1985

6
Św. Jan Kanty
6’ Francja Św. Jan Kanty
7
Św. Franciszek
8
Św. Wincenty a Paulo
9
Św. Jacek
9’
Św. Jacek
10
Św. Kazimierz
10’
Św. Kazimierz
11
Bł. Brat Albert
12
Św. Maksymilian Kolbe
13
Bł. Salomea
14
Bł. Rafał Kalinowski
14’ Francja Bł. Rafał Kalinowski
15
Św. Józef
16
Św. Jerzy

Ks. Franciszek Płonka
O. Raymond Lafarque
O. Mikołaj Lechwar OFM
Ks. Jerzy Raźny CM
O. Rafał Skibiński OP
O. Stanisław Tasiemski OP
Ks. Bogusław Chmiel
Ks. Andrzej Zwoliński
Ks. Jerzy Sermak SI
Ks. Andrzej Błażkiewicz
Ks. Adam Podbiera
Ks. K. Wójciak
O. Lafitte
Ks. Józef Walusiak
Ks. Adam Spólnik

Wśród księży pielgrzymowali min.: T. Szarek, J. Abrachamowicz, J. La
towski, J. Wojciechowski, J. Rapacz, G. Mrowiec, W. Momot, H. Paśko,
A. Knapik, L. Bogacz, P. Sukiennik, W. Kozicki, E. Loranz, J. Szczepaniak,
M. Kliś, T. Zaleski, K. Jancarz, M. Chachlowski, K. Smoter, T. Boroń,
W. Nowak, J. Gacek, E. Chodurek, J. Konieczny.

V

Liczebność pie l g r z y mki :

Piesza Pielgrzymka Krakowska
8–13.VIII.1985

W pielgrzymce wzięło udział ok. 10 000 pątników, w tym 62 kapłanów
(51 polskich, 11 zagranicznych) a także 78 kleryków, 20 sióstr zakon
nych i 4 braci zakonnych z Niepokalanowa.

Pielgrzymi zagraniczni – razem 568 pątników:

„Zło dobrem zwyciężaj”
Nowym przewodnikiem głównym pielgrzymki został duszpa
sterz akademicki DA „Na Miasteczku” ks. Stanisław Rospond CM.
Program duchowy pielgrzymki opracowany przez ks. Francisz
ka Płonkę, duszpasterza akademickiego DA „Św. Anny” i przewod
nika grupy 6, oparty był na „Liście do Młodych” Jana Pawła II. List
został ogłoszony przez Ojca Świętego z okazji Międzynarodowego
Roku Młodzieży. Pielgrzymka głęboko utkwiła wszystkim w pa
mięci min. z powodu ulewnego deszczu jaki padał przez pierwsze
dwa dni. Z tego też powodu nastąpiła częściowa zmiana programu
i trasy. Deszcz i słońce to jednak nierozłączni towarzysze pielgrzy
miego szlaku.
W związku ze wzrastającą liczbą pielgrzymów nastąpił stop
niowy podział miejsc noclegowych, który w przyszłości doprowa
dzi do podziału pielgrzymki na samodzielne człony idące oddziel
nymi trasami.
W 1985 roku po raz pierwszy szliśmy z Choronia na Jasną Górę
przez Olsztyn k/Częstochowy, gdzie pod ruinami zamku odbyło
się nabożeństwo pojednania tzw. „Przeprośna Górka”. Od tej pory
miejsce to będzie jednym z najpiękniejszych momentów na trasie
pielgrzymki.

G R U P Y , P R Z E W O D N I C Y
Przewodnik główny pielgrzymki:

Ks. Stanisław Rospond CM

Grupa

Patron grupy

Przewodnik grupy

Jan Paweł II
Św. Wojciech
Św. Benedykt
Św. Jadwiga Królowa
Św. Stanisław BM
Bł. Kinga

Ks. Andrzej Szklarski MS
Ks. Józef Jończyk
Ks. Mauro Inzoli
O. Bolesław Kanach OFMCap
Ks. Jerzy Chorzempa
O. Mariusz Dębiński OFM

1 	
2 	
2’ Włochy
3
4
5
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Francja – 363 (w tym 1 ks. biskup, 8 księży, 1 diakon, 4 kleryków),
Włochy – 145 (w tym 3 księży), RFN – 40, Węgry –7 pielgrzymów,
CSSR – 6 pielgrzymów, USA – 3 pielgrzymów, Szwecja – 2,
Holandia – 1, Kanada – 1

Z es p ó Ł o r ganizac y jn y :
Baza pielgrzymki:
Duszpasterstwo Akademickie XX. Misjonarzy „Na Miasteczku”
– Kraków, ul. Misjonarska 37
Przewodnik główny:
Ks. Stanisław Rospond CM
Porządkowy główny:
Andrzej Bac
Zdzisław Kliś
Porządkowi:
			
Piotr Gramatyka, Artur Prusak
			
kl. Józef Rusarczyk
			
Krzysztof Jachimczak
			
Józef Jachimczak
Teresa Kozak, Elżbieta Kalina
Baza, zaopatrzenie, transport:
			
Ewa Pyrczak, Magdalena Kotnis
			
Agata Koczwara,
			
Bożena Siemieńska
			Renata Serafin, Barbara Irla
			
Anna i Stanisław Górkowie
			Lucyna i Bogdan Wąs
			Stanisława Skworzec
			
Dorota Bednarska
			
Aldona Baranowska
Kwatermistrzowie:
Elżbieta Swoszowska
			
Ireneusz Kania, Anna Mroczek
			
Michał Starowicz
			
Aldona Ulanowska
Służba techniczna:
Marian Gagatek
			
Władysław Goryczko
			Ryszard Stańczyk
			Roman Janas, Stanisław Lech
Służba medyczna:
Anna Brandys, Julian Dutka
Piloci grup zagranicznych:
Alicja Samot, Barbara Sadłos
			
Dorota Sieńko, Jolanta Pełka
			Luigi Crisanti
			

V Piesza Pielgrzymka Krakowska 1985

Ks. Stan is ław Ros pond CM
(przewodnik główny pielgrzymki 1985–86)
Do uczestnictwa w pieszych pielgrzymkach
na Jasną Górę zachęcili mnie studenci z mojego
duszpasterstwa akademickiego „Stryszek” przy
Bazylice św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy.
W 1981 r. wędrowałem z akademickimi „Siedem
nastkami” z Warszawy, a w następnych latach
w Pielgrzymce Pomorskiej z Torunia. Kiedy
w 1984 r. zostałem mianowany duszpasterzem
akademickim „Na Miasteczku” w Krakowie – ks. Józef Jachimczak CM,
powierzył mi przewodniczenie grupy I (Jana Pawła II) podczas IV Pieszej
Pielgrzymki Krakowskiej. Okazało się, że w następnych latach na moich
ramionach spocznie znacznie większy ciężar.
Dzisiaj wspominam jak trudnym zadaniem było zorganizowanie V i VI
PPK. To czas, kiedy Polska przeżywała tyle trudności: po stanie wojennym
nadal ograniczano Kościół, także próbowano zniechęcić do pielgrzymo
wania, zdarzały się przypadki, kiedy odmawiano zezwoleń na ich organi
zację. Już w fazie przygotowań V PPK okazało się, że trzeba znaleźć i za
twierdzić z władzami komunikacyjnymi nowe dojście do Częstochowy (z
powodu kolizji z nową, ruchliwą drogą przed Częstochową). Ale to się
opłaciło. Udało się „odkryć” dojście oraz miejsce na tzw. „Przeprośną Gór
kę” – wspaniałe zbocze pod zamkiem w Olsztynie k/Częstochowy. Szkoda
tylko, że władze uparcie utrudniając nam życie nie godziły się na przejście
wygodnym bezkolizyjnym wiaduktem nad torami kolejowymi w Olsztynie
(przeznaczonym tylko dla pieszych), nakazując przemarsz ok. 10 tys. piel
grzymów przez ruchliwe tory kolejowe. Ileż pretensji zgłaszano za tzw.
akcje polityczne zdelegalizowanej Solidarności. Oficjalny „opiekun piel
grzymki” ze strony władz często zjawiał się ze swoimi pretensjami za
ulotki, transparenty, znaki Solidarności.
Można było przewidywać, że liczba pielgrzymów podczas V PPK prze
kroczy 10 tys. wiernych, dlatego trzeba było opracować wędrówkę dwo
ma-trzema trasami samodzielnych członów złożonych z kilku grup. To
ułatwiało organizację marszu, noclegów itp. Po raz pierwszy udało się za
mówić specjalny pociąg powrotny z Częstochowy do Krakowa. Po długich
miesiącach przygotowań nastąpiło sześciodniowe pielgrzymowanie. V
PPK dała się mocno we znaki, gdyż rozpoczęliśmy ją w strugach deszczu.
Na szczęście po dwóch dniach zaświeciło słońce.

Kolejna VI PPK była organizacyjnie już znacznie łatwiejsza, gdyż zdo
byłem już pewne doświadczenie i pojawili się dobrzy, oddani współpra
cownicy; lepiej zostały przygotowane przewodniki trasy, pozyskaliśmy
odpowiednich prelegentów z konferencjami z kręgu Tygodnika Powszech
nego.
Korzystam z okazji wydania tego albumu, aby jeszcze raz wyrazić moją
wielką wdzięczność za pomoc wielu oddanych ludzi, życzliwych i wspo
magających nasze pielgrzymowanie. Jako młody kapłan Zgromadzenia
Księży Misjonarzy spotkałem się z wielką życzliwością Ks. Kardynała Fran
ciszka Macharskiego, Krakowskiej Kurii Metropolitalnej, księży przewod
ników i sporej grupy świeckich wolontariuszy tworzących tzw. bazę PPK.
Zapewne ich nazwiska zostaną podane w innym miejscu. Długa to lista
i świadectwo współpracy. Do dzisiaj pozostaje w mym sercu wielka mo
dlitewna wdzięczność dla tych wszystkich osób – choć moje dalsze obo
wiązki w Zgromadzeniu zmusiły do wyrzeczenia się niemal wszystkich
osobistych kontaktów z nimi.
Wzruszający był entuzjazm pielgrzymów, którzy próbowali w różny
sposób dopomóc. Utkwiła mi w pamięci pewna starsza pani, która znając
trudności w „zdobywaniu” paliwa do samochodów i karetek (był to czas
kartek na benzynę, np. udało się wypożyczyć karetki, lecz bez benzyny)
przynosiła je w litrowych butelkach, kanistrach itp. Jakże nie wspomnieć
życzliwych proboszczów na trasie pielgrzymowania.
Od września 1985 r. zostałem mianowany dyrektorem seminarium
internum Zgromadzenia (czyli mistrzem nowicjatu) w Krakowie na Stra
domiu, także przygotowywałem dysertację doktorską (obrona odbyła się
w maju 1986 r.). Ponadto coraz więcej oczekiwano ode mnie na mojej
uczelni w zakresie pracy naukowo-dydaktycznej. Dlatego musiałem zre
zygnować z kierowania PPK, mogąc oddać to w ręce energicznego dusz
pasterza akademickiego – ks. Józefa Łucyszyna CM.
Jeszcze trzykrotnie pielgrzymowałem jako przewodnik małej, ale do
brze zorganizowanej grupy młodzieży z parafii św. Józefa na Podgórzu
w Krakowie. I z tego musiałem zrezygnować na rzecz uczestnictwa w zjaz
dach naukowych lub prowadzenia rekolekcji dla sióstr zakonnych.
W 1980 r. na moim obrazku prymicyjnym umieściłem słowa bł. papie
ża Jana XXIII: Przeznaczeniem moim jest służyć Bogu i ludziom. Po 22
latach kapłaństwa mogę się cieszyć, że wśród wielu zadań na mojej drodze
– pojawiła się i ta pielgrzymkowa posługa.
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Ks. Maur o Inz ol i
(Włochy – Ruch Comunione e Liberazione)
Piękn a jest drog a dla tych, któr zy idą... Cał e piękn o
drog i znajd uj e się w tow ar zys twie, któr e podt rzym uj e
Cię, aż do cel u. Najp rosts zą i najb ard ziej wzrus zaj ąc ą
oczyw is toś cią, któr ą nad al zac how uj ę w sob ie z pięc iu
pielg rzym ek, któr e przeż ył em, znajd uj e się w tym cu
dzie, któr y zaw sze doś wiadc zył em w moj ej osob ie
i u przyj ac iół, z któr ym i szed łem z Krak ow a do Częs toc how y. Jest coś
nap rawd ę taj emn ic zeg o w tym ludzk im pójś ciu raz em, przyc iąg an iu
prag nien iem zob ac zen ia Mar yi, Jej obl ic za, z któr eg o skład a się obl ic ze
sam eg o Chrys tus a.
Kroczyć nosząc w oczach i w sercu oblicze ukochanej osoby jest tym,
co najbardziej pozostawia znamię w ludzkiej egzystencji. Czuła i pełna
zaufania bliskość Maryi i wytrwała wola przebycia całej drogi, aż do celu,
są i pozostają zawsze przykładem dla całego życia.
Jak dobrze pamiętam tę uporządkowaną rzekę ludzi, zwłaszcza mło
dych, która płynęła przez drogi, miejscowości, lasy i wzgórza. Ci ludzie
przeżywając swoją prostą i konkretną wiarę, będącą drogą do przeznacze
nia, zostawiali ślad we wszystkich ludziach, których spotykali. Ta droga
pozwoliła na wszczepienie do ziemi, którą Ojciec Święty nam podarował,
nowego zalążka życia chrześcijańskiego, życia Ruchu.
(tłumaczenie – Luigi Crisanti)

Alic ja Sam ot
Pielgrzymka była dla mnie wielkim świętem, na które
z niecierpliwością czekało się przez cały rok. Tak jak dla
każdego pracującego przy niej, była służbą Bogu i lu
dziom, a służyliśmy tak, jak potrafiliśmy najlepiej, wyko
rzystując to, co umiemy najlepiej. W naszym przypadku,
pilotów-opiekunów grup zagranicznych była to znajo
mość języków obcych.
Naszym gościom-pielgrzymom zagranicznym staraliśmy się też przy
bliżyć Polskę, tak aby mimo szarości lat 80-tych mogli dostrzec w niej to,
co było piękne i wartościowe. Trwające do dziś przyjaźnie i sympatia dla
Polski świadczą o tym, że chyba nam się to udało.
Ewa Ławn ik
Pielgrzymka – to czas nawiązywania przyjaźni na do
bre i złe, niekończących się rozmów z drugim człowie
kiem, to czas modlitwy, zadumy i refleksji nad własnym
życiem, a przede wszystkim czas spotkań z Bogiem.

Mar in a Olm o
(Włochy – Ruch Comunione e Liberazione)

Elżb iet a Swos zows ka- Kró lak
Im bard ziej Cię odk ryw am, tym bard ziej Cię
pragnę! O Maryjo Matko Moja niech mnie wspiera pomoc
Twoja!
Taka myśl przyświecała mi w decyzji pójścia na kra
kowską pielgrzymkę, przed Cudowny Obraz Matki Bożej
Częstochowskiej. Dni pielgrzymki były dniami bez końca.
Nie było w nich nocy i ciemności. Rozśpiewany i rozmo
dlony tłum powtarzał bez końca:... Jesteś tuż obok mnie, jesteś ze mną,
w każdy dzień wspierasz mnie, chronisz mnie w swych ramionach, jesteś
tuż obok mnie w każdy dzień... A Ona była i jest – tak jak chcą ludzie jest
w każdej chwili naszego istnienia. Kręte drogi życia zmusiły mnie do
ucieczki w najpiękniejsze miejsce ziemi – tam, gdzie obecność najwspa
nialszej Matki świata zaspokaja wszelki głód, koi wszelki ból i leczy wszyst
kie choroby – szczególnie te duchowe.
Te sześć dni dostarczyły mi wiary i nadziei na kolejny rok trudów
uczelnianych i szarości dnia codziennego. Tego nie można wyrazić słowa
mi, to trzeba przeżyć we własnym sercu, wewnątrz własnej duszy i odczuć
na własnych nogach. Trudno mi wytłumaczyć ten ciągły przypływ energii
w pielgrzymkowym trudzie. Tylko Ona rozumie, tylko Ona wie, tylko Ona
zna rozmiar wyrzeczeń, wielkość nadziei i ciężar życia, jaki pątnicy zano
sili i zanoszą przed Jej Cudowny Obraz w Częstochowskiej Kaplicy.
Uczestnictwo w pielgrzymce było najwspanialszym wypoczynkiem
w czasie wakacji. Mimo, że wymagało wiele trudu i wyrzeczeń, dostarcza
ło coraz to nowej wiary w to, że kiedyś dojdę tam, gdzie Boga Tron – Bo
ja dojdę, gdy zaufam Najświętszej Mateńce i Jej powierzę się w opiekę.
I tak uczyniłam i miałam dość siły i energii, by swoim działaniem, ogar
nąć prawie dziesięciotysięczną grupę uczestników pielgrzymki i robić
wszystko, by każdy mógł spokojnie odpocząć po kolejnym dniu pielgrzym
kowego trudu.
Będąc głównym kwatermistrzem zapomniałam kiedy kończy się dzień
i kiedy zaczyna. Najważniejszym było dla mnie zapewnienie wszystkim
noclegów, a Matka czuwała, choć daleka, a jednak bliska, dlatego Wspania
łą Matką zwą Ją wszyscy ludzie, bo Ona wciąż czeka – tam na Jasnej Górze
– i tyle lat kocha nas nieustannie, serce otwiera dla bliźniego, dla mnie. Jest
nam prawdą i drogą do Syna. Dzięki Ci za to, że jesteś Matko...!

Uczestniczyłam w pielgrzymce z Krakowa do Częstochowy w latach
1984, 1985 i 1993.
Grupa z Włoch była podzielona na 3 regiony: ludzie pochodzący z cen
trum i południa kraju szli z Warszawy, pielgrzymi z regionu Wenecji szli
z Lublina, a uczestnicy z regionu Mediolanu z Krakowa.
Od 1985 roku pracowałam w sekretariacie, który we Włoszech orga
nizował pielgrzymkę Ruchu Comunione e Liberazione. Ponieważ znałam
trochę język polski utrzymywałam kontakt z niektórymi przyjaciółmi z Pol
ski i zajmowałam się wszystkim tym, czym z punktu widzenia pracy sekre
tariatu mogło przydać się temu, aby pielgrzymka była udana. Np. zbierałam
zgłoszenia, paszporty i zdjęcia. W tych latach potrzebne były polska wiza
i wiza tranzytowa czechosłowacka.
W 1984 roku wyjechaliśmy nocą z Mediolanu do Wiednia. Na drugi
dzień wsiedliśmy do autokarów, które czekały na nas w Wiedniu i poje
chaliśmy do Polski, przy długich postojach na granicy. Mimo dwóch nocy
spędzonych w podróży widok Krakowa powitaliśmy z dużym entuzja
zmem. W 1985 roku polecieliśmy samolotem z Mediolanu do Warszawy,
a pociągiem dojechaliśmy do Krakowa.
Zawsze przed pielgrzymką była wizyta w Oświęcimiu, gdzie modliliśmy
się za ofiary przemocy. Zawsze byłam wdzięczna Panu za to, że mogłam
uczestniczyć w geście tak intensywnym i napełnionym łaską, która nie
znosi trudu i cierpienia, ale sprzyja błaganiu do Pana Boga całą naszą oso
bą. Pójście drogą, które jest zadaniem dnia przybliżającym nas do celu, do
Sanktuarium na Jasnej Górze jest bowiem znakiem tego, że droga w życiu
codziennym chrześcijanina, a więc i w moim życiu, prowadzi do świętości,
czyli do spełnienia, do szczęścia. Ta droga jest pełna trudów, ale cel jest
jasny i każda okoliczność może być tą, która najbardziej przybliża nas do
Celu.
W tych ostatnich latach, chociaż istniał osobny sekretariat pielgrzymki,
wciąż zajmowałam się kontaktami z Polską. To pozwoliło mi, aby nie za
pomnieć o wielkości tego gestu i nie stracić kontaktu z niektórymi osoba
mi, zwłaszcza w Polsce, które pracują dla pielgrzymki.
(tłumaczenie – Luigi Crisanti)
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O. Raym ond Laf arg ue
(Franc ja – Capb ret on)
Wspomnienia, wspomnienia.....
Polska: 8 – 15 sierpnia 1985
— Zorganizowanie tej pielgrzymki było dla mnie jak
pokonanie prawdziwego toru przeszkód. Ileż papierów,
ileż wyjazdów do Ambasady Polskiej w Paryżu, aby wresz
cie sfinalizować tę ekspedycję. Dzięki dniom, gdy amba
sada była zamknięta z powodu strajku, dniom, gdy domagano się jeszcze
dodatkowych „papierków”, podróżom tam i z powrotem między Mont de
Marsan a Paryżem (750 km), poczyniłem wielkie postępy w cierpliwości!
— Postój w wiosce czeskiej, tuż przed granicą polską: trzy autokary,
mini-ciężarówka, radosny piknik.... no i dużo hałasu: przyszli jacyś ludzie,
dzieci częstowały mnie ciastkami, weszliśmy razem do kościoła. Śpiewa
liśmy, modliliśmy się, było to mocne przeżycie. Wychodząc zapytałem
inżyniera-rolnika mówiącego po francusku: „nie będziecie mieć proble
mów z policją? ” Odpowiedź: „tak, oni jutro tu będą, ale warto pójść do
więzienia dla Chrystusa! ”
— Przybycie do Krakowa o 4 rano, z opóźnieniem mniej więcej pół
dnia. Tak długo staliśmy na granicy! A jednak „komitet powitalny” parafii
Matki Bożej z Lourdes wciąż na nas czekał!
— Obóz w Oświęcimiu: padało, było zimno. Wszystko było posępne
i przygnębiające. Złożyliśmy kwiaty. I nagle cela Ojca Kolbe: światło
w ciemności.
— Nowa Huta: w tym przemysłowym mieście kościoły o nadzwyczajnej
urodzie i wstrząsającej sile.
— A potem sześć dni marszu, aby dojść do Częstochowy. Daliśmy się
ponieść sile i radości naszych polskich braci, którzy szli, modlili się, śpie
wali i łakomie słuchali konferencji. Pierwszego dnia „lało jak z cebra”,
a ostatniego „topił” się asfalt. Wszystko w Polsce jest „na maksimum”, na
wet wiara! Przywieźliśmy ze sobą flagę francuską i transparent informują
cy skąd jesteśmy. Przechodząc przez każdą wioskę byliśmy oklaskiwani
i witani niezwykle ciepło. Byłem dumny, że jestem Francuzem.
— Codzienne msze święte: trochę długie, zwłaszcza kazania. Była to dla
nas okazja, aby odrobinę pospać i odzyskać siły: zrobiliśmy pouczające
zdjęcia na udokumentowanie tego faktu.
— „Przeprośna Górka”: fruwające sutanny na polskim niebie. Nawet
nasz biskup tego nie uniknął.
— Przybycie na Jasną Górę, wieczorem 13 sierpnia: jak mógłbym zapo
mnieć te tysiące pielgrzymów trzymających w górze krzyże zrobione tego
samego dnia i przyjmujących błogosławieństwo od biskupa. My, księża
mieliśmy w rękach kwiaty, ofiarowane przez anonimowe, pełne szacunku
dla duchownych dłonie.
— Msza Święta 15 sierpnia na wzgórzu czarnym od ludzi. Było gorąco.
Ulokowaliśmy się tam, gdzie biskupi i tym sposobem byliśmy w cieniu.
Służby porządkowe próbowały nas kilka razy stamtąd usunąć, ale stawia
liśmy bierny opór. Dzięki temu, mogłem przyjąć znak pokoju od
Prymasa Polski! Poczułem się nagle kimś ważnym! Na tej mszy rozdawałem
kom un ię: wiar a Pol ak ów podc zas Euc har ys tii wstrząs nęł a mną.
Do dzisiaj pozostaję pod jej wrażeniem.
— Ostatni punkt: ekipa młodych Polaków, która towarzyszyła nam przez
całą pielgrzymkę była fantastyczna! Zresztą dziś, 17 lat później, więzy przy
jaźni są wciąż bardzo żywe. Bogu niech będą dzięki!
(tłumaczenie – Alicja Samot)
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Akos Stril ich
(Węg ry – Bud ap eszt)
Pielgrzymki są dla mnie bardzo ważne. Podkreślają,
że jesteśmy tylko pielgrzymami tutaj na ziemi, dają nam
możliwość poprzez wędrówkę i wspólną modlitwę zna
lezienia przyjaciół na nasze całe życie.
Na Węgrzech Kościół był otwarcie prześladowany do
1990 roku. Pomimo to, w mojej młodości, każdego roku
były organizowane trzydniowe pielgrzymki z Budapesztu do Marianosztra.
Zostało to oficjalnie zabronione, ale ponieważ pielgrzymka ta szła przez
wzgórza w milczeniu, to władze przymykały na to oczy.
To było w maju 1985 roku, kiedy ja i moja rodzina spotkaliśmy zorga
nizowaną grupę – organizatorów Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej, którzy
traktowali naszą pielgrzymkę jako duchowe przygotowanie przed
V pielgrzymką na Jasną Górę.
Na ich zaproszenie my – węgierska grupa składająca się z około 100
osób, szliśmy w pielgrzymce krakowskiej jeszcze wiele razy, ponadto
w 1988 roku zorganizowaliśmy z grupą 20 osób pieszą pielgrzymkę z Bu
dapesztu i Miskolca do Krakowa, gdzie spotkaliśmy węgierską grupę,
która szła razem z pielgrzymką. Następnego roku także uczestniczyliśmy
w tej pielgrzymce, ale moja żona zachorowała na bardzo ciężki nowotwór.
Po jednym roku chemioterapii, zwyciężyliśmy chorobę. Jako podziękowa
nie za ten cud, biorąc jako przykład pielgrzymki krakowskiej, każdego lata
organizujemy „małą” pielgrzymkę wewnątrz Węgier (8 dni, 140 km, 30-50
uczestników, dwa samochody jako wsparcie).
Piesza Pielgrzymka Krakowska odmieniła nasze życie, naszą rodzinę
(mamy sześcioro dzieci) odnalazła własną drogę do Katolickiego Chary
zmatycznego Odnowienia. Nasz syn Błażej stał się członkiem Katolickiej
Wspólnoty Charyzmatycznej. Zrobił wielki wysiłek, aby spełnić wymagania
tej społeczności: codzienna Msza Święta i jedna godzina modlitwy przed
obliczem Boga oraz najważniejsza rzecz – głoszenie Ewangelii każdemu
napotkanemu człowiekowi. Nasza córka Anna odnalazła swoje miejsce
w Klasztorze Benedyktynek.
W ostatnim roku przystąpiła do swojego pierwszego ślubowania.
Żyliśmy spokojnym życiem do ubiegłego lata, kiedy to straciliśmy ich
obydwoje. Anię złapał skurcz nogi, Błażej chciał jej pomóc i obydwoje
utonęli w wzburzonym jeziorze Balaton.
To nie było łatwe ani dla nas, ani dla naszych córek, zaakceptować to
tragiczne zdarzenie. Ale muszę powiedzieć, że to była bardzo ważne wy
darzenie: zobaczyliśmy, że obydwoje, nasz Błażej i nasza Anna, przyrzekli
swoje życia Bogu, Zmartwychwstałemu Chrystusowi. Później zrozumieli
śmy, że ta tragedia nie byłe bezużyteczna, Bóg wykorzystał ich śmierć dla
ewangelizacji: „... Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze,
zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity” (Jan 12, 24).
Ich życie i ich śmierć stała się wielkim symbolem od Boga dla tysięcy
ludzi. Dziękujemy Bogu za ich życie, które zaczęło się w trakcie pielgrzym
ki jesteśmy także pewni, ze oni będą się modlić przed obliczem Boga za
nas i za wszystkich pielgrzymów.
Niech Bóg Was Błogosławi.
Budapeszt maj 2002		
(tłumaczenie – Marta Żmuda)

