XXVII Piesza Pielgrzymka Diecezji Bielsko-Żywieckiej na Jasną Górę.
„Maryjo Matko- Częstochowska Pani, miej w swej opiece Polskę ukochaną
Wysłuchaj- nie gardź naszymi prośbami, okryj płaszczem ziemię przez Boga nam daną.
Proś Boga niech nam błogosławi, nich Syn Twój w każdym sercu króluje,
Duch Święty darzy i w drodze ustawi, niech nasz naród miłością promieniuje”…..
(Jerzy Żoch)

Motto tegorocznej XXVII Pieszej Pielgrzymki Diecezji Bielsko-Żywieckiej jest cytat; ”Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.
06 sierpnia br. w święto Przemienienia Pańskiego z Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej z Bielska-Białej- Hałcnowa na szlak pątniczy
na Jasną Górę wyruszyło pod przewodnictwem głównego przewodnika ks. Damiana Korycińskiego i ojca duchownego
pielgrzymki ks.prał.Józefa Walusiaka ok.1100 pielgrzymów.
Jak powiedział główny przewodnik pielgrzymki, ks. Damian Koryciński, te sześć dni na pątniczym szlaku to czas, aby bardziej
poznać i pokochać Ducha Świętego; „Tak, chcemy tę drogę, te sześć dni przeżyć, aby się przemienić. Aby ze starego człowieka stać
się nowym człowiekiem. Chcemy w drodze bardziej pokochać Ducha Świętego, bardziej Go poznać. Bardziej uświadomić sobie
wartość sakramentu bierzmowania. Idziemy ze św. Stanisławem Kostką, patronem tego roku duszpasterskiego, by uczyć się od niego
umiejętnego odkrywania darów Ducha Świętego. I rodzenia owoców Ducha Świętego w naszym życiu” – mówił. Pielgrzymi modlić
się będą również w intencji Polski w 100. rocznicę odzyskania niepodległości, a także za diecezję, za Kościół, za duszpasterzy i
biskupów. „Idziemy do miejsca, o którym św. Jan Paweł II zawsze mówił „tu byliśmy zawsze wolni’” – podkreślił kapłan i
zaapelował, by na Jasnej Górze podziękować Matce Bożej za wolną, niepodległą Polskę.
Pielgrzymi szli w 9 grupach. Grupa 10 – to pielgrzymi duchowi, których stan zdrowia nie pozwolił na czynne uczestnictwo w
pielgrzymce – w tym roku było to 59 osób. Pątnicy do pokonania mieli każdego dnia ponad 20km.150 wolontariuszy pełniło funkcję
m.in. porządkowych, kwatermistrzów, bagażowych, muzycznych, technicznych oraz służby medyczne- Zakon Maltański PolskaMaltańska służba medyczna (30 osób).
Mszy świętej polowej w Bielsku-Białej- Hałcnowie przewodniczył bp Roman Pindel. Po zakończonej Eucharystii udzielił
wszystkim błogosławieństwa na drogę do Jasnogórskiej Madonny. Tradycyjnie biskup otrzymał pakiet pielgrzyma i legitymację z
numerem 1, którą wręczyła 8-letnia Emilka z Kamesznicy, w towarzystwie braciszka Dominika i siostrzyczki Faustyny oraz
rodziców.
W dziewięciu tradycyjnych grupach przez 6 dni szli pielgrzymi ,pokonując łącznie ponad 150km. Każdy z pielgrzymów szedł ze
swoimi prywatnymi intencjami, z którymi szedł i które przyniósł Matce Bożej, dziękując za wszystkie łaski z ubiegłego roku, którymi
Matka Boża wyświadczyła u Jezusa Chrystusa, i prosić o szczęśliwy kolejny rok pod opieką Jasnogórskiej Pani”.
Z Bielska-Białej-Hałcnowa wyruszyły poszczególne grupy. I tak;
Ks.prał. Józef Walusiak (przez 25 lat główny przewodnik oraz inicjator tego diecezjalnego pielgrzymowania) prowadził wraz z
ks.Tomaszem Sroka I grupę pod patronatem Św.Józefa (zieloną). W tej grupie szli m.in. podopieczni Ośrodka Resocjalizacji
„Nadzieja” z Bielska-Białej-Komorowice.
Ks. Krzysztof Wilk prowadził II grupę pod patronatem Św.Maksymiliana (czerwona).W tej grupie była 77 letnia mieszkanka
Pisarzowic p.Helena Mas (członkini KGW-ST) dla której jest to już 26-ta pielgrzymka. Warto też dodać, iż w każdej grupie szli
mieszkańcy Pisarzowic.
III grupę prowadził ks. Krzysztof Miklusiak SDS pod patronatem św.Jana Sarkandra była to grupa 55-ciu węgierskich pątników
(biała).
Ks.Tomasz Niedziela prowadził grupę IV pod patronatem Św.Jana Kantego (żółta).
Piątą grupę salwatoriańską prowadził ks.Damian Rachuta SDS (biała).
Nasza miejscowość częstuje pątników od 26lat. Przeważnie są to grupy VI,VII,VIII i IX, pozostałe I,II,III,IV i V podążają
pątniczym szlakiem dalej, by w pobliskich Wilamowicach zatrzymać się na odpoczynek i poczęstunek.
Około godziny 10:45 do Pisarzowic - pierwszego postoju wraz z ks. Damianem Korycińskim przybyły cztery grupy, śpiewając;
witamy Was ,alleluja! przybyła Grupa VI prowadzona przez ks Marcina Pompera, a patronem jej to św.Faustyna (granatowa).
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 czekającego na pątników z wodą święconą, której im nie żałował, sołtysa
Pisarzowic Stanisława Peszela z małżonką, panie z Koła Gospodyń Wiejskich czekające z poczęstunkiem, wolontariuszy Fundacji
Krzyż Dziecka oraz strażaków, kierujących ruchem i czuwających nad bezpieczeństwem pątników i organizatorów. Do gromkiego
śpiewu dołączyła się grupa VIII św.Stanisława Kostki (fioletowa), w której to byli przeważnie uczniowie i studenci z BielskaBiałej, Gminy Wilamowice, Żywiecczyzny, Śląska Cieszyńskiego. Grupę tę prowadził ks. Stanisław Joneczko. W grupie IX pod
przewodnictwem ks Grzegorza Strządały, a pod patronatem Św.Matki Teresy z Kalkuty (błękitno-biała) zawitali pątnicy z Istebnej,
Jaworzynki i Koniakowa.
Ze śpiewem na ustach do Pisarzowic przybyło w tym roku prawie 500 pielgrzymów.
Na Jasną Górę 11 sierpnia o godzinie 12:00 dotarło z Diecezji Bielsko-Żywieckiej ok.2500 pielgrzymów, gdyż po drodze dołączyły
pozostałe człony; Cieszyński, Czechowicki , Andrychowski i Oświęcimski oraz pielgrzymka rowerowa. Pielgrzymi na Jasną Górę
wchodzili z biało-czerwonymi chorągiewkami i okazałym koszem biało-czerwonych róż dla Jasnogórskiej Pani. Powitali ich
bp.Roman Pindel, duszpasterze wielu parafii diecezji, przyjaciele, znajomi i najbliżsi pątników, nie zabrakło przedstawicieli władz z
wojewodą śląskim Janem Chrząszczem.
Miło było słyszeć od pątników słowa serdecznego podziękowania za przyjęcie w Pisarzowicach oraz zapewnienie o modlitwie za nas
przed obliczem Jasnogórskiej Pani oraz pięknie zarecytowany wiersz w podzięce za dobre serca organizatorów i parafian.
A my uważamy, że pomagać ludziom, służyć ludziom, dobrze ze wszystkimi współpracować to jest główny 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 organizatorów, państwu Ilonie i Stanisławowi Pudełko FestPark za udostępnienie piekarni i nadzorowanie nad pieczeniem kołaczy, dziękujemy także paniom z KGW, które to były zaangażowane w prace, aby
przyjąć godnie pątników. Dziękujemy także w imieniu pielgrzymów panu Antoniemu, który to dostarczył zgrzewki z zimnymi napojami oraz
Fundacji Krzyż Dziecka za wodę mineralną tak niezbędne na szlaku pątniczym.
Zdjęcia udostępnione przez bielsko.gosc.pl:)
Zdjęcia i artykuł Przew. KGW-Strażniczki Tradycji Cecylia Puzoń

P.s.
Więcej artykułów przeczytać można na stronie internetowej „Gościa Niedzielnego”- bielsko.gosc.pl
Można też zobaczyć relację z całej XXVII Pieszej Pielgrzymki w specjalnym serwisie Gościa Niedzielnego;
Pielgrzymka na Jasną Górę

