PIELGRZYMKA ŚLADAMI JANA PAWŁA II DO KRAKOWA, WADOWIC,
KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ I SANKTUARIUM W ŁAGIEWNIKACH
23-25.05.2014 r.
W tym roku minie 9. rocznica śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II. Ostatnia jego
pielgrzymka do Polski odbyła się w sierpniu 2002 r., a więc prawie 12 lat temu! Czas szybko
płynie, a dla ludzi starszych i w średnim wieku, to było jakby całkiem niedawno. Ale to jednak
naprawdę spory szmat czasu. Dzieci idące do Pierwszej Komunii słyszały o Nim od rodziców
i dziadków oraz z licznych filmów w telewizji i reportaży. Starsi od nich kilka lat ministranci też
Go nie pamiętają.
Nieubłagany upływ czasu dotyczy nas wszystkich. Trzeba sobie zdać sprawę, że obecni
18-latkowie pamiętają Ojca Świętego bardzo słabo. Dla osób starszych, żyjących równolegle
do pontyfikatu Jana Pawła II, jego kanonizacja jest oczywistością. Zamyka bowiem życie
niezwykłego i świętego człowieka. Ale kolejne miliony dzieci i młodych Polaków musi
dowiadywać się o Nim od świadków jego życia. Nie można dopuścić do luki czasowej, żeby
wiedza o największym Polaku zaczęła zanikać. Całe nauczanie Jana Pawła II o człowieku,
rodzinie, społeczeństwie powinno trwać przez kolejne pokolenia. Zepchnięcie Jego dorobku
religijnego i moralnego do książek na półce i płyt CD okazjonalnie używanych to bardzo zły
scenariusz.
Trzeba wśród młodych wzbudzić ciekawość i podziw dla osoby Jana Pawła II, żeby
potem oni sami szukali jego śladów, jego kazań, przykładów troski i dobroci. Żeby zrozumieli ile
w nim było miłości i dobrego przykładu dla wszystkich. Trzeba tylko ocalić od zapomnienia,
przypominać i pokazywać.
Jednocześnie otacza nas ogrom pozytywnych zmian, które zaszły za sprawą Jana Pawła
II. Trzeba porównać czasy sprzed 1989 r. do obecnych. Nawet obecni młodzi rodzice nie
pamiętają realnego socjalizmu, kartek na mięso, cukier czy nawet na buty. Ciągle zadajemy sobie
pytanie, jak można było kochać kraj, gdzie poniewierano człowieka, niszczono jego godność,
uczucia religijne? A nasz Papież uczył nas miłości do Ojczyzny i godności własnej. Uczył, czym
jest dobro i czym jest zło. Pozostawił wspaniałe wspomnienia ze swoich pielgrzymek. Ile z tego
pamiętamy? Ile z tego stosujemy na co dzień? Zapewne nie tak wiele jak On chciał.
Obowiązkiem naszym jest choć część tamtej prawdy przekazać dzieciom i wnukom. Możemy
tego dokonać ciesząc się wiosną, pięknem Polski, oglądając rodzinne strony Karola Wojtyły
i Jego ukochany Kraków, jadąc wspólnie na pielgrzymkę.

Polak będzie wtedy dumny ze swojej Ojczyzny, jeżeli będzie świadomy wartości Polski jej zabytków, historii i ludzi. Będzie ją szanował i kochał. A wyjeżdżając za granicę nie będzie
bezkrytycznie chwalił obcych, jeżeli nie pozna swoich - najpiękniejszych i najwartościowszych
obiektów i zakątków.
WH

Nasza parafia organizuje rodzinny wyjazd 2,5 dniowy do Krakowa i okolic. Wyjazd
nastąpi w piątek 23.05 o godz.16.30, żeby osoby pracujące zdążyły dojechać pod kościół.
W programie zwiedzanie miejsc związanych z Janem Pawłem II oraz wspólna modlitwa
w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Obejrzymy Wadowice z Muzeum Jana
Pawła II i kościołem, gdzie został ochrzczony.

***
Dlaczego 2,5 dniowa wycieczka?
Do Krakowa jest ponad 270 km i jadąc kierowca musi mieć półgodzinny odpoczynek,
więc przejazd zajmuje 4 godziny. To pół dnia zwiedzania. Liczymy, że pojadą na pielgrzymkę
dorośli z dziećmi. Jedni pracują, inni się uczą, więc piątek po południu jest najwygodniejszy.
Wyjazd w sobotę rano, to rozpoczęcie zwiedzania w południe w Krakowie. Program musiałby
być znacznie zredukowany.
Obiekty z trasy wiążą się ściśle z życiem i pracą duszpasterską Jana Pawła II. Wiele osób
będzie miało okazje zobaczyć Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Zwiedzą tam
również Centrum Jana Pawła II, które teraz jest w budowie.
W Łagiewnikach Krakowskich obejrzymy klasztor i pomodlimy się przy relikwiach
św. Faustyny Kowalskiej. Do tego klasztoru w czasie wojny zachodził Karol Wojtyła, po ciężkiej
pracy w kamieniołomach, jako student tajnego seminarium duchownego. Chodził tam niezależnie
od pogody w drewniakach, bo nie miał pieniędzy na skórzane buty.
Program zwiedzania Krakowa jest bardzo bogaty. Samo Stare Miasto wpisane jest na listę
Światowego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO. Na trasie postanowiliśmy pokazać również
zabytki związane z działalnością jezuitów - w miejscach dawnych i obecnie. W małym gotyckim
kościele św. Barbary, tuż obok kościoła Mariackiego, spotkamy się na mszy św. Z ojcem
prowincjałem Wojciechem Ziółkiem. Ten niewielki kościół otrzymali jezuici w pocz. XVII w.,
ale był zbyt mały, jak na wielką liczbę wiernych. Wznieśli więc wzorowany na rzymskim
kościele Il Gesu potężny barokowy kościół św.św. Piotra i Pawła. Również wejdziemy do tego
kościoła.
To tam pochowany jest Piotr Skarga, znakomity jezuicki kaznodzieja i działacz religijny.
Zaplanowano przejście przez Wzgórze Wawelskie. Zobaczymy Zamek Królewski
z najpiękniejszym w Polsce renesansowym dziedzińcem arkadowym, katedrę św. św. Wacława
i Stanisława oraz jamę smoka wawelskiego.

Zobaczymy dziedziniec Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zwiedzimy kościół franciszkański
z najwspanialszym witrażem projektu Stanisława Wyspiańskiego, przedstawiającym Boga Ojca.
Podejdziemy pod okno papieskie, w którym Jan Paweł II, będąc w Krakowie zawsze witał się
z tysiącami młodzieży.
Wejdziemy do kościoła Mariackiego zobaczyć najwspanialszy w Polsce ołtarz Wita
Stwosza, arcydzieło gotyckiej rzeźby o niewiarygodnej precyzji szczegółów anatomicznych
wykonanych postaci. Zobaczymy sukiennice i krzywą wieżę ratuszową.
Niedzielny program rozpocznie msza św. w jezuickim kościele Serca Jezusowego.
Jest to świątynia powstała w XIX w. czasach tzw. Młodej Polski, z secesyjnym wyposażeniem.
Pracowało tam lub nadal pracuje wielu jezuitów związanych kiedyś z naszą parafią. Najstarsi
pamiętają o. Franciszka Wilczka, który „gierkowską odwilż” wykorzystał na rozbudowę plebanii
i kościoła, dzieł służących nam do dzisiaj. Kto dzisiaj pamięta, że robotnicy pracowali wówczas
na trzy zmiany, bo obawiano się, że nowa ekipa rządząca cofnie wcześniej wydane pozwolenie
budowlane?
Na krakowskim Kazimierzu stoi kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej.
Jest to wspaniała gotycka świątynia, w której dzisiaj odprawiane są nabożeństwa do św. Rity –
patronki spraw beznadziejnych. Wejdziemy do niego na pół godziny.
W Wadowicach zobaczymy rodzinny dom Karola Wojtyły i wiele pamiątek z jego życia
z czasów dzieciństwa, a także z czasów kiedy był księdzem, biskupem i arcybiskupem
krakowskim. Staniemy obok chrzcielnicy, gdzie został ochrzczony. Będzie też oczywiście wolny
czas na zjedzenie słynnych kremówek.
Zobaczymy sanktuarium pasyjno-maryjne oo. Bernardynów i wejdziemy na fragment
Kalwarii Zebrzydowskiej. Zobaczymy kilka kaplic kompleksu pielgrzymkowego, wpisanego na
listę UNESCO. To tam kilkuletni Karol pojechał z ojcem i zobaczył przedstawienie Męki
Pańskiej z udziałem aktorów i zwierząt. Zrobiło to na nim ogromne wrażenie.
Wycieczkę poprowadzi licencjonowany przewodnik krakowski, który potrafi
zainteresować dzieci, młodzież i dorosłych w każdym wieku. Ma wielką wiedzę i talent w jej
przekazywaniu. Wszyscy uczestnicy wycieczki dostaną program z opisem trasy

Plan:
Piątek: Msza dla pielgrzymów (godz. 15.30). Wyjazd 16.30. Wieczorem spacer po krakowskim
rynku
Sobota: Klasztor franciszkański, Okno Papieskie, dziedziniec Collegium Maius, Rynek
z sukiennicami, kościół Mariacki z ołtarzem Wita Stwosza, msza w kościele św. Barbary
(spotkanie z o. Ziółkiem), zwiedzanie kościoła św.św. Piotra i Pawła, przejście przez Wawel
i Smoczą Jamę do smoka wawelskiego. Łagiewniki – klasztor i Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia, Centrum Jana Pawła II.
Niedziela: Msza św. w jezuickim kościele Serca Jezusowego. Spotkanie z jezuitami z Krakowa.
Obejrzenie kościoła św. Katarzyny Aleksandryjskiej z figurą św. Rity. Kalwaria Zebrzydowska
z klasztorem franciszkańskim. Przejście fragmentu Kalwarii. Wadowice. Zwiedzanie Muzeum
Jana Pawła II, kościoła Ofiarowania NM Panny + przerwa na kremówki. Powrót ok. godz. 19.00

Koszt - 255 zł od osoby dorosłej, dzieci i młodzież - 250 zł. Zapisy (z wpłatą zaliczki – 50 zł) w
niedzielę, 9 marca, po Mszach św. - przy kancelarii parafialnej (zgłoszenia - najpóźniej do 16
marca).
Świadczenia: 2 noclegi, transport autokarowy klimatyzowany, 2 śniadania, 1 obiadokolacja,
bilety wejściowe, obsługa licencjonowanego przewodnika po Krakowie przez 2 dni, obsługa
pilota na trasie. Noclegi - w Hostelu Olimp przy ul. Rostafińskiego 9 w Krakowie (w miasteczku
AGH) w systemie 2+2, tj. pokoje 2 osobowe - na 2 pokoje wspólna łazienka z WC.
Tel. kont. do organizatora: 697406349.

