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„Do końca ich umiłował” 
      (J 13.1)  

VII 

Piesza Pielgrzymka Krakowska
8–13.VIII.1987

GrU Py,  PrZE WOD NI Cy

Prze wod nik głów ny piel grzym ki:  Ks. Jó zef Łu cy szyn CM

CZŁON I  –  gru py 1–7’

Prze wod nik głów ny czło nu: Ks. Fran ci szek Płon ka 

Gru pa Pa tron gru py Prze wod nik gru py

 1  Jan Pa weł II Ks. An drzej so chac ki Ms 

 2  Św. Woj ciech Ks. Jó zef Joń czyk 

 2’ Wło chy Św. Be ne dykt Ks. Mau ro In zo li 

 3 Bł. Jadwiga Królowa O. Bo le sław Ka nach OFM Cap 

 3’ Wę gry Św. ste fan  

 4 Św. sta ni sław BM Ks. Ma rek Cha chlow ski 

 4’ Fran cja Św. Jo an na d’Arc  

 5 Bł. Kin ga Ks. sta ni sław Za wi ła CsMA 

 5’ Fran cja Św. Te re sa de li sieux  

 6 Św. Jan Kan ty Ks. Fran ci szek Płon ka 

 6’ Fran cja Św. Ge no we fa Ks. Dominique lebrun 

 7 Św. Fran ci szek O. Mi ko łaj le chwar OFM 

 7’ sł. Bo ży Br. Aloj zy Ko si ba O. lu dwik Ku row ski OFM

 CZŁON II  –  gru py 8–10’  

 Prze wod nik głów ny czło nu: Ks. Jó zef Łu cy szyn CM 

 Gru pa Pa tron gru py Prze wod nik gru py 

 8 Św. Win cen ty a Pau lo Ks. Ka zi mierz Mał żeń ski CM 

 8’ Św. sta ni sław Kost ka  Ks. sta ni sław Kol ler CM 

 9 Św. Ja cek O. ra fał ski biń ski OP 

 9’  Św. Do mi nik O. An drzej Ko nop ka OP 

 10 Św. Ka zi mierz  Ks. Bo gu sław Chmiel 

 10’ Św. An drzej Bo bo la Ks. Piotr Świ der 

CZŁON III  –  gru py 11–16 

Prze wod nik głów ny czło nu: Ks. Jó zef Wa lu siak

Gru pa Pa tron gru py Prze wod nik gru py 

 11 Bł. Brat Al bert Ks. Ja kub roz two row ski sI 

 12 Św. Mak sy mi lian Kolbe Ks. Krzysz tof Ko cot 

 13 Bł. sa lo mea Ks. Adam Pod bie ra 

 13’ Bł. Ur szu la Ks. To masz Je lo nek 

 14 Bł. Jó zef Ka la san ty Ks. Ka zi mierz Wój ciak schP 

  14’  Ks. Je rzy Po pie łusz ko Ks. Ta de usz Za le ski 

 15 Św. Jó zef Ks. Jó zef Wa lu siak 

 15’ Św. Wa cław Ks. Wa cław Ko zic ki 

 15’’ Św. Ka rol Bo ro me usz Ks. Ma riusz Fla nek 

 16 Św. Je rzy  Ks. Adam spól nik 

lI  CZEB NOŚĆ PIEl GrZyM KI : 

W piel grzym ce wzię ło udział oko ło 10 100 pąt ni ków, w tym 75 księ ży, 

104 kle ry ków i dia ko nów, 21 sióstr za kon nych. 

Gru py za  gra  nicz  ne: 

ra zem – 673 oso by, w tym:  

Fran cja – 381, Wło chy – 178, Wę gry – 71, rFN—23, Ka na da—6, Csrr—5, 

Au stria – 3, UsA – 2, Zsrr – 1, szwe cja—1, An glia 1. 

No wym prze wod ni kiem głów nym w ro ku 1987 zo stał ks. Jó zef 

Łu cy szyn CM, a ca ła piel grzym ka zo sta ła po dzie lo na na trzy nie-

za leż ne czło ny idą ce od dziel ny mi tra sa mi. 

Pro gram du cho wy piel grzym ki wy ra żo ny sło wa mi z Ewan ge lii 

Św. Ja na „Do koń ca ich umi ło wał” kon cen tro wał się wokół pro-

ble ma ty ki zwią za nej z Eu cha ry stią. 

Te ma ty roz wa żań w po szcze gól nych dniach: 

  Eu cha ry stia dzięk czy nie niem skła da nym Bo gu

  Po ku ta i ofia ra przy go to wa niem do udzia łu w Eu cha ry stii

  Eu cha ry stia prze ży wa na we wspól no cie piel grzy mu ją ce go 

lu du Bo że go

  ra dość spo tka nia eu cha ry stycz ne go źró dłem za spo ko je nia 

gło du czło wie ka

  Eu cha ry stia po cząt kiem i ce lem prze mia ny na sze go ży cia

  Ma ry ja uczest nicz ką na szych spo tkań eu cha ry stycz nych

KON FE rEN CJE PlE NAr NE, PO GOD NE WIE CZO ry: 

  Prąd nik Bia ły, Zie lon ki 

– „Dla cze go piel grzy mu ję” – ks. Jó zef Łu cy szyn CM

  Oj ców, ska ła – „Jan Pa weł II w Pol sce” 

  Trzy ciąż, Klu cze – „Piel grzy mo wa nie ja ko ob raz dą że nia do 

god no ści” – red. sta ni sław Gry gier

  Za wier cie – „Bi blia i na uka” – ks. To masz Je lo nek
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Pi lo ci grup za gra nicz nych: 

Jo lan ta Peł ka, sta ni sław Gó rec ki, Ali cja sa mot, Bar ba ra sa dłos,  

Ali na Bac, Ewa Ław nik, Jo an na Kli mek, Katarzyna Kiryk,  

Im re Mol nar, lu igi Cri san ti

Ko or dy na cja grup fran cu skich – ks. Do mi ni que le brun. 

Ks. Jó zef Łu cy szyn CM
(prze wod nik głów ny piel grzym ki: 1987–89) 

„To za szczyt być chrze ści ja ni nem”

Mo ją krót ką re flek sję o Kra kow skiej Piel grzym ce  

Pie szej chciał bym za wrzeć w spo strze że niach ja ko świad-

ka pew ne go szcze gól ne go do świad cze nia re li gij ne go 

czło wie ka. 

la ta, w któ rych mia łem – nie wąt pli wie – za szczyt 

i przy jem ność być prze wod ni kiem piel grzym ki po zwo li ły mi prze żyć  

piel grzym kę ja ko wy da rze nie, na no wo i ina czej, a nad to je stem prze ko-

na ny, że peł niej. 

Piel grzym ka ja ko akt ty po wo re li gij ny za li cza ny do nor mal nych form 

dusz pa ster stwa w Ko ście le Pol skim do pro wa dza czło wie ka do kon fron ta-

cji z praw dą. 

Jest to przede wszyst kim kon fron ta cja z Tym, któ ry po wie dział o so bie 

„Je stem Praw dą...” Z dru giej stro ny z praw dą o so bie sa mym. Jed no i dru-

gie do świad cze nie wy ma ga wy sił ku, od wa gi i przy ję cia tru du ofia ry i mo-

dli twy. W kon se kwen cji po ma ga ło to od na leźć wia rę, sens ży cia, zro zu mieć 

dru gie go czło wie ka. 

Bę dąc świad kiem ta kich prze żyć, wi dzia łem jak do ty ka ły one fun da-

men tów czło wie czeń stwa, a ja ko spo wied nik w ja kiś spo sób uczest ni czy-

łem w ta jem ni cy cu du na wró ce nia. 

Po przez to wa rzy sze nie piel grzym ce Księ dza Kar dy na ła, od wie dzi ny 

Księ ży Bi sku pów, wy si łek służb piel grzym ko wych, go ścin ność go spo da rzy 

przyj mu ją cych piel grzy mów, spo tka nia w ci szy z wła snym su mie niem, 

spo tka nia z in ny mi piel grzym ka mi, udział piel grzy mów z za gra ni cy, po ja-

wia ło się nie sa mo wi cie dy na micz ne prze ży wa nie Wspól no ty Ko ścio ła, co 

w tam tych cza sach mia ło waż ne zna cze nie re li gij ne, spo łecz ne i pa trio-

tycz ne. Po przez do cie ra nie do god no ści czło wie czeń stwa we wspól no cie 

piel grzym ki od kry wa się głę bię chrze ści jań stwa, któ re sta je się  

sty lem ży cia. 

Cza sy też jesz cze by ły nie spo koj ne i w piel grzym ce by ło wie lu tzw. 

„służ bo wych pąt ni ków”, nie któ rzy się ujaw nia li, in ni nie. Mam jed nak na-

dzie ję, że świa dec two bra ci, mo dli twa, a przede wszyst kim Ła ska w nich 

też dzia ła ły, bo za nich też co dzien nie mo dlo no się. 

Do dzi siaj pa mię tam w mo dli twie o wszyst kich księ żach prze wod ni-

kach, współ pra cow ni kach ze służb i o piel grzy mach ży ją cych i zmar łych. 

Bo piel grzym ka, jak każ de re ko lek cje, za wsze tyl ko na no wo się za czy na, 

ale się nie koń czy. Już tak za wsze je ste śmy w dro dze, gdzie ma my  

na sze mo dli twy, Msze Św., po sto je, po sił ki, cza sem po god ne wie czo ry, 

ape le i noc le gi. W ten spo sób piel grzym ka uczy nas uświę ca nia cza su. 

Dziś trud niej mi piel grzy mo wać na Ja sną Gó rę, ale za to czę sto od wie-

dzam Ma ria nosz tra, skąd 16-tu pierw szych Pau li nów przy by ło do  

Pol ski, a w sierp niu ser cem i du szą piel grzy mu ję ze wszyst ki mi, któ rzy 

ma ją to szczę ście po sta wić no gę na piel grzym ko wym szla ku. 

Wśród wie lu nie za po mnia nych głę bo kich wspo mnień na za koń cze nie 

pra gnę po dzie lić się jed nym. Po przyj ściu piel grzym ki na Ja sną  

Gó rę za py ta łem mło de go pąt ni ka z czym wra casz do do mu? Od po wie dział: 

ni gdy te go wcze śniej nie do świad czy łem, a te raz wiem, że to za szczyt być 

chrze ści ja ni nem. 

ZE sPóŁ Or GA NI ZA CyJ Ny: 

Ba za piel grzym ki: 

Dusz pa ster stwo Aka de mic kie XX. Mi sjo na rzy „Na Mia stecz ku”  

– Kra ków, ul. Mi sjo nar ska 37

Prze wod nik głów ny: Ks. Jó zef Łu cy szyn CM
Prze wod nik or ga ni za cyj ny:  An drzej Bac 
Za opa trze nie, trans port:  Te re sa Ko zak 
służ ba zdro wia: An na Bran dys, Ju lian Dut ka

ZE sPóŁ I

Po rząd ko wy główny:  An drzej Bac
Po rząd ko wi:  Krzysz tof Ja chim czak  
   Jó zef Ja chim czak  
   Ja cek ró życ ki, Ja cek Chmie li ński
Ba za:   Mag da le na Kot nis 
   An na Kra jew ska 
   Be ata Kłó sek, Jo lan ta Kłó sek 
   Bar ba ra ró życ ka,  
   Mał go rza ta szu lew ska
Za opa trze nie: sta ni sła wa skwo rzec 
   Mar ta Ziół kow ska 
   Bar ba ra Ja strzęb ska 
   Kry sty na Nę dzow ska      
Gra ży na Ko wal ska  
   Ma rian Wier cioch 
   Do ro ta Bed nar ska
służ ba kwa ter mi strzow ska:  Mar cin Kłó sek, Jó zef Mi chal ski  
   Mi chał sta ro wicz
służ ba tech nicz na:  Wła dy sław Go rycz ko 
   Zdzi sław Go rycz ko, ry szard Tre la

ZE sPóŁ II

Po rząd ko wy główny:  Piotr Gra ma ty ka
Po rząd ko wi:  sta ni sław szym ko wiak 
   Jó zef Wą sik
Ba za:   Bo że na sie mień ska 
   Aga ta Ko czwa ra, Zofia Jesiąka 
   Do ro ta su lik, Ba rb ara No wak 
   Da riusz su lik, renata serafin
służ ba kwa ter mi strzow ska:  kl. Ta de usz Ma cie jew ski 
   kl. ra fał Ko py styń ski
służ ba tech nicz na:  sta ni sław lech, ro man Ja nas 
Za opa trze nie:  Piotr Ko biał ka, Maria Ślęzak 
   Łu kasz Jęcz mio nek  
   Henryk Dziedzic

ZE sPóŁ III

Po rząd ko wy główny:  Zdzi sław Kliś
Po rząd ko wi:  Ar tur Pru sak 
   Ja ro sław P. Ka zu bow ski 
 Ba za:   Ewa Pyr czak, Aldona stań czyk
   Do ro ta Wło dar czyk
   Ka ta rzy na Ziół kow ska 
   Jo lan ta Ku biń ska
służ ba kwa ter mi strzow ska: Ire ne usz Ka nia, An na Mro czek
   kl. Ma riusz Żo łądź 
   Al do na Ula now ska 
 służ ba tech nicz na: Ma rian Ga ga tek, ry szard stań czyk
   sta ni sław Gór ka
Za opa trze nie: Wojciech Wier cioch
   An na Gór ka, Ewa szew czyk 
   Ta de usz szew czyk, Jan szo stak
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Do ro ta Wło dar czyk – Ka zu bow ska 

Pierw szy raz na piel grzym kę uda łam się w 1982 ro ku. 

W la tach osiem dzie sią tych piel grzym ki mia ły dla mnie 

in ny cha rak ter, niż obec nie. Oprócz wy mia ru re li gij ne go 

mia ły też cha rak ter pa trio tycz nej ma ni fe sta cji. Po tem, 

z ro ku na rok, piel grzy mo wa nie na bie ra ło co raz bar dziej 

re li gij ne go cha rak te ru. Od wie lu lat, oprócz wła snych 

in ten cji, po ma gam przy or ga ni za cji piel grzym ki, czy li 

uczest ni czę w niej nie tyl ko du cho wo, ale tak że po przez pra cę. Dla te go 

piel grzy mo wa nie za czy na się dla mnie nie w dniu wy mar szu, ale znacz nie 

wcze śniej. Po przez przy jaź nie za wią za ne w cza sie dro gi na Ja sną Gó rę 

piel grzym ka prze no si się na mo je ży cie co dzien ne. 

Ja ro sław P. Ka zu bow ski 

Piel grzy mo wa nie jest waż nym czyn ni kiem, kształ tu-

ją cym toż sa mość ła ciń skiej czy li ka to lic kiej Eu ro py. Wę-

dro wa nie do miejsc świę tych by ło i po zo sta ło na glą cą 

po trze bą du szy i cia ła we wszyst kich epo kach dla wszyst-

kich na ro dów kon ty nen tu przez dwa ty sią ce lat na szej 

obec no ści w Ko ście le Je zu sa Chry stu sa. 

By wa ło i tak, że świę ty trud piel grzy mo wa nia by wał 

na śla do wa ny przez fał szy we kul ty i ide olo gie, roz ma ite san he dry ny i ko-

mi te ty, któ re za miast do Pa na Bo ga, Je go Mat ki i Je go Świę tych, na ka zy-

wa ły ma sze ro wać do miejsc czci bez boż ni ków i zwy czaj nych ban dy tów. 

Dziś nie ma już le ni na w Po ro ni nie, a po mnik „czło wie ka, któ ry się ku lom 

nie kła niał” w Ba li gro dzie, jest tłem dla han dla rzy pie czo nych kieł ba sek. 

Ko ściół ka to lic ki prze trwał i trwać bę dzie na dal, co bu dzi śmiesz ną wście-

kłość bez sil nych le wa ków. 

Po nie waż je stem tra dy cjo na li stą, nie mo głem po zo stać obo jęt ny wo bec 

spon ta nicz ne go zja wi ska od ra dza nia się pie szych piel grzy mek na  

po cząt ku lat osiem dzie sią tych mi nio ne go już wie ku. By ła to nie tyl ko  

ra dość, ale i obo wią zek, czas two rze nia się zja wi ska no we go, a za ra zem 

hi sto rycz ne go. Trze ba by ło być to por nym jak ka mień, nie po sia dać prze-

kor nej pol skiej du szy, aby po zo stać wów czas w do mu, nie ru szyć pal cem 

przy or ga ni za cji. I choć wie lu lu dzi uwa ża, że był to wy raz bar dziej an ty-

ko mu ni stycz nych niż re li gij nych in ten cji, tym bar dziej je stem dziś, po  

po nad dwu dzie stu la tach, prze ko na ny, że – jak pi sze św. Pa weł Apo stoł 

– „w do brych za wo dach wy stą pi łem, bieg ukoń czy łem, wia ry ustrze głem”. 

Co też de dy ku ję tym wszyst kim, któ rzy za pa trze ni w ma mo nę, di sco -po lo 

i wszel kiej ma ści le wi znę, mar no tra wią czas, za miast ru szyć w dro gę. 

Aga ta Ko czwa ra –Dzi edzic

Udział w piel grzym ce był dla mnie dzięk czy nie niem 

i proś bą. Był wspól nym prze ży wa niem ra do ści i tru du 

piel grzy mo wa nia, we zwa niem do wy sił ku i po świę ce nia 

dla dru gie go czło wie ka. A przede wszyst kim wiel kim 

prze ży ciem du cho wym, któ re go uwień cze niem by ło spo-

tka nie z Ja sno gór ską Pa nią i Jej sy nem. 

Ryszard Rudziński

rok 1986 – VI Pie sza Piel grzym ka Kra kow ska do Czę-

sto cho wy – i mo ja pierw sza w ży ciu. Ni gdy nie przy pusz-

cza łem, że przez na stęp ne la ta, aż do 2001 ro ku bę dę  

na dal piel grzy mo wał, słu żąc po mo cą le kar ską piel grzy-

miej spo łecz no ści. Jak to mó wią – pierw sza mi łość nie 

rdze wie je – więc wspo mnę o wra że niach z tej pierw szej 

piel grzym ki. By ło nas wte dy oko ło 10 ty się cy uczest ni-

ków. By łem zdu mio ny wiel kim sku pie niem i spo ko jem tak du żej ilo ści 

lu dzi, w więk szo ści mło dych, w cza sie spo tkań mo dli tew nych i kon fe ren-

cji, a rów no cze śnie wiel ką mło dzień czą ra do ścią i en tu zja zmem na  

po god nych wie czo rach koń czą cych każ dy dzień. Po dzi wia łem pra cę  

po rząd ko wych na tra sie prze mar szu, re gu lu ją cych prze jaz dy sa mo cho dów 

i utrzy mu ją cych po rzą dek ma sze ru ją cych piel grzy mów. By łem pe łen uzna-

nia dla pra co wi to ści kwa ter mi strzów i ba zy, któ ra dba ła do słow nie 

o wszyst ko, aby spraw nie prze pro wa dzić lud Bo ży przez „Mo rze Czer wo-

ne” do Czę sto cho wy. Więk szość tra sy sze dłem, słu cha łem wie lu re ko lek cji 

w dro dze, pro wa dzo nych w gru pach przez księ ży prze wod ni ków. To by ło 

wiel kie ubo ga ce nie. Ma low ni czy kra jo braz, kwit ną ce łą ki, po la doj rza łe go 

zbo ża, zie leń la sów i sło wo Bo że, ci sza i błę kit nie ba nad  

rze szą za słu cha nych piel grzy mów. Tak chy ba by ło w Zie mi Świę tej, gdy 

Chry stus idąc z apo sto ła mi na uczał. 

A Go dzin ki – po ran nej ro sie o wscho dzą cym słoń cu? Z uzna niem słu-

cha łem do sko na le przy go to wa nych i gło szo nych kon fe ren cji. Nie sa mym 

chle bem czło wiek ży je i nie sa mym sło wem. Dla za cho wa nia rów no wa gi 

du cha i cia ła we so ła pio sen ka i me lo die ze spo łów mu zycz nych po szcze-

gól nych grup cie szy ły ucho i umac nia ły znu żo ne mar szem piel grzy mie 

sto py. Za sko czo ny by łem i wzru szo ny do łez, gdy pierw szy raz usły sza łem 

in ten cje czy ta ne w cza sie od ma wia nia ró żań ca. „Mat ko Czę sto chow ska 

po móż Oj cu wy rwać się z na ło gu pi jań stwa”, „Ma tuch no Bo ża,  

pro szę o na wró ce nie me go bra ta i wy rwij go ze złe go to wa rzy stwa”,  

„Mat ko Bo ża pro szę w in ten cji na szych ro dzi ców, któ rzy chcą odejść od 

sie bie”. Ileż w tych proś bach dra ma tu ludz kie go i ile na dziei po kła da nej 

w Bo gu. A przed Ja sną Gó rą w Olsz ty nie „Prze pro śna Gór ka”, ktoś kto te go 

oso bi ście nie wi dział i nie prze żył i nie był – to żad ne opi sy te go nie od da dzą. 

O po mo cy me dycz nej wspo mnę tyl ko ty le, że tam te cza sy by ły  

trud ne, na ce cho wa ne nie chę cią, że by nie po wie dzieć nie na wi ścią do 

wszyst kie go co by ło zwią za ne z dzia łal no ścią Ko ścio ła. Trze ba by ło prze-

zwy cię żać opór kadr ad mi ni stra cyj nych, aby zor ga ni zo wać trans port  

ka ret ki, za opa trze nie sa ni tar ne. 

En tu zjazm tych lu dzi, któ rzy pod ję li się or ga ni za cji piel grzym ki  

zwy cię żał z ro ku na rok. Za pa rę lat to wa rzy szy ła piel grzy mom wy spe cja-

li zo wa na Po moc Mal tań ska, jej żół te ka ret ki z mal tań skim krzy żem i przy-

ja ciół mi z Ko lo nii sta ły się trwa łym ele men tem na szej dzia łal no ści do dnia 

dzi siej sze go. Bóg za płać im za oka za ne ser ce i po moc. 

W cza sie VI piel grzym ki wi tał nas we Wło do wi cach ks. bp. sta ni sław 

No wak, który min. po wie dział, że swo je ser ce po dzie lił mię dzy Kra ków 

a Czę sto cho wę, oraz, że już nas nie za pra sza za rok, ale tyl ko ocze ku je 

i bę dzie przy po mi nać, że piel grzy mi idą. 

Przyj dzie my Księ że Ar cy bi sku pie na pew no i w tym 2002 ro ku. 


