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Zaproszenie Biskupa Łowickiego  

na XX Łowicką Pieszą Pielgrzymkę Młodzieżową 

z Łowicza na Jasną Górę, 6 – 15 sierpnia 2015 roku 
 

BŁOGOSŁAWIENI CZYSTEGO SERCA 
 

Drodzy Diecezjanie,  

Drodzy Młodzi Przyjaciele,  

Dziewczęta i Chłopcy,  
 

1. Geneza pielgrzymowania 

Jest w nas ciekawość życia i świata, która wyraża się w chęci poznawania 

nieznanych miejsc, nowych osób, kultur i zwyczajów, a także pogłębienia 

wiedzy o własnej historii i pochodzeniu, tradycjach i wartościach. Dziś o wiele 

łatwiej niż dawniej można przemieszczać się i podróżować. Pośród 

różnorodnych form podróży: wyjazdów, wędrówek, wycieczek isnieje jeszcze 

jedna znana od ponad dwóch tysięcy lat, a jest nią pielgrzymowanie.  

Słowo pielgrzym, pątnik – oznacza osobę odbywającą wędrówkę do 

miejsca kultu. Pochodzi od łacińskiego peregrinus tłumaczonego jako 

cudzoziemiec i oznacza osobę wiele podróżującą po świecie.  

Pielgrzymowanie jako przejaw religijności znany był już w starożytnym 

Egipcie, Grecji i Rzymie. Także naród wybrany miał tradycję pielgrzymowania 

do Świątyni Jerozolimskiej na święto paschy. Tradycja żydowska przejęta 

została przez chrześcijan, którzy pielgrzymowali do Ziemi Świętej, a następnie 

do wielu sanktuariów Europy, do świętych miejsc, do grobów męczenników.  

Dziś pielgrzymka oznacza podróż do miejsca świętego. Jest ona 

podejmowana z motywów religijnych, a może mieć charakter dziękczynny, 

pokutny lub błagalny. 

2. „Quo vadis homine” 
 

Sami dobrze widzimy jak wygląda nasze życie. Jesteśmy zabiegani, 

zmęczeni, gonimy za pieniądzem, dobrobytem, często nie mamy na nic czasu. 

Wszystko musimy sobie wypracować, wystarać się, wychodzić. W każdą 
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sprawę wkładamy mnóstwo energii, a potem czujemy się zmęczeni lub 

wypaleni. Nie cieszą nas święta, wizyta znajomych, pragniemy tylko odpocząć, 

aby rano wstać i znowu gonić nie wiadomo tak naprawdę za czym i dlaczego. 

Mimo, że każdego dnia mijamy mnóstwo osób, spotykamy się z innymi w 

szkole, na uczelni, w pracy, sklepie czy na ulicy to czujemy się samotni. Często 

w naszych sercach budzi się tęsknota za czymś więcej, jednak szybko ją 

zagłuszamy. Nie dostrzegamy tego, co istotne, nie widzimy celu naszych 

trudów. Jednak taka sytuacja nie może być i nie jest determinantem naszego 

życia. 
 

3. Jestem dzieckiem Bożym 
 

 Bóg dla każdego z nas ma wspaniały plan, trzeba jednak spojrzeć w głąb 

samego siebie, aby ten Boży zamysł odnaleźć. Przypomnijmy sobie 

przypowieść o miłosiernym Ojcu i dwóch Jego synach. Młodszy, otrzymawszy 

część majątku wyjechał i roztrwonił wszystko co miał, a kiedy uświadomił sobie 

bezsensowność takiego życia podjął decyzję o powrocie do domu Ojca (por. Łk 

15,11-32). My także stoimy przed podobną decyzją. Szukamy odpowiedzi na 

dręczące nas pytanie: kim ja jestem? Dopóki nie uświadomimy sobie, że jako 

dziecko Boże jestem ukochanym przez Boga, nie będziemy mogli znaleźć 

odpowiedzi na drugie z egzystencjalnych pytań: w jakim kierunku zmierza moje 

życie?  Aby znaleźć odpowiedzi na te dwa fundamentalne pytania potrzebujemy 

się zatrzymać. Potrzeba ciszy, aby usłyszeć głos Boga mówiącego do nas, a 

jednocześnie spotkania we wspólnocie, która będzie ukierunkowana na Boga 

jako źródło prawdziwego szczęścia. 
 

4. Święty czas - rekolekcje 
 

 Wielokrotnie w naszym życiu pojawia się okazja na zatrzymanie. Taki 

czas to rekolekcje. Z reguły przeżywamy je przygotowując się do świąt 

Wielkanocnych i Bożego Narodzenia. Dziś także wiele osób samodzielnie 

poszukuje czasu, gdzie mogą odciąć się przynajmniej na chwilę od codziennych 

problemów i zatrzymać się nad tym, co naprawdę istotne. Taką samą możliwość 

daje wspólne pielgrzymowanie. 
 

Drodzy Diecezjanie,  

Drodzy Młodzi Przyjaciele,  
 

 Chcę zaprosić wszystkich na taki właśnie czas wspólnych rozważań o 

istocie życia podczas Łowickiej Pieszej Pielgrzymki Młodzieżowej na Jasną 



Górę. W tym roku nasza pielgrzymka już po raz dwudziesty wyrusza na 

pątniczy szlak. Są to specyficzne rekolekcje, gdzie podczas dziewięciu dni, 

łączymy wysiłek duchowy i fizyczny. Przemierzając kolejne kilometry w drodze 

na Jasnogórski Szczyt spotykamy osoby, które wspierają nas w różny sposób. 

Choćby przygotowując posiłki, przyjmując nas na nocleg, ale także te, które 

wędrując obok nas wspierają nas we wspólnym trudzie. Jest to czas wielkiej 

wspólnoty osób, a jednoczesnie dobry moment abyśmy spotkali się sam na sam 

z Bogiem, odnaleźli sens naszego życia. 
 

5. XX lat Łowickiej Pieszej Pielgrzymki Młodzieżowej  
 

Tegoroczna XX Pielgrzymka jest dla nas motywem wielkiej wdzięczności 

i radosnego uwielbienia za wszystkie dary łaski, które Bóg hojnie rozlewał na 

łowickich pątników podczas tych wszytkich lat. Jest to też pełna wdzięczności 

pamięć o tych, dzięki którym zaistniała i mogła rozwijać się nasza młodzieżowa 

pielgrzymka. Dziękujemy szczególnie ks. Biskupowi Seniorowi Alojzemu 

Orszulikowi, który był inicjatorem naszej pielgrzymki. Słowa wdzięczności 

kierujemy do obecnego Biskupa Łowickiego Andrzeja Franciszka Dziuby, który 

roztacza swoją ojcowską opiekę nad naszą pielgrzymką. Dziękujemy Księżom 

Przewodnikom, którzy z takim oddaniem troszczyli się przez te lata o rozwój 

duchowy i bezpieczeństwo na pielgrzymich szlakach.  

Dziękujemy wszystkim wolontariuszom i poszczególnym służbom za ich 

posługę, świadectwo wiary i czynnej miłości. Dziękujemy wszystkim 

sponsorom, ofiarodawcom, że przez te lata wspieracie nas, byśmy mogli dobrze 

i bezpiecznie iść do Częstochowy.  Naszą wdzięczność kieruję do tych 

wszystkich, którzy na trasie pielgrzymki podejmują nas obiadem, posiłkiem, 

noclegiem, bo kiedy do was przychodzimy czujemy się jak u siebie w domu. 

Bardzo jestem wdzięczny za gest przyjaźni kapłańskiej dla pielgrzymów 

szczególnie ze strony księży Proboszczów i ich parafian na trasie pielgrzymki.  

Dziękujemy wszystkim pątnikom, którzy z wiernością przez wiele lat 

budowali tradycję i rodzinny klimat naszej pielgrzymkowej wspólnoty.  
 

5. "Błogosławieni czystego serca" 
 

 Tegorocznym hasłem naszego pielgrzymowania są słowa z góry 

błogosławieństw, gdzie Chrystus mówi: "Błogosławieni czystego serca, 

albowiem oni Boga oglądać będą" (Mt 5,8). Czyste serce to oznaka człowieka, 

dzięki któremu odkrywamy Boga, który jest Miłością (por. 1J 4,8). Dziś 

potrzeba nam autentyczności i prawdy, abyśmy byli widocznym znakiem 



sprzeciwu wobec tego, co jest manipulacją, malwersacją i nieuczciwością wielu, 

którzy zapomnieli o Bogu. Dziś potrzeba, abyśmy byli świadkami, którzy dają 

świadectwo własnym życiem o umiłowaniu Boga.  

Nasza Ojczyzna przygotowuje się do wielkich wydarzeń, które będą 

miały miejsce w przyszłym roku. Do 1050 rocznicy chrztu Polski, do 

Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w lipcu 2016 roku, a w naszej 

diecezji do nawiedzenia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, które rozpocznie 

się jesienią 2016 roku.  

Papież Franciszek w tegorocznym orędziu do młodych pisząc o 

zaproszeniu Chrystusa do spotkania z człowiekiem zwraca uwagę, że jest ono 

skierowane do każdego z nas, niezależnie od miejsca i sytuacji w jakiej się 

znajdujemy. Wystarczy tylko: „Podjąć decyzję, by być gotowymi na spotkanie z 

Jezusem, na szukanie Go nieustannie każdego dnia” (Nr 3).  

Ufam, że wielu z pośród Was podejmie ten radosny trud 

pielgrzymowania. Nie bójcie się dawać świadectwa swojego przywiązania do 

Jezusa i Jego Matki. Na czas podejmowania decyzji i przygotowań do 

pielgrzymki wszystkim z serca błogosławię. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Zarządzenie:  

 

Zaproszenie proszę odczytać 19.07.2015 r. na wszystkich Mszach św., umieścić 

informacje o zapisach w ogłoszeniach parafialnych i powtórzyć w kolejne 

niedziele lipca, a załączony plakat umieścić w gablocie parafialnej. 
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