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

Ks. Józef Łucyszyn CM

C Z Ł O N I – g r u p y 1 – 7 ’
Ks. Franciszek Płonka

Grupa

Przewodnik grupy

Patron grupy

1 	
Jan Paweł II
Ks. Andrzej Sochacki MS	
2 	
Św. Wojciech
Ks. Józef Jończyk
Ks. Mauro Inzoli
2’ Włochy Św. Benedykt
3
Bł. Jadwiga Królowa
O. Bolesław Kanach OFMCap
3’ Węgry Św. Stefan		
4
Św. Stanisław BM
Ks. Marek Chachlowski
4’ Francja Św. Joanna d’Arc		
5
Bł. Kinga
Ks. Stanisław Zawiła CSMA
5’ Francja Św. Teresa de Lisieux		
6
Św. Jan Kanty
Ks. Franciszek Płonka
6’ Francja Św. Genowefa
Ks. Dominique Lebrun
7
Św. Franciszek
O. Mikołaj Lechwar OFM
7’	Sł. Boży Br. Alojzy Kosiba O. Ludwik Kurowski OFM
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„Do końca ich umiłował”
						

Przewodnik główny członu:

(J 13.1)

Nowym przewodnikiem głównym w roku 1987 został ks. Józef
Łucyszyn CM, a cała pielgrzymka została podzielona na trzy nie

C Z Ł O N I I – g r u p y 8 – 1 0 ’
Przewodnik główny członu:

Ks. Józef Łucyszyn CM

Grupa

Patron grupy

Przewodnik grupy

Św. Wincenty a Paulo

Ks. Kazimierz Małżeński CM

Św.
Św.
Św.
Św.
Św.

Ks. Stanisław Koller CM
O. Rafał Skibiński OP
O. Andrzej Konopka OP
Ks. Bogusław Chmiel
Ks. Piotr Świder

8
8’
9
9’
10
10’

Stanisław Kostka
Jacek
Dominik
Kazimierz
Andrzej Bobola

zależne człony idące oddzielnymi trasami.
Program duchowy pielgrzymki wyrażony słowami z Ewangelii

C Z Ł O N I I I – g r u p y 1 1 – 1 6

Św. Jana „Do końca ich umiłował” koncentrował się wokół pro

Przewodnik główny członu:

Ks. Józef Walusiak

blematyki związanej z Eucharystią.

Grupa

Patron grupy

Przewodnik grupy

11
12
13
13’
14
14’
15
15’
15’’
16

Bł. Brat Albert
Św. Maksymilian Kolbe
Bł. Salomea
Bł. Urszula
Bł. Józef Kalasanty
Ks. Jerzy Popiełuszko
Św. Józef
Św. Wacław
Św. Karol Boromeusz
Św. Jerzy

Ks.
Ks.
Ks.
Ks.
Ks.
Ks.
Ks.
Ks.
Ks.
Ks.

Tematy rozważań w poszczególnych dniach:
Eucharystia dziękczynieniem składanym Bogu
Pokuta i ofiara przygotowaniem do udziału w Eucharystii
Eucharystia przeżywana we wspólnocie pielgrzymującego
Ludu Bożego
	Radość spotkania eucharystycznego źródłem zaspokojenia
głodu człowieka
Eucharystia początkiem i celem przemiany naszego życia
Maryja uczestniczką naszych spotkań eucharystycznych

Konferencje plenarne, POG ODN E wIEC ZORY:
Prądnik Biały, Zielonki
– „Dlaczego pielgrzymuję” – ks. Józef Łucyszyn CM
Ojców, Skała – „Jan Paweł II w Polsce”
Trzyciąż, Klucze – „Pielgrzymowanie jako obraz dążenia do
godności” – red. Stanisław Grygier
Zawiercie – „Biblia i nauka” – ks. Tomasz Jelonek
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Jakub Roztworowski SI
Krzysztof Kocot
Adam Podbiera
Tomasz Jelonek
Kazimierz Wójciak SchP
Tadeusz Zaleski
Józef Walusiak
Wacław Kozicki
Mariusz Flanek
Adam Spólnik

L I C Z E B N O Ś Ć P I E LG R Z Y M K I :
W pielgrzymce wzięło udział około 10 100 pątników, w tym 75 księży,
104 kleryków i diakonów, 21 sióstr zakonnych.

G r u p y z a g r a n i c z n e :
Razem – 673 osoby, w tym:
Francja – 381, Włochy – 178, Węgry – 71, RFN—23, Kanada—6, CSRR—5,
Austria – 3, USA – 2, ZSRR – 1, Szwecja—1, Anglia 1.

VII Piesza Pielgrzymka Krakowska 1987

Z es p ó Ł o r ganizac y jn y :

Piloci grup zagranicznych:

Baza pielgrzymki:
Duszpasterstwo Akademickie XX. Misjonarzy „Na Miasteczku”
– Kraków, ul. Misjonarska 37
Przewodnik główny:
Przewodnik organizacyjny:
Zaopatrzenie, transport:
Służba zdrowia:

Ks. Józef Łucyszyn CM
Andrzej Bac
Teresa Kozak
Anna Brandys, Julian Dutka

ZESPÓŁ I
Andrzej Bac
Porządkowy główny:
Krzysztof Jachimczak
Porządkowi:
			
Józef Jachimczak
			
Jacek Różycki, Jacek Chmieliński
Magdalena Kotnis
Baza: 		
			
Anna Krajewska
			
Beata Kłósek, Jolanta Kłósek
			
Barbara Różycka,
			
Małgorzata Szulewska
Zaopatrzenie:	Stanisława Skworzec
			
Marta Ziółkowska
			
Barbara Jastrzębska
			
Krystyna Nędzowska 					
Grażyna Kowalska
			
Marian Wiercioch
			
Dorota Bednarska
Służba kwatermistrzowska:
Marcin Kłósek, Józef Michalski
			
Michał Starowicz
Służba techniczna:
Władysław Goryczko
			
Zdzisław Goryczko, Ryszard Trela
ZESPÓŁ II
Porządkowy główny:
Piotr Gramatyka
Porządkowi: 	Stanisław Szymkowiak
			
Józef Wąsik
Bożena Siemieńska
Baza: 		
			
Agata Koczwara, Zofia Jesiąka
			
Dorota Sulik, Barbara Nowak
			
Dariusz Sulik, Renata Serafin
Służba kwatermistrzowska:
kl. Tadeusz Maciejewski
			
kl. Rafał Kopystyński
Służba techniczna: 	Stanisław Lech, Roman Janas
Piotr Kobiałka, Maria Ślęzak
Zaopatrzenie:
			
Łukasz Jęczmionek
			
Henryk Dziedzic
ZESPÓŁ III
Porządkowy główny:
Zdzisław Kliś
Porządkowi:
Artur Prusak
			
Jarosław P. Kazubowski
Baza: 		
Ewa Pyrczak, Aldona Stańczyk
			
Dorota Włodarczyk
			
Katarzyna Ziółkowska
			
Jolanta Kubińska
Służba kwatermistrzowska:
Ireneusz Kania, Anna Mroczek
			
kl. Mariusz Żołądź
			
Aldona Ulanowska
	Służba techniczna:
Marian Gagatek, Ryszard Stańczyk
			Stanisław Górka
Wojciech Wiercioch
Zaopatrzenie:
			
Anna Górka, Ewa Szewczyk
			
Tadeusz Szewczyk, Jan Szostak

Jolanta Pełka, Stanisław Górecki, Alicja Samot, Barbara Sadłos,
Alina Bac, Ewa Ławnik, Joanna Klimek, Katarzyna Kiryk,
Imre Molnar, Luigi Crisanti
Koordynacja grup francuskich – ks. Dominique Lebrun.

Ks. Józ ef Łuc ys zyn CM
(przewodnik główny pielgrzymki: 1987–89)
„To zaszczyt być chrześcijaninem”
Moją krótką refleksję o Krakowskiej Pielgrzymce
Pieszej chciałbym zawrzeć w spostrzeżeniach jako świad
ka pewnego szczególnego doświadczenia religijnego
człowieka.
Lata, w których miałem – niewątpliwie – zaszczyt
i przyjemność być przewodnikiem pielgrzymki pozwoliły mi przeżyć
pielgrzymkę jako wydarzenie, na nowo i inaczej, a nadto jestem przeko
nany, że pełniej.
Pielgrzymka jako akt typowo religijny zaliczany do normalnych form
duszpasterstwa w Kościele Polskim doprowadza człowieka do konfronta
cji z prawdą.
Jest to przede wszystkim konfrontacja z Tym, który powiedział o sobie
„Jestem Prawdą...” Z drugiej strony z prawdą o sobie samym. Jedno i dru
gie doświadczenie wymaga wysiłku, odwagi i przyjęcia trudu ofiary i mo
dlitwy. W konsekwencji pomagało to odnaleźć wiarę, sens życia, zrozumieć
drugiego człowieka.
Będąc świadkiem takich przeżyć, widziałem jak dotykały one funda
mentów człowieczeństwa, a jako spowiednik w jakiś sposób uczestniczy
łem w tajemnicy cudu nawrócenia.
Poprzez towarzyszenie pielgrzymce Księdza Kardynała, odwiedziny
Księży Biskupów, wysiłek służb pielgrzymkowych, gościnność gospodarzy
przyjmujących pielgrzymów, spotkania w ciszy z własnym sumieniem,
spotkania z innymi pielgrzymkami, udział pielgrzymów z zagranicy, poja
wiało się niesamowicie dynamiczne przeżywanie Wspólnoty Kościoła, co
w tamtych czasach miało ważne znaczenie religijne, społeczne i patrio
tyczne. Poprzez docieranie do godności człowieczeństwa we wspólnocie
pielg rzymk i odk ryw a się głęb ię chrześ cij ańs twa, któr e staj e się
stylem życia.
Czasy też jeszcze były niespokojne i w pielgrzymce było wielu tzw.
„służbowych pątników”, niektórzy się ujawniali, inni nie. Mam jednak na
dzieję, że świadectwo braci, modlitwa, a przede wszystkim Łaska w nich
też działały, bo za nich też codziennie modlono się.
Do dzisiaj pamiętam w modlitwie o wszystkich księżach przewodni
kach, współpracownikach ze służb i o pielgrzymach żyjących i zmarłych.
Bo pielgrzymka, jak każde rekolekcje, zawsze tylko na nowo się zaczyna,
ale się nie kończy. Już tak zawsze jesteśmy w drodze, gdzie mamy
nasze modlitwy, Msze Św., postoje, posiłki, czasem pogodne wieczory,
apele i noclegi. W ten sposób pielgrzymka uczy nas uświęcania czasu.
Dziś trudniej mi pielgrzymować na Jasną Górę, ale za to często odwie
dzam Marianosztra, skąd 16-tu pierwszych Paulinów przybyło do
Polski, a w sierpniu sercem i duszą pielgrzymuję ze wszystkimi, którzy
mają to szczęście postawić nogę na pielgrzymkowym szlaku.
Wśród wielu niezapomnianych głębokich wspomnień na zakończenie
prag nę pod zielić się jedn ym. Po przyjściu pielg rzymk i na Jasną
Górę zapytałem młodego pątnika z czym wracasz do domu? Odpowiedział:
nigdy tego wcześniej nie doświadczyłem, a teraz wiem, że to zaszczyt być
chrześcijaninem.
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Agat a Koc zwar a– Dzie dzic
Udział w pielgrzymce był dla mnie dziękczynieniem
i prośbą. Był wspólnym przeżywaniem radości i trudu
pielgrzymowania, wezwaniem do wysiłku i poświęcenia
dla drugiego człowieka. A przede wszystkim wielkim
przeżyciem duchowym, którego uwieńczeniem było spo
tkanie z Jasnogórską Panią i Jej Synem.
Ryszard Rudziński

Dor ot a Włod arc zyk – Kaz ub ows ka
Pierwszy raz na pielgrzymkę udałam się w 1982 roku.
W latach osiemdziesiątych pielgrzymki miały dla mnie
inny charakter, niż obecnie. Oprócz wymiaru religijnego
miały też charakter patriotycznej manifestacji. Potem,
z roku na rok, pielgrzymowanie nabierało coraz bardziej
religijnego charakteru. Od wielu lat, oprócz własnych
intencji, pomagam przy organizacji pielgrzymki, czyli
uczestniczę w niej nie tylko duchowo, ale także poprzez pracę. Dlatego
pielgrzymowanie zaczyna się dla mnie nie w dniu wymarszu, ale znacznie
wcześniej. Poprzez przyjaźnie zawiązane w czasie drogi na Jasną Górę
pielgrzymka przenosi się na moje życie codzienne.
Jar os ław P. Kaz ub ows ki
Pielgrzymowanie jest ważnym czynnikiem, kształtu
jącym tożsamość łacińskiej czyli katolickiej Europy. Wę
drowanie do miejsc świętych było i pozostało naglącą
potrzebą duszy i ciała we wszystkich epokach dla wszyst
kich narodów kontynentu przez dwa tysiące lat naszej
obecności w Kościele Jezusa Chrystusa.
Bywało i tak, że święty trud pielgrzymowania bywał
naśladowany przez fałszywe kulty i ideologie, rozmaite Sanhedryny i ko
mitety, które zamiast do Pana Boga, Jego Matki i Jego Świętych, nakazy
wały maszerować do miejsc czci bezbożników i zwyczajnych bandytów.
Dziś nie ma już Lenina w Poroninie, a pomnik „człowieka, który się kulom
nie kłaniał” w Baligrodzie, jest tłem dla handlarzy pieczonych kiełbasek.
Kościół katolicki przetrwał i trwać będzie nadal, co budzi śmieszną wście
kłość bezsilnych lewaków.
Ponieważ jestem tradycjonalistą, nie mogłem pozostać obojętny wobec
spontaniczneg o zjaw is ka odr ad zan ia się pies zych pielg rzym ek na
początku lat osiemdziesiątych minionego już wieku. Była to nie tylko
radość, ale i obowiązek, czas tworzenia się zjawiska nowego, a zarazem
historycznego. Trzeba było być topornym jak kamień, nie posiadać prze
kornej polskiej duszy, aby pozostać wówczas w domu, nie ruszyć palcem
przy organizacji. I choć wielu ludzi uważa, że był to wyraz bardziej anty
komunistycznych niż religijnych intencji, tym bardziej jestem dziś, po
ponad dwudziestu latach, przekonany, że – jak pisze św. Paweł Apostoł
– „w dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem”.
Co też dedykuję tym wszystkim, którzy zapatrzeni w mamonę, disco-polo
i wszelkiej maści lewiznę, marnotrawią czas, zamiast ruszyć w drogę.
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Rok 1986 – VI Piesza Pielgrzymka Krakowska do Czę
stochowy – i moja pierwsza w życiu. Nigdy nie przypusz
czałem, że przez następne lata, aż do 2001 roku będę
nadal pielgrzymował, służąc pomocą lekarską pielgrzy
miej społeczności. Jak to mówią – pierwsza miłość nie
rdzewieje – więc wspomnę o wrażeniach z tej pierwszej
pielgrzymki. Było nas wtedy około 10 tysięcy uczestni
ków. Byłem zdumiony wielkim skupieniem i spokojem tak dużej ilości
ludzi, w większości młodych, w czasie spotkań modlitewnych i konferen
cji, a równocześnie wielką młodzieńczą radością i entuzjazmem na
pogodnych wieczorach kończących każdy dzień. Podziwiałem pracę
porządkowych na trasie przemarszu, regulujących przejazdy samochodów
i utrzymujących porządek maszerujących pielgrzymów. Byłem pełen uzna
nia dla pracowitości kwatermistrzów i bazy, która dbała dosłownie
o wszystko, aby sprawnie przeprowadzić Lud Boży przez „Morze Czerwo
ne” do Częstochowy. Większość trasy szedłem, słuchałem wielu rekolekcji
w drodze, prowadzonych w grupach przez księży przewodników. To było
wielkie ubogacenie. Malowniczy krajobraz, kwitnące łąki, pola dojrzałego
zboż a, ziel eń las ów i Słow o Boż e, cis za i błęk it nieb a nad
rzeszą zasłuchanych pielgrzymów. Tak chyba było w Ziemi Świętej, gdy
Chrystus idąc z apostołami nauczał.
A Godzinki – po rannej rosie o wschodzącym słońcu? Z uznaniem słu
chałem doskonale przygotowanych i głoszonych konferencji. Nie samym
chlebem człowiek żyje i nie samym słowem. Dla zachowania równowagi
ducha i ciała wesoła piosenka i melodie zespołów muzycznych poszcze
gólnych grup cieszyły ucho i umacniały znużone marszem pielgrzymie
stopy. Zaskoczony byłem i wzruszony do łez, gdy pierwszy raz usłyszałem
intencje czytane w czasie odmawiania różańca. „Matko Częstochowska
pom óż Ojc u wyr wać się z nał og u pij ańs twa”, „Mat uchn o Boż a,
proszę o nawrócenie mego brata i wyrwij go ze złego towarzystwa”,
„Matko Boża proszę w intencji naszych rodziców, którzy chcą odejść od
siebie”. Ileż w tych prośbach dramatu ludzkiego i ile nadziei pokładanej
w Bogu. A przed Jasną Górą w Olsztynie „Przeprośna Górka”, ktoś kto tego
osobiście nie widział i nie przeżył i nie był – to żadne opisy tego nie oddadzą.
O pomocy medycznej wspomnę tylko tyle, że tamte czasy były
trudne, nacechowane niechęcią, żeby nie powiedzieć nienawiścią do
wszystkiego co było związane z działalnością Kościoła. Trzeba było prze
zwyciężać opór kadr administracyjnych, aby zorganizować transport
karetki, zaopatrzenie sanitarne.
Entuzjazm tych ludzi, którzy podjęli się organizacji pielgrzymki
zwyciężał z roku na rok. Za parę lat towarzyszyła pielgrzymom wyspecja
lizowana Pomoc Maltańska, jej żółte karetki z maltańskim krzyżem i przy
jaciółmi z Kolonii stały się trwałym elementem naszej działalności do dnia
dzisiejszego. Bóg zapłać im za okazane serce i pomoc.
W czasie VI pielgrzymki witał nas we Włodowicach ks. bp. Stanisław
Nowak, który min. powiedział, że swoje serce podzielił między Kraków
a Częstochowę, oraz, że już nas nie zaprasza za rok, ale tylko oczekuje
i będzie przypominać, że pielgrzymi idą.
Przyjdziemy Księże Arcybiskupie na pewno i w tym 2002 roku.

