26 Piesza Pielgrzymka Diecezji Bielsko-Żywieckiej na Jasną Górę.
„Jasna Góra jest sanktuarium narodu.
Trzeba przykładać ucho do tego świętego miejsca,
aby czuć, jak bije serce narodu w Sercu Matki”
Święty Jan Paweł II-1979r.Częstochowa

Hasłem tegorocznej 26 Pieszej Pielgrzymki Diecezji Bielsko-Żywieckiej są słowa Papieża Franciszka
wypowiedziane rok temu na ŚDM w Krakowie; Wstań z kanapy! Chodź z nami.
6 sierpnia w święto Przemienienia Pańskiego z Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej z Hałcnowa na szlak pątniczy
do Częstochowy wyruszyło pod przewodnictwem nowego głównego przewodnika ks. Damiana
Korycińskiego 1072 pielgrzymów.
Mszy św.w Hałcnowie przewodniczył biskup Piotr Greger, który to otrzymał legitymację pielgrzymią numer
1 oraz góralski kapelusz i ciupagę.
Na zakończenie Eucharystii, ks. Damian Koryciński do wszystkich zgromadzonych powiedział;
…..Wyruszamy, aby iść i przez świadectwo chrześcijańskiej nadziei dawać innym Chrystusa. Towarzyszą
nam trzy rocznice: 300 rocznica koronacji jasnogórskiego wizerunku, setna objawień fatimskich i 25-lecie
diecezji.
Nim pątnicy wyruszyli w tę przepełnioną modlitwą i śpiewem wędrówkę na Jasną Górę ks Koryciński dał
ostatnie przypomnienie:…Na drodze obowiązuje każdego pielgrzyma Dziesięcioro Bożych Przykazań,
kodeks ruchu drogowego, regulamin pielgrzymki oraz - podkreślam to 10 razy - całkowity zakaz
narzekania!
W dziewięciu tradycyjnych grupach przez 6 dni szli pielgrzymi. I tak;
Ks.prał. Józef Walusiak (przez 25 lat główny przewodnik pielgrzymki diecezjalnej) prowadził
I grupę pod patronatem Św.Józefa (zieloną). W tej grupie szli m.in. podopieczni Ośrodka Resocjalizacji
„Nadzieja” z Komorowic.
Ks. Krzysztof Wilk prowadził II grupę pod patronatem Św.Maksymiliana (czerwona).W tej grupie była 76
letnia mieszkanka Pisarzowic p.Helena Mas dla której była to jubileuszowa 25 pielgrzymka.
III grupę prowadził ks. Krzysztof Miklusiak SDS pod patronatem św.Jana Sarkandra była to grupa 34
obywateli więgierskich (biała).
Ks.Tomasz Niedziela prowadził grupę IV pod patronatem Św.Jana Kantego (żółta).
Piątą grupę salwatoriańską prowadził ks.Jacek Nowak SDS.
Nasza miejscowość częstuje pątników od 25lat.
Około godziny 11:00 do Pisarzowic - pierwszego postoju przybyły cztery grupy, śpiewając; witamy Was
,alleluja!…. przybyła Grupa VI prowadzona przez ks Marcina Pompera, a patronem jej to św.Faustyna. Grupę
tę tworzyli pielgrzymi z żywiecczyzny.VII grupę prowadził ks. Adrian Mętel, pod patronatem
błogosławionego Pierre´a G.Frassatiego (złota), w niej obecnych było najwięcej młodych ludzi, oni to też
gromkim śpiewem przywitali zebranych na placu kościelnym mieszkańców, ks.wikarego Adama Wandzla,
sołtysa Pisarzowic Stanisława Peszela z małżonką, panie z Koła Gospodyń Wiejskich czekające z
poczęstunkiem oraz strażaków, kierujących ruchem i czuwających nad bezpieczeństwem pątników,
organizatorów i mieszkańców udających się na niedzielne nabożeństwo. Do gromkiego śpiewu dołączyła się
grupa VIII, w której to byli przeważnie uczniowie i studenci z Bielska-Białej, Gminy Wilamowice,
Żywiecczyzny, Śląska Cieszyńskiego. Grupę tę prowadził ks. Piotr Hutnicki, redaktor Radia ”Anioł Beskidów”
(złota). W grupie IX pod przewodnictwem ks Grzegorza Strządały, a pod patronatem Św.Matki Teresy z
Kalkuty zawitali pątnicy z Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa.
Ze śpiewem na ustach do Pisarzowic przybyło w tym roku około 350 pielgrzymów.
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich otrzymały w podziękowaniu za pamięć i poczęstunek od ks.Damiana
Korycińskiego i wszystkich pielgrzymów piękny album „Matka Boża Częstochowska- 300lat Królowa na Jasnej
Górze”.
Na Jasną Górę o godzinie 12:00 dotarło z Diecezji Bielsko-Żywieckiej 2500 pielgrzymów, gdyż po drodze
dołączyły pozostałe człony; Cieszyński (282), Czechowicki (201), Andrychowski (234)i Oświęcimski(697) oraz
100 osobowa pielgrzymka rowerowa. Powitał ich bp pomoc.diec.Piotr Greger.
Jak powiedział ks.Damian, w Pielgrzymce, uczestniczyła również grupa pielgrzymów duchowych, czyli
chorych, starszych i tych którzy chcieli, ale nie mogli pójść z różnych powodów. Ich przewodnikiem była
mieszkająca w Bestwince p. Renata Ślosarczyk ,przybita od dziecka do krzyża choroby.
Podziękowanie dla ks.prał. Józefa Walusiaka za lata współpracy.
Smutno, łzą zachodzą oczy,
lecz przyjmij ks.Józefie dzięki
garniemy się wszyscy do Twojej ręki,

za to, żeś serca umacniał w wierze,
będziemy za Ciebie modlić się szczerze.
Ty Ojcem i Opiekunem pątników
byłeś przez 25lat,
wpajałeś w dusze prawdy wiary świętej
Jezusa i Matkę Najświętszą kochać uczyłeś,
A teraz, gdy mówisz;
„Bóg zapłać za lata współpracy”….
Życzymy dobra wszelkiego, obfitości ,
Niech Ci Pan Bóg i Matka z Jasnej Góry
Udzielają nieba łask
na dalsze Twoje, jak najdłuższe życie.
Życzą parafianie Parafii Św.Marcina w Pisarzowicach
Zarząd KGW, Zarząd OSP w Pisarzowicach oraz sołtys Stanisław Peszel
Miło było słyszeć od pątników słowa serdecznego podziękowania za przyjęcie w Pisarzowicach oraz
zapewnienie o modlitwie za nas przed obliczem Jasnogórskiej Pani.
Pomagać ludziom, służyć ludziom to jest cel naszego działania.
Zarząd KGW w Pisarzowicach serdecznie dziękuje mieszkańcom, księdzu proboszczowi Januszowi Gacek i wikariuszom za
wsparcie finansowe i pomoc w organizacji. Strażakom za czuwanie nad bezpieczeństwem pielgrzymów i kierowanie ruchem
przy kościele, państwu Renacie i Andrzejowi Manda za udostępnienie piekarni i nadzorowanie nad pieczeniem kołaczy,
dziękujemy także paniom z KGW, które to przez trzy dni były zaangażowane w prace, aby przyjąć godnie pątników.
Zdjęcia udostępnione przez „Gość Niedzielny” p.Urszulę Rogólską
Zdjęcia i artykuł
Przew. Koła Gospodyń Wiejskich Cecylia Puzoń

