się 
z innymi tą radosną nowiną, podejmując trzy wielkie podróże misyjne. 

Drodzy Pielgrzymi! 
Proszę Was, abyście w czasie tych kilku dni pielgrzymowania na Jasną Górę 

zechcieli na nowo przemyśleć i odkryć, że:
Uczniem Chrystusa jest ten, kto uznał Go za swojego Pana i Zbawiciela i przyjął 

do swojego życia. Pytajcie, czy zawsze stawiacie Jezusa na pierwszym miejscu 
w waszym życiu. Czy jest On waszym Panem?

Uczeń zawsze bez lęku staje w prawdzie wobec swojego Nauczyciela. Korzy-
stajcie więc z sakramentu pokuty pamiętając o Chrystusowym zapewnieniu: „Po-
znacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 8, 32). Zerwijcie z grzechem i wszelkim 
przywiązaniem do grzechu. Stańcie w prawdzie przed Bogiem, zgodnie z tym do 
czego zachęca św. Jan Apostoł: „Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych 
siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg 
jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. 
Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy Go kłamcą i nie ma w nas Jego nauki” 
(1 J 1, 8-10).

Uczeń – na wzór Apostołów – dzieli się swoją wiarą w Chrystusa; wykorzystuje 
każdą okazję do rozmowy z inny mi o Chrystusie i swoim doświadczeniu wiary. 
Trzeba się wyzbyć wszelkich lęków, obaw, przede wszystkim przesadnych wyobra-
żeń o trudności tego zada nia. Nie zapominajmy o tym, że w drugim człowieku 
działa Chrystus i Duch Święty, a my jesteśmy tylko narzędziem. Musimy zrobić to, 
co do nas należy, a rezultaty pozostawić Bogu. Proszę, niech czas pielgrzymowania 
przygotuje was do prowadzenia rozmów na temat wiary w Boga i życia według 
ewangelicznych wartości, kiedy już powrócicie do swoich codziennych zajęć. 

Uczeń Chrystusa modli się za tych wszystkich ludzi, którzy jeszcze nie doznali 
szczęścia poznania i przyjęcia Chrystusa. Niech także nie zabraknie modlitwy za 
misjonarzy oraz o nowe powołania kapłańskie i misyjne. 

Uczeń Chrystusa idzie do świata z miłością. Święty Paweł mówi: „Miłość Chry-
stusa przynagla nas” (2 Kor 5, 14). Powszechnie proponowana tolerancja ma wymiar 
obojętności wobec losu drugiego człowieka, a tego nie da się pogodzić z ewange-
licznym ideałem troski o dobro i zbawienie każdego.

 
Kończąc, życzę, aby się nogi zbytnio nie zmęczyły. Niech przewodnicy dopro-

wadzą was bezpiecznie do celu pielgrzymowania. Zarazem proszę, abyście każdego 
dnia zdobywali się na odwagę przemyślenia waszego związku z Chrystusem, który 
jest „Drogą, Prawdą i Życiem”. Pytajcie o to, co trzeba uczynić, aby być jeszcze 
lepszym uczniem Chrystusa, aby wprowadzać innych do Kościoła – wspólnoty 
Chrystusowych uczniów, i pomagać im wchodzić na drogę ewangelicznych rad. 
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Wiele godzin padało. Zimno, buty przemoknięte, a tu perspektywa nocy 
w zimnej remizie. Gdy dotarliśmy do celu okazało się, że jest jednak miejsce 
w prywatnym mieszkaniu. A w nim ciepło, wygodne miejsce do spania i co 
najważniejsze łazienka z gorącą wodą. Z całego serca dziękowałem tym 
anonimowym dla mnie gospodarzom, którzy otwarli swój dom dla piel-
grzyma. Nigdy ich nie poznałem, nie pamiętam nawet nazwy tej miejsco-
wości. Rano byłem jak nowonarodzony. Obym nigdy nie zapomniał o nich 
w modlitwie!

 Mariusz Żaba

/wspólnota I – prądnicka/ 

Czym jest dla mnie pielgrzymka?
Pielgrzymka jest dla mnie swoistym czasem próby...
Próby zajrzenia w głąb siebie, pobycia z sobą sam na sam.
Próby spojrzenia na życie z dystansem, z pewnej 
perspektywy. 

Próby pokory i służby drugiemu człowiekowi.
Próby wyzbycia się egoizmu i uprzedzeń wobec drugiego człowieka.
Próby pokonywania własnych słabości, przekraczania siebie samego.
Jest wreszcie dla mnie pielgrzymka próbą „ładowania duchowych 

akumulatorów”, czasem sprawdzianu na ile jestem w stanie wykorzystać 
ten szczególny czas 6 dni  „rekolekcji w drodze” na doświadczenie Boga. 

 Joanna Maciejowska

/wspólnota I – prądnicka/

Pielgrzymka jest dla mnie poszukiwaniem tej szcze-
gólnej postawy w życiu, dzięki której staje się ono naj-
głębsze i najistotniejsze, a wraz z którą przychodzi we-
wnętrzny głos: „to jestem prawdziwy ja”. Można to osią-
gnąć na drodze własnego wysiłku, spotykając osoby 

o nieskomplikowanych gustach, określonym poziomie odwagi, pewnym 
stopniu samozaparcia i umiłowania pracy, a ponad wszystko – osoby 
o czystym sumieniu. Decyzja człowieka o wysiłku pielgrzymowania jest 
czasem trudna i bolesna. Ale po czasie Pan Bóg pokaże, że tak powinno 
być, że to była najlepsza droga, może nie tyle dla mnie, ile dla wielu, dla 
konkretnego dzieła, któremu człowiek całe swoje życie poświęcił i dla 
chwały Pana Boga.

Jan Paweł II na Jasnej Górze 6 czerwca 1979 roku:
„Matko, przyjmij! Matko, nie opuszczaj! Matko, prowadź!”

 Jaromir Malina

/wspólnota I – prądnicka/

Uparcie tą samą drogą
W pewne wakacje siedząc z kolegami pod blokiem 

szukaliśmy sposobu na spędzenie wolnego czasu. W na-
szych młodych głowach zrodziła się myśl by pójść na 
pielgrzymkę, jako że to był lipiec, a z naszej parafii 

w sierpniu wyruszała pielgrzymka krakowska na Jasną Górę ochoczo 
wpłaciłem wpisowe, odebrałem materiały (znaczek, legitymacje, regulamin, 
oznakowanie na bagaże) i czekałem na dzień wyjścia z Bochni. Wrażenia… 
to było coś innego niż dotychczasowa codzienność. Wszystko było nowe, 
zachwycające, jakoś mobilizowało i pociągało, by zobaczyć co się za chwilę 
wydarzy, gdzie będzie postój, gdzie nocleg. Idąc w grupie zawiązywały się 
nowe znajomości, przyjaźnie, które dziś mogę powiedzieć, przetrwały 
niejedną próbę czasu.

Jako młody gniewny nie w smak były mi jasno wytyczone reguły, któ-
rych przestrzeganiem zajmowali się bracia porządkowi, jakież wtedy 

 Ks. Józef Jakubiec

/przewodnik gr. 20  od roku 1994
wspólnota III – prokocimsko- podgórska/

„Dwudziestka” z sanktuarium Najświętszej Rodziny 
w pielgrzymce na Jasną Górę.

  
Prawie od początku Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej na 

Jasną Górę idą pątnicy z parafii Najświętszej Rodziny w Krakowie w grupie 
20 wspólnoty prokocimsko-podgórskiej. Naszym pielgrzymom zawsze 
towarzyszy przynajmniej jeden z duszpasterzy parafialnych. Od 1994 roku 
zdecydowałem się pójść przynajmniej raz jako proboszcz ze swymi owiecz-
kami. Zmobilizowała mnie do tego tradycja rodzinna. Mój tatuś i mamusia 
przez wiele lat chodzili na pielgrzymkę z Jaworzna do Częstochowy. Jako 
kleryk pielgrzymowałem dwa razy. Jako ksiądz wyruszyłem w drogę z Kra-
kowa na Jasną Górę w Międzynarodowym Roku Rodziny. Poszedłem, ażeby 
dziękować Matce Najświętszej za erygowanie w Nowym Bieżanowie Sank-
tuarium Najświętszej Rodziny. Pielgrzymujemy w intencjach Ojca Świętego 
Jana Pawła II. Swoją pasterską troskę o ratowanie każdego człowieka, 
małżeństwa i rodziny w Ojczyźnie i w świecie przekazał żyjącym i modlą-
cym się w sanktuarium Najświętszej Rodziny w życzeniu wraz z błogosła-
wieństwem „Musicie wygrać walkę o rodzinę”. Pamiętamy o Ojcu Świętym 
Benedykcie XVI i o naszych Pasterzach, o sprawach Kościoła i Ojczyzny.  
Matce Bożej niesiemy w sercach oddanie i zawierzenie, prośby i dziękczy-
nienia nie tylko osobiste, ale też wszystkich, którzy proszą nas o modlitwę. 
Bracia i siostry w drodze zapisują swoje modlitwy i intencje w pielgrzym-
kowym zeszycie „dwudziestki” i dołączają zapisane kartki. Odczytujemy je 
w codziennym różańcu i w koronce do Miłosierdzia Bożego. Cieszę się, że 
od trzech lat przewodnikiem naszej wspólnoty jest ks. Piotr Wiktor. Co-
dzienne Msze Św. ofiarujemy nie w intencjach prywatnych, ale we wszyst-
kich intencjach jakie nam zostały przekazane przez parafian i pątników 
z grupy. Organizatorom PPK jestem wdzięczny za materiały przygotowy-
wane każdego roku w duchu programu duszpasterskiego jako pomoc do 
dobrego przeżywania tak wyjątkowych rekolekcji w drodze. Dziękuję 
diakonii pielgrzymkowej, naszym niezawodnym kwatermistrzom, porząd-
kowym i Medycznej Służbie Maltańskiej. Dwudziestka tworzy wspólnotę 
zorganizowaną w cztery podgrupy, które ze swymi animatorami każdego 
dnia na zmianę pełnią diakonię krzyża i znaku, techniczną od nagłośnienia, 
modlitewną i śpiewającą. W naszej grupie pracują wszyscy dzieląc wspólnie 
radości i trudy. Pamiętamy o swoich, którzy duchowo pielgrzymują z nami. 
Pamiętamy o tych, którzy chodzili wcześniej i zostali już odwołani do Domu 
Ojca jak np. Maria Miś, Zdzisław Mikołajczyk czy Halina Janiszewska, która 
przygotowała nam śpiewnik „Piechotą do Nieba”. Nasze modlitwy często 
przeplatamy jakby refrenem: Jezu, Maryjo, Józefie, oświecajcie nas, dopo-
magajcie nam, ratujcie nas”.  

 Mateusz Szpytma

/wspólnota II – śródmiejska/

W pierwszej chwili po otrzymaniu prośby o napisanie 
kilku słów refleksji na temat udziału w PPK stwierdziłem, 
że nic szczególnego nie jestem w stanie napisać. W piel-
grzymce wziąłem udział cztery razy, w tym w dwóch 
ostatnich latach jako jeden z porządkowych głównych. 

Nie jestem szczególnym wielbicielem tej formy pobożności (do udziału 
w PPK zostałem skłoniony usilnymi namowami), ale mimo tego po raz 
trzeci i czwarty w pielgrzymce wziąłem już udział zupełnie z własnej woli. 
Nie doznałem żadnych szczególnych przeżyć, zresztą raczej ich nie ocze-
kiwałem. Był to czas przede wszystkim dużego trudu, ale i modlitwy oraz 
możliwości spotkania z wieloma wartościowymi osobami. Co najbardziej 
utkwiło mi w pamięci? Wędrowaliśmy dłuższy czas w trudnych warunkach. 
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  Ks. Zygmunt Kosowski

/wieloletni przewodnik grupy 4 
wspólnoty I – prądnickiej/

Do Częstochowy pielgrzymu je Ksiądz od wielu lat. 
Czym są dla Księdza te sierpniowe „rekolekcje 
w drodze”? 

– W Krakowskiej Pieszej Pielgrzymce szedłem już 
około 20 razy. Zaczęło się w latach 80-tych, kiedy 

byłem klerykiem i na Jasną Górę pielgrzymowa łem z grupą niepełnospraw-
nych osób, którą opiekował się Ruch Wiara i Światło. Mówiąc trochę żar-
tobliwie, przez te lata pielgrzymka stała się dla mnie nałogiem. Kiedy zo-
stałem dyrektorem Wydawnictwa św. Stanisława, to nie dałem rady iść na 
piel grzymkę i potem przez cały rok czułem, że bardzo brakuje mi tego 
duchowego doładowa nia akumulatorów. Pielgrzymka jest dla mnie czasem 
specyficznych rekolekcji, szansą na chwilę refleksji, osobistej modlitwy 
i głębszego spojrzenia na życie. Dla kapłanów pielgrzymka jest też czasem 
szczególnej pracy duszpaster skiej, a z tym wiąże się to, co wzrusza, czyli 
niezwykłe spowiedzi. Często ludzie po latach wracają do przyjaźni z Jezu-
sem, a pierwszym etapem pojednania jest decyzja o wyruszeniu na piel-
grzymi szlak. Potem Chrystus już sam działa w sercu człowieka... Ważne 
jest też to, że ludzie szukają rozwiązania trudnych sytuacji, w jakich się 
znajdują, a w ser cach niosą konkretne inten cje, niejednokrotnie bolesne. 
Pielgrzymka nie jest zabawą, choć czasem ludzie tak nas odbie rają, kiedy 
idziemy ze śpiewem na ustach. To trud, jaki ofiarujemy Bogu. 

Dawniej pielgrzymka miała charakter społeczno-patriotyczny, była 
sprzeciwem wobec komunizmu. A obecnie najsilniejszy jest element 
duchowy. 

Co będzie głównym duchowym przesłaniem tegorocznej pielgrzymki? 
– Hasło pielgrzymki jest zgodne z hasłem ogólnopolskiego roku dusz-

pasterskiego, więc rozważać będziemy słowa „Bądźmy uczniami Chrystusa”. 
Tematy rozważań i konferencji opracował ks. Rafał Buchinger, który od 
wielu lat czyta Pismo Święte w sposób duszpaster ski (nie naukowy), pro-
wadząc m.in. rekolekcje biblijne. Wszystko zostało oparte na trzech roz-
działach Ewangelii św. Mateusza (6., 7., i 8.), które dają konkretne odpo-
wiedzi na pytania: co to znaczy być uczniem Chrystusa?, co Jezus nam 
proponuje? Czasem trze ba przypomnieć ludziom, że ta Boża propozycja 
jest sprzecz na z tym, co nam wydaje się słuszne. Uczeń Chrystusa to ktoś, 
kto słucha Jezusa, to ktoś, kto poznaje Boga, by poznać siebie. To ktoś, kto 
ufa Bogu, kto wszystkie sprawy współczesnej codzienności i świata opiera 
na miłosierdziu i wierze... 

Jak zachęcić do wyruszenia na pielgrzymi szlak kogoś, kto może się 
waha i nie jest do końca przekonany, że warto podjąć ten sześciodniowy 
trud? 

– Podczas pielgrzymki trzeba zmierzyć się z wieloma trudnościami, 
idzie się prze cież w deszczu i słońcu, nigdy do końca nie wiadomo, jak 
będzie wyglądał nocleg. A jednak warto wyruszyć na te rekolekcje w dro-
dze, aby przez cały rok czerpać siłę ze spo tkania z Bogiem. Jeśli ktoś ma 
problemy, to na pielgrzymce może je przemodlić. Jeśli ktoś czuje się nie-
chciany, samotny, niekochany, szuka sensu życia, to wśród pielgrzymów 
może od naleźć radość bycia we wspólnocie. Może odkryć wartość Kościoła, 
który tworzą inni ludzie! Piękne jest to, jak wszyscy troszczą się o siebie 
i dzielą się tym, co mają, chociaż wcześniej się nie znali. W drodze jest się 
razem, mimo kłopotów, bo wspólna mo dlitwa to jedność. Chrystus łagodzi 
obyczaje, a pielgrzymka to braterstwo. Jeśli ktoś jest zmęczony ciągłym 
pędem życia, to pomimo wysiłku fizycznego, nabierze nowych sił, bo za-
czerpnie z Wody Życia. 

Gość Niedzielny Nr 30 z dn. 30.07.2008 r. (rozmawiała Monika Łącka)

miałem niewielkie pojęcie o wysiłku i poświęceniu ofiarowanym przez 
nich dla mojego bezpieczeństwa i wygody.

Stojąc przed obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej pomyślałem:  „póki 
starczy zdrowia…”. I tak zaczęła się moja przygoda z pielgrzymką i moje 
własne pielgrzymowanie.

Przez większość mojego życia w sierpniu jestem na pielgrzymkowym 
szlaku, nauczyłem się na nowo przeżywać Mszę Św., inaczej widzę Boga, 
zrozumiałem, że ważniejsze jest dobro innych niż własne wygody, jednak 
żeby tego doświadczyć potrzebowałem lat…

Dziś wiem jaką odpowiedzialnością jest obarczona osoba będąca or-
ganizatorem, porządkowym, pomocą medyczną. Ile trudu trzeba włożyć 
w zorganizowanie grupy czy całej pielgrzymki. Ile to wszystko wymaga 
zabiegów, ile poświęcenia wolnego czasu, nawet kosztem własnej 
rodziny…

Wiem też jedno, samemu tego się nie da zorganizować, gdyby nie 
przyjaciele, znajomi, siostry, bracia nie byłoby naszej „trójki”. Teraz już to 
wiem…

To czego doświadczyłem, co poznałem, co mnie odmieniło, pozwoliło 
zrozumieć, jest w moim sercu i mam wielką satysfakcję, że dane mi było 
to przeżyć właśnie z tymi ludźmi, których spotkałem na pielgrzymkowym 
szlaku.

A wszystko to dzięki temu, że w pewien wakacyjny dzień nudziło mi 
się pod blokiem…

Dziękuję porządkowym, służbie maltańskiej, opiece lekarskiej, nieza-
wodnym kierowcom i wszystkim, którzy z każdym rokiem wnoszą siebie 
na tych jakże trudnych rekolekcjach.

  Krzysztof Pierwoła

/wspólnota I – prądnicka/

Dwa razy brałem udział w pielgrzymce na Jasną 
Górę – dwa razy w charakterze pomocy w obsłudze 
i organizatorom. Nie pozwala mi to zatem w pełni 
oddać sensu pielgrzymowania, związanego przecież 
z poświęceniem, potem, zwykłym ludzkim zmęcze-
niem i zniechęceniem, nierzadko nawet ranami. 

Wszystko to zapewne wzbogaca duchowe przeżycie, jest swoistym przy-
gotowaniem, oczyszczeniem i paradoksalnie wzmocnieniem samego siebie, 
poprzez to umęczenie fizycznej strony człowieczeństwa. To wiem z roz-
mów, ze spojrzeń osób pielgrzymujących. 

Dla mnie osobiście  pielgrzymka – pomimo braku codziennego prze-
mierzania kilometrów – była jednak istotnym wydarzeniem w moim życiu. 
W moim życiu. Związane to było z osobistą intencją, którą niosłem przed 
obraz Czarnej Madonny. Dla mnie, jak chyba dla każdego pielgrzymującego, 
najważniejsze jest, aby wśród pędzącego świata znaleźć czas na rozmowę 
z samym sobą, z Bogiem…, z Bogiem nad samym sobą – aby być po prostu 
lepszym. Chwile modlitwy, wspólnych posiłków, rozmów z osobami, z któ-
rymi spotykam się tylko podczas przygotowań do pielgrzymki i na samej 
pielgrzymce, wzbogacają i dają mi nadzieję, że pomimo wszystko Chrystusa 
można spotkać po prostu w każdym człowieku. Pewną łaską zaś pielgrzy-
mowania jest to, iż każdy bardziej jest na to wrażliwy, oczy szerzej się nam 
otwierają. Pokłady życzliwości uaktywniają się i procentują później po 
powrocie do domów, do bliskich. Mistyczny, w pewnym sensie, wymiar 
pielgrzymowania nie jest do wysłowienia – jest niewypowiedzialny. Jest 
osobisty, przeżywany samotnie, choć we wspólnocie i wcielany w życie. 
To dla mnie jest najważniejsze, dla pielgrzymującego.


