
ROCZNIKI
PASTORALNO-KATECHETYCZNE
Tom 4(59) — 2012

KS. PIOTR T. GOLISZEK

KATECHETYCZNE FUNKCJE PIELGRZYMKI MATURZYSTÓW

RózEnorodność koncepcji czQowieka sprawia, zEe istnieje wiele terminów
określaj Wacych jego natureW. Francuski egzystencjalista katolicki Gabriel Marcel
określiQ czQowieka jako homo viator, podkreślaj Wac w ten sposób, zEe ludzkiej
naturze odpowiada bytowa kondycja pielgrzyma1. CzQowiek jest weWdrowcem
wypatruj Wacym nowych horyzontów, poszukuj Wacym pokoju, sprawiedliwości,
prawdy i miQości. Od pierwszych chwil swego istnienia, od momentu, gdy
wyszedQ z r Wak Stwórcy – rozpoczyna podrózE ku ostatecznemu speQnieniu. Jest
– jak czytamy w Katechizmie Kościo.a Katolickiego – „«w drodze» (in statu

viae) do ostatecznej doskonaQości, któr Wa ma dopiero osi Wagn Wać i do której Bóg
go przeznaczyQ”2. Znakiem drogi zEycia, podarowanej czQowiekowi przez Bo-
ga, jest pielgrzymowanie chrześcijan do szczególnych miejsc kultu. Ten pro-
ponowany przez KościóQ rodzaj pobozEności jest wyrazem chrześcijańskiego
d WazEenia, by zEycie biegQo „ściezEk Wa prawych” (Prz 4, 11), „drog Wa nieskalan Wa”
(Ps 101, 6), „ściezEk Wa zEycia” (Ps 16, 11).
KazEdego roku maturzyści pielgrzymuj Wa na Jasn Wa GóreW, aby tam liczne

sprawy osobiste, jak wybór kierunku studiów, zawodu czy powoQania, powo-
dzenie na egzaminie dojrzaQości i wiele innych wazEnych decyzji powi Wazać
modlitw Wa przed obliczem Matki BozEej w Jej cudownej Jasnogórskiej Ikonie.
Taka pielgrzymka peQni roleW katechezy i jest tym samym przedQuzEeniem nau-
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czania religii w szkole. Przez organizacyjne i duchowe przygotowanie do niej,

motywowanie maturzystów do wyjazdu, pieleFgnowanie owoców wspólnego

pielgrzymowania realizowane s Fa trzy zasadnicze funkcje katechezy: nauczanie,

wychowanie i wtajemniczenie3, które decyduj Fa o tym, zJe katecheza wpisuje

sieF w proces ewangelizacyjny4. W niniejszym artykule zostanie omówiona

katechetyczna rola pielgrzymki w aspekcie wymienionych funkcji katechezy.

1. PIELGRZYMKA JAKO FORMA NAUCZANIA

Nauczanie jest jedn Fa z funkcji katechezy. Dyrektorium katechetyczne Koś-

cio3a katolickiego w Polsce wyjaśnia, zJe jej celem jest „ksztaXtowanie wiary,

nazywane niejednokrotnie nauczaniem wiary”5. Nauczanie katechetyczne,

oparte na podstawowych źródXach katechezy: Tradycja, Pismo ŚwieFte, Urz Fad

Nauczycielski KościoXa, symbole wiary, świadectwa świeFtych, refleksje teolo-

giczne, liturgia, ma prowadzić do poznania treści wiary, które wymagane jest

przez przylgnieFcie do wiary6 – czyli „do wyznania wiary rozumnej”7 i do

„ksztaXtowania postawy wiary”8. Wiedza religijna wobec wiary peXni tu sXu-

zJebny charakter – pomaga odkryć i zrozumieć tajemnice wyznawanej wiary,

która ukierunkowana jest ku przyszXości, ku zbawieniu wiecznemu9. Nie cho-

dzi tu jedynie o zdobycie wiedzy, ale bardziej o mozJliwie osobowe zespolenie

z poznan Fa rzeczywistości Fa. Zdobyta przez ucznia wiedza ma sXuzJyć jego zJyciu,

umozJliwić poszukiwanie odpowiedzi na nurtuj Face pytania, uzdolnić do podej-

mowania decyzji, ksztaXtować jego postawy i umiejeFtności10. W ten sposób

katecheza prowadzi ucznia do uchwycenia prawdy o BozJych planach wzgleF-

3 Por. CT 18; DCG 31; DOK 65, 68; PDK 37-53; R. M u r a w s k i. Katecheza (poje;-

cie i natura). W: Wokó3 katechezy posoborowej. Red. R. ChaXupniak, J. Kochel, J. Kostorz,

W. Spyka. Opole 2004 s. 145 (WKP).
4 Por. DOK 51, 63; PDK 54-57.
5 PDK 44.
6 Por. KO 9; CT 23; DOK 96, 85; A. H a j d u k. Katecheza i liturgia. Kraków 1999

s. 41-67.
7 PDK 44.
8 PDK 50.
9 Por. M. C h m i e l e w s k i. Funkcje katechezy. WKP s. 97; Z. M a r e k. Biblia

w katechetycznej pos3udze S3owa. Kraków 1998 s. 39-41; S. K u l p a c z y ń s k i. Kateche-

za jako nauczanie. HW 7:1996 nr 3 s. 21-36.
10 Por. J. S z p e t. Dydaktyka katechezy. Poznań 1999 s. 33-35.
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dem cz=owieka11, pozwala zrozumieć bogactwo darowanego zbawienia oraz
buduje wieOź z Chrystusem i Kościo=em. Celem nauczania religii jest nie tyle
zdobycie określonego zasobu wiadomości, ile doprowadzenie do osobowej
identyfikacji z rzeczywistości Oa poznawan Oa. Poczucie takiej tozUsamości powinno
zaowocować wierności Oa Chrystusowi – czyli sprawianiem rzeczywistości BozUej
w zUyciu. Wiedza religijna skoncentrowana jest na Osobie i dziele Jezusa
Chrystusa, wieOc jej przekazywanie jest personalnym integrowaniem świata
osobowego Y świata ucznia z osobowym światem Boga. Przypomnia= o tym
Jan Pawe= II w Adhortacji apostolskiej o katechizacji w naszych czasach Cate-
chesi tradendae: „w katechezie przez nauczanie przekazywany jest Chrystus,
S=owo Wcielone i Syn BozUy, wszystko zaś inne o tyle, o ile do Niego sieO
odnosi; […] naucza sam Chrystus”12. Takie nauczanie zaprasza cz=owieka,
by rozwazUa= siebie, swoj Oa tozUsamość, perspektywy zUyciowe13 w świetle Ist-
nienia Osobowego i by podejmowa= próbeO zakorzenienia, zbudowania oraz
umocnienia ca=ej swojej egzystencji na Chrystusie, azU po communio persona-
rum in Christo. Nauczanie jest zatem procesem s=uzU Oacym komunikacji z Bo-
giem, którego ostatecznym celem jest zbawienie cz=owieka14.

Form Oa religijnego nauczania jest tezU pielgrzymka maturzystów. Zadaniem
pielgrzymki – jak przypomina= kustoszom sanktuariów i duszpasterzom piel-
grzymów Jan Pawe= II – „jest prowadzić [pielgrzymów] do tego, co najwazU-
niejsze: do Jezusa Chrystusa Zbawiciela, kresu wszelkiej weOdrówki i źród=a
wszelkiej świeOtości”15. Taki chrystocentryzm winien cechować pielgrzymko-
we nauczanie. Rozpoczyna sieO ono juzU w chwili przygotowania pielgrzymki
– zarówno od strony organizacyjnej, porz Oadkowej, jak i wyjaśniaj Oacej (infor-
macyjnej), kszta=ceniowej oraz duchowej. Przygotowania winny rozpocz Oać sieO
od katechezy wprowadzaj Oacej w teologieO pielgrzymki, by w ten sposób pomóc
maturzystom sprecyzować osobisty cel, rozpoznać motywacje i zrozumieć
sens podrózUy do sanktuarium16. Wówczas warto odwo=ać sieO do biblijnego

11 Por. DCG 24.
12 CT 6.
13 Por. M. M a j e w s k i. Spotkania katechezy z teologi 6a. Kraków 1995 s. 9-11.
14 R. C z e k a l s k i. Katecheza komunikacj 6a wiary. P=ock 2006 s. 101.
15 Chrystus kresem wszelkiej we6drówki. Przemówienie do I Światowego Kongresu Dusz-

pasterstwa Sanktuariów i Pielgrzymów, 28 lutego 1992. W: Duszpasterstwo pielgrzymów i tu-

rystów. Wybór wypowiedzi i dokumentów kościelnych. Red. M. Ostrowski. Kraków 2003 nr 4.
16 Motywy i cele, którymi kieruje sieO m=odziezU wyruszaj Oac na pielgrzymkeO, s Oa zazwyczaj

z=ozUone. Wyp=ywaj Oa z pobozUności, cheOci korzystania z duchowych darów, takich jak: sakramen-
ty, s=owo BozUe, odpusty, =aski zwi Oazane z sanktuarium. Motywem jest pragnienie dzieOkczy-
nienia, uwielbienia Boga, przedstawienia Mu swojej prośby lub b=agania. Bywa i tak, zUe cele
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fenomenu pielgrzymki Izraela17, pielgrzymki Chrystusa18, a takzEe wyjaśnić

teologiczn Ja interpretacjeJ pielgrzymki KościoKa19, ludzkości20, kazEdego

chrześcijanina21.

Podstawowym doświadczeniem pielgrzyma musi być sKuchanie SKowa

BozEego. Katecheza gKoszona w trakcie pielgrzymki ma „umozEliwiać czerpanie

zEycia ze SKowa BozEego”22. JuzE na etapie przygotowania pielgrzymki, mKo-

dziezE winna być wprowadzona w lektureJ Pisma ŚwieJtego. „Wszelkie dziaKania

duszpasterskie w sKuzEbie pielgrzymom musz Ja koncentrować sieJ na przyblizEe-

niu pielgrzymowi SKowa BozEego” – wyjaśnia Papieska Rada ds. Duszpa-

nadprzyrodzone mieszaj Ja sieJ z czysto ludzkimi, takimi jak: pragnienie niezwykKych przezEyć,

zaspokojenia ciekawości i poznania nowych, interesuj Jacych miejsc, opuszczenie swojego domu.

Por. D. S z c z e r b a. Pielgrzymki. W: T e n zE e. Praktyczny leksykon modlitwy. Kraków

2008 s. 215-217.
17 Pielgrzymka Adamowa, pielgrzymowanie Abramowe, pielgrzymka exodusu, obrzeJdowa

pielgrzymka na Syjon, mesjańska pielgrzymka z prorokami. Papieska Rada ds. Duszpasterstwa

Migrantów i PodrózEnych. Pielgrzymka w Wielkim Jubileuszu Roku 2000. W: Duszpasterstwo

pielgrzymów i turystów nr 4-8 (PWJ).
18 Chrystus jako „Droga, Prawda i ZE ycie” (J 14, 6), pielgrzymka Jezusa do Jerozolimy (ak

2, 22-24. 49; ak 9, 51; 24, 51), pielgrzymka ku czKowiekowi, pielgrzymka ku Ojcu przez

krzyzE, meJkeJ, śmierć, Zmartwychwstanie i Wniebowst Japienie. TamzEe nr 9-11.
19 ZesKanie Ducha ŚwieJtego, pielgrzymki misyjne ApostoKów, migracja ascetyczna i ducho-

wy exodus w ramach zEycia monastycznego (IV i V w.), pielgrzymki do Ziemi ŚwieJtej (od

IV w.), wyprawy krzyzEowe (XI-XIII w.). TamzEe s. 66-72. W średniowieczu pielgrzymki staj Ja

sieJ powszechnym zwyczajem uznanym przez papiezEy i biskupów – biskupi udawali sieJ do

Rzymu, aby uczcić relikwie św. Piotra i św. PawKa (ad limina Apostolorum) oraz oddać cześć

sKuzEbie NasteJpcy św. Piotra dla KościoKa Powszechnego (ad Petri sedem), zwiedzali takzEe

katakumby i bazyliki. Do najbardziej popularnych miejsc p Jatniczych oprócz Palestyny i Rzymu

nalezEaKy: sanktuarium św. Jakuba w Composteli, grób Trzech Króli w Kolonii, miejsce meJczeń-

stwa Tomasza Becketa w Canterbury. Por. P. T. G o l i s z e k. Teologia pielgrzymki. W:

Nawiedzić Dom Matki. 25 lat pielgrzymowania maturzystów lubelskich na Jasn Ea GóreE . Red.

R. Lis, P. T. Goliszek, K. GaKan. Lublin 2009 s. 43-55. Pielgrzymowanie do sanktuariów

maryjnych od Guadelupe przez Lourdes, FatimeJ do Medjugorie.
20 Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Migrantów i PodrózEnych wymienia: Homo viator,

„pielgrzymki uniwersalne”, „świeckie pielgrzymki” – kulturalno-sportowe, pielgrzymki chrześ-

cijańskie misjonarzy i misjonarek, spotkania ekumeniczne, pielgrzymki jubileuszowe. PWJ

nr 24-31.
21 Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Migrantów i PodrózEnych interpretuje pielgrzymkeJ jako

wejście czKowieka: do Namiotu Spotkania z Bogiem, do Namiotu Spotkania ze SKowem BozEym,

do Namiotu Spotkania z KościoKem, do Namiotu Spotkania z pojednaniem, do namiotu spotkania

eucharystycznego, do namiotu spotkania z miKosierdziem, do namiotu spotkania z ludzkości Ja,

do namiotu spotkania osobistego z Bogiem i z samym sob Ja, do namiotu spotkania kosmicznego

z Bogiem i stworzeniem, do namiotu spotkania z Maryj Ja. TamzEe s. 82-96 (nr 32-42).
22 CT 47.
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sterstwa Migrantów i PodrózDnych. Dalej czytamy: „NalezDy przede wszystkim
poprzez praktyczne dosteQpne środki przekazu o sprawdzonej skuteczności
przygotować wTaściwy proces katechetyczny […]. W owym dziaTaniu kateche-
tycznym, zwracaj Qac uwageQ na wydarzenia, które s Qa celebrowane w nawiedza-
nych miejscach, nie powinno sieQ jednocześnie zapominać o koniecznej hierar-
chii w ukazywaniu prawd wiary ani o zakorzenianiu w tradycji liturgicznej,
w której uczestniczy KościóT”23.

W konferencjach gToszonych w czasie przygotowania pielgrzymki, nasteQp-
nie na p Qatniczym szlaku24 i w sanktuarium nie powinno zabrakn Qać tematyki
maryjnej25. Za pomoc mozDe posTuzDyć mariologiczny dorobek Soboru Waty-
kańskiego II, adhortacja PawTa VI Marialis cultus czy encyklika Jana Paw-
Ta II Redemptoris Mater. W katechezeQ maryjn Qa nalezDy tezD wkomponować ele-
ment eklezjalny26. Maryja Dziewica jest Matk Qa Boga i Odkupiciela, „Matk Qa
Zbawiciela w GTowie i w czTonkach, a takzDe Matk Qa stworzenia i Matk Qa Koś-
cioTa”27. Maryja Matka wierz Qacych, „Rodziny BozDej na ziemi”28, „w Koś-
ciele ŚwieQtym zajmuje miejsce najwyzDsze po Chrystusie, a zarazem nam
najblizDsze”29. Ona sama jest KościoTem zrekapitulowanym historiozbawczo
i doskonaTym jego speTnieniem. KościóT jako Misterium Bosko-ludzkie
„w Osobie NajświeQtszej Maryi Panny juzD osi Qaga doskonaTość, dzieQki której
istnieje nieskalany i bez zmazy”30. „W Niej KościóT podziwia i wysTawia
wspaniaTy owoc odkupienia i jakby w przeczystym obrazie z radości Qa ogl Qada
to, czym caTy pragnie i spodziewa sieQ być”31.

Pielgrzymka stanowi oryginaln Qa formeQ posTugi sTowa oraz przekazywania
wiary. Tym bardziej w klimacie turystyki religijnej mozDe pojawić sieQ element
dialogu interdyscyplinarnego. Nauczanie w czasie pielgrzymki mozDe – podob-
nie jak katecheza szkolna (zgodnie z polskim dyrektorium katechetycznym)
– zmierzać „do skorelowania treści nauczania religii z treściami pozostaTych

23 PWJ nr 34.
24 MozDna stosować formy przepowiadania, które speTniaj Qa funkcjeQ nauczania: konferencja,

dyskusja, kr Qag biblijny, film czy nagranie magnetowidowe [DVD, do wykorzystania w autokarze].
25 Zob. M. Z a j Qa c. Katecheza maryjna w Polsce w latach 1905-2005. Lublin 2006.
26 Por. W. P r z y g o d a. Duszpasterstwo w sanktuarium maryjnym. W: Duszpasterstwo

specjalne. Red. R. Kamiński, B. DrozDdzD. Lublin 1998 s. 379.
27 Cz. S. B a r t n i k. KościóA. Lublin 2009 s. 361.
28 RM 30.
29 KK 54.
30 KK 65.
31 KL 103.
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przedmiotów szkolnych”32. Dodajmy w tym przypadku – z treściami, które

s Ia istotne dla motywacji i celów pielgrzymowania. W wielu sanktuariach –

jak zauwazLa WiesMaw Przygoda – „sama historia ośrodka pielgrzymkowego,

opowiadane niezwykMe wydarzenia, sakralna architektura wraz z pami Iatkami

i wotami, a zwMaszcza «cudowny wizerunek» wywoMuj Ia podziw i wzruszenie

oraz skManiaj Ia do refleksji i modlitwy”33. Potrzebna jest tu zatem i kate-

cheza przed wyjazdem, i konferencja w trakcie pielgrzymowania na temat

historii sanktuarium, historii muzyki, historii sztuki34, historii polskiego piel-

grzymowania35. Wyjaśnić tezL nalezLy wartości spoMeczne, kulturowe, narodo-

we, patriotyczne i religijne, a takzLe prawdy teologiczne i normy moralne,

które warunkuj Ia swoisty dynamizm sanktuarium36.

Warto wzi Iać pod uwageI takzLe zagadnienia z geografii i biologii37. Piel-

grzymowanie bowiem ma równiezL charakter krajoznawczy; jest wieIc dobr Ia

okazj Ia do zdobywania wiedzy środowiskowo-przyrodniczej i ekologicznej.

„Innym walorem religijnych pielgrzymek – wyjaśnia StanisMaw Kowalczyk –

jest uwrazLliwienie ludzi wierz Iacych na pieIkno: tak pieIkno ogl Iadanej przyrody

(gór, lasów, rzek, jezior), jak i pieIkno dzieM sztuki (obrazu, rzeźby, architek-

tury)”38. Ow Ia wrazLliwość estetyczn Ia trzeba jednak w mModym czMowieku

ksztaMtować i to pozostaje zadaniem katechezy.

Pielgrzymka do miejsca świeItego określana jest czeIsto jako „modlitwa w dro-

dze”. Modlitwa to gMówny cel p Iatniczego wysiMku. Pielgrzym od pocz Iatku jest

zaproszony do rozmowy z Bogiem, a czas i okoliczności weIdrówki staj Ia sieI dla

niego namiotem spotkania osobistego z Bogiem i z sob Ia samym39. „Pielgrzym-

32 PDK 83.
33 Duszpasterstwo w sanktuarium maryjnym s. 370-371.
34 Podstawa programowa katechezy Kościo8a katolickiego w Polsce zacheIca do korelacji

nauczania religii z edukacj Ia szkoln Ia w nasteIpuj Iacych obszarach: liceum i technikum – jeIzyk

polski [np. Bogurodzica – najstarsza polska pieśń religijna i tekst poetycki, powstaMy na przeMo-

mie XIII i XIV w.], wiedza o kulturze, historia; liceum i technikum w zakresie rozszerzonym

– historia muzyki, historia sztuki. Por. Konferencja Episkopatu Polski. Podstawa programowa

katechezy Kościo8a katolickiego w Polsce. Kraków 2010 s. 80-94.
35 Zob. Z. S. J a b M o ń s k i. Pielgrzymowanie na Jasna Góre> w czasie i przestrzeni.

Wybór rozpraw i artyku8ów. CzeIstochowa 2000.
36 Por. W. P r z y g o d a. Duszpasterstwo w sanktuarium maryjnym. HD 62:1993 nr 3

s. 87.
37 Por. Konferencja Episkopatu Polski. Podstawa programowa katechezy Kościo8a kato-

lickiego w Polsce s. 85, 95-96.
38 Elementy filozofii i teologii sportu. Lublin 2010 s. 211.
39 Por. PWJ nr 40.



213KATECHETYCZNE FUNKCJE PIELGRZYMKI MATURZYSTÓW

ka ma doprowadzić do rozkwitu wiareG jej uczestników, jak równiezM do umocnie-
nia owego zjednoczenia z Bogiem w modlitwie” – zaznacza Maciej Ostrow-
ski40. Aby wieGc podrózM nie byZa jedynie przenoszeniem sieG z miejsca na miej-
sce, form Ga turystyki, ale szlakiem duszy, winna być „szkoZ Ga modlitwy”. W pierw-
szej kolejności oznacza to konieczność przekazania mZodziezMy stosownej wiedzy
na temat modlitwy, jej znaczenia „w kontekście caZego depozytu wiary”41 oraz
uczenia konkretnych tekstów modlitw i pieśni. NasteGpnie „szkoZa modlitwy” to
rozbudzenie zMycia modlitwy, ukazanie jej sensu, zaproszenie do chrześcijańskiej
doskonaZości jako wspólnoty z Bogiem poprzez zakorzenienie zMycia w Jezusie
Chrystusie. Wreszcie jest to wprowadzenie w praktykeG modlitwy indywidualnej
i wspólnotowej, zwZaszcza w modlitweG liturgiczn Ga przygotowan Ga przez mZodziezM
i przezMywan Ga w sanktuarium42.

Nie mozMemy zapomnieć, zMe pielgrzymkowe nauczanie sZuzMy nie tylko mZo-
dziezMy, ale tezM organizatorom i osobom odpowiedzialnym za mZodziezM. Kateche-
ci, duszpasterze, nauczyciele, wychowawcy, dyrektorzy szkóZ nie tylko wyraźnie
wspieraj Ga sam Ga mZodziezM, lecz znajduj Ga w takim przedsieGwzieGciu wazMne wsparcie
dla ich pracy dydaktycznej i wychowawczej. Pielgrzymowanie uczy ich dobrej
organizacji wZasnej pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz relacyjnego –
z serca do serca, od osoby do osoby – modelu funkcjonowania szkoZy43. Zaan-
gazMowanie w organizacjeG wyjazdu, ekspresja twórcza wyrazMona w dekoracji
autokaru, wspólna modlitwa i śpiew – dopeZniaj Ga doświadczenie wspólnoty zMycia
i pracy poza szkoZ Ga. Kompetencje nauczycieli otrzymuj Ga nowy horyzont sensu
i zostaj Ga poszerzone o nowe umiejeGtności i postawy, które staj Ga sieG osobowym
bogactwem44. Interioryzowanie wartości oraz nabywanie odpowiednich osobo-

40 Jesteśmy pielgrzymami przed Tob 2a. Pos4uga duszpasterska wśród pielgrzymów. Kraków
2005 s. 83.

41 Por. PDK 27.
42 Dla mZodziezMy istotn Ga roleG w doświadczeniu zMycia modlitw Ga peZni Ga uwarunkowania

zewneGtrzne – atmosfera refleksji, medytacji, modlitwy czy rachunku sumienia. O sprzyjaj Gacej
atmosferze decyduj Ga: miejsce, pora dnia, postawa ciaZa, dobór modlitw i obecność konkretnych
nauczycieli modlitwy. Gdy chodzi o miejsce – mZodzi ludzie chc Ga, by miaZo wymiar „we-
wneGtrzny i duchowy”, np. by byZo to sanktuarium, by modlitwa toczyZa sieG we wspólnocie. Inni
lubi Ga sieG modlić w drodze, podczas spaceru, w plenerze. Por. E. G o Z Ga b e k. Modlitwa

m4odziez:y. Studium teoretyczno-empiryczne. WrocZaw 2006 s. 146, 159.
43 Por. M. N o w a k. Wychowawczy wymiar pielgrzymek maturzystów archidiecezji

lubelskiej. W: Nawiedzić Dom Matki s. 70.
44 Świadectwo nauczycieli uczestnicz Gacych w pielgrzymce maturzystów: „Klasyfikujemy

uczniów wedZug pewnego schematu, dostrzegamy w nich tylko to, co chcemy zauwazMyć. Jasno-
górska Pani przypomniaZa mi, zMe nauczyciel to nie tylko ten, który uczy, wychowawca to nie
tylko ten, który wychowuje; to ten, który jeśli nawet wszyscy w Gatpi Ga, wierzy w ucznia i do-
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wych i duchowych dyspozycji mobilizuje nauczycieli do wAasnego rozwoju

pedagogiczno-osobowego i religijno-kulturowego.

Nauczanie podczas pielgrzymki integralnie wkomponowuje sieH w nauczanie

katechetyczne i stanowi jego kontynuacjeH. Konferencje pielgrzymkowe posze-

rzaj Ha wiedzeH religijn Ha, a dzieHki temu prowadz Ha do przezKywania i celebrowania

wAasnej wiary, a ostatecznie do spotkania z Bogiem. Wiedza zdobyta podczas

przygotowania pielgrzymki i w trakcie jej trwania umozKliwia czAowiekowi

blizKsze spotkanie z Chrystusem i Jego Matk Ha w miejscu kultu, uczy pobozK-

ności maryjnej jako postawy czci i miAości wzgleHdem Boga przez naśladowa-

nie wiary i cnót Maryi, jej zjednoczenia z Synem i zKycia Jego Ewangeli Ha;

w końcu – zacheHca do podjeHcia podrózKy wewneHtrznej, uwazKnego wsAuchania

w gAos Ducha ŚwieHtego, aby odnaleźć samego siebie i sw Ha niezwykA Ha god-

ność dziecka BozKego. Nauka katolicka stanowi tezK „drogeH”, któr Ha KościóA

chce prowadzić swoich wiernych gAosz Hac oreHdzie zbawcze.

2. WYCHOWAWCZA FUNKCJA PIELGRZYMKI

Wychowanie jest kolejn Ha katechetyczn Ha funkcj Ha pielgrzymowania. Jest to

przede wszystkim wychowanie w wierze, które „ma na celu rozwijać i ksztaA-

tować wiareH”45 dojrzaA Ha, przezKywan Ha we wspólnocie KościoAa, jako spotkanie

z Chrystusem w SAowie BozKym, liturgii, a zwAaszcza w sakramentach46. Wy-

chowanie w wierze prowadzi katechizowanego do samopoznania w świetle

Boga, tak aby w trudzie samowychowania – jak uczyA Jan PaweA II – „w peAni

wyraziAo sieH jego czAowieczeństwo – azKeby sieH ono urzeczywistniAo”47. Urze-

czywistniać zaś powinno sieH „wedAug miary daru Chrystusowego” (Ef 4, 7). Wy-

chowawcza funkcja katechezy obejmuje równiezK ksztaAtowanie postaw i umiejeHt-

ności: „wychowanie do modlitwy, ksztaAtowanie sumienia, wychowanie do litur-

gii, szczególnie do uczestnictwa w Eucharystii, wychowanie do zKycia w Koście-

strzega w nim to, czego inni nie widz Ha. ByAam dumna z postawy moich uczniów, ich chrześci-

jańskiej dojrzaAości i m Hadrości zKyciowej. Jednocześnie wstyd mi byAo, zKe tak jak innym zdarza-

Ay mi sieH chwile, kiedy w nich w HatpiAam, kiedy zauwazKaAam tylko ich bAeHdy i niedoskonaAości”

(A.O.) Nawiedzić Dom Matki s. 120; „OdkrywaAam, jakie maj Ha bogate wneHtrza. Wtedy jako

mAody nauczyciel uświadomiAam sobie, zKe ucznia, aby zrozumieć i dobrze ocenić, trzeba poz-

nać na wielu pAaszczyznach. ZobaczyAam, zKe system klasowo-lekcyjny jest zbyt ubogi” (A.L.).

TamzKe s. 165.
45 PDK 37.
46 Por. CT 18; KKK 7.
47 List do rodzin Gratissimam sane z okazji Roku Rodziny. Watykan 1994 nr 9.



215KATECHETYCZNE FUNKCJE PIELGRZYMKI MATURZYSTÓW

le, do dawania świadectwa, do obecności w świecie poprzez zaangazJowanie
w zJycie gospodarcze, spoLeczne i polityczne, wychowanie do odpowiedzialności
za świat, do wolności, tolerancji i poszanowania innych”48.

Celem wychowania, w rozumieniu chrześcijańskim, jest zawsze osoba,
która jest nadsyntez Wa duszy i ciaLa. Osoba jest norm Wa syntetyzowania świata
materialnego i duchowego, a takzJe kryterium przekraczania tych światów
w TranscendencjeW49. Wychowanie wieWc jest to d WazJenie do tego, aby czLo-
wiek zrozumiaL, kim jest sam w sobie, kim jest jako osoba ludzka, aby roz-
poznaL swoje czLowieczeństwo w świetle Osoby Chrystusa, a nasteWpnie podj WaL
wysiLek aktualizacji swojej osoby, przyj WaL wysok Wa miareW zJycia i bycia czLo-
wiekiem w komunii i zjednoczeniu z Jezusem Chrystusem50. Pielgrzymka
jest wprawdzie trudem fizycznym, jednak nade wszystko stanowi duchow Wa
drogeW czLowieka przez czas i przestrzeń do wieczności i do spotkania z Bo-
giem. Mobilizuje do wewneWtrznej pracy nad sob Wa, do umiejeWtności wychodze-
nia poza doczesność i jej ograniczenia; wzbogaca aksjologicznie.

Pielgrzymowanie skLania zatem czLowieka do moralnego dobra i świeWtości.
Dyrektorium o poboz-ności ludowej i liturgii we fragmencie poświeWconym du-
chowości pielgrzymowania wskazuje najpierw na jej eschatologiczny wymiar.
Pielgrzymowanie pomaga spojrzeć na zJycie jako pod WazJanie do celu. Cel piel-
grzymki – sanktuarium symbolizuje niebieskie Jeruzalem. Zatem pielgrzymuj Wa-
cy do sanktuarium jest w nadziei mieszkańcem przyszLego Królestwa. Piel-
grzymka jest takzJe „drog Wa nawrócenia”. W czasie drogi czLowiek ma sposob-
ność uświadomić sobie wLasn Wa grzeszność i zniewolenia, a w zwi Wazku z tym
takzJe okazjeW osi WagnieWcia wewneWtrznej wolności i gLeWbszego zrozumienia zJycia.

Wymiar pokutny pielgrzymki nie wyklucza jej charakteru świ Watecznego.
Radość chrześcijańskiego pielgrzymowania jest zwi Wazana z atmosfer Wa wspólnego
weWdrowania. Jest tezJ okazj Wa do praktykowania chrześcijańskiego braterstwa, do
okazania spontanicznej radości, do świadczenia solidarności, sLuzJby i miLości.
Pielgrzymka jest rodzajem szkoLy apostolskiej. Wspólne podrózJowanie uczy
zaangazJowania w zJycie KościoLa, np. przygotowania liturgii, pomocy sLabszym,
peLnienia rózJnych funkcji na rzecz wspólnoty. Jest takzJe „apostolstwem w dro-
dze”. Na p Watniczym szlaku chrześcijanin ma wiele okazji, by dać świadectwo

48 C h m i e l e w s k i. Funkcje katechezy s. 97; por. DOK 85; PDK 39-40.
49 Por. P. T. G o l i s z e k. Katecheza a osoba. Wybrane zagadnienia z metodologii

personalistycznej w katechezie. Lublin 2010 s. 23.
50 Por. CT 5; KKK 426; DOK 80; PDK 21.
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wiary wobec przygodnie spotkanych osób51. NalezEy wieFc przygotować matu-

rzystów do tego wydarzenia jako „weFdruj Facych zwiastunów Chrystusa”52.

Wychowanie w trakcie pielgrzymki i poprzez pielgrzymkeF dokonuje sieF

w kategoriach teologicznych i eklezjalnych. Syntez Fa tych dwóch wymiarów

jest wychowanie personalistyczne, które nie jest tylko rozumiej Fac Fa refleksj Fa

czRowieka nad sob Fa samym, ale relacj Fa, zEyciem i funkcjonowaniem z innymi

osobami i dla innych osób. Urzeczywistnienie wRasnego czRowieczeństwa nie

jest abstrakcj Fa, lecz polega na uczestnictwie w czRowieczeństwie drugiego.

CzRowiek jako osoba realizuje swoje mozEliwości w bezpośrednich kontaktach

z innymi – jest bowiem istot Fa spoReczn Fa, jest „o tyle «bytem w sobie», samo-

dzielnym i zupeRnym, o ile jest «bytem dla drugiego» bytem spoRecznym”53.

WRaśnie podczas pielgrzymki trac Fa znaczenie wszelkie rózEnice środowiskowe,

zanika stratyfikacja spoReczna. Uczestnicy staj Fa sieF sobie bliscy, braterscy

wobec siebie, solidarni. Dokonuje sieF integracja grupy poprzez wspóln Fa

modlitweF i praktyki religijne oraz wzajemn Fa pomoc54.

Samo sanktuarium jest takzEe miejscem wychowania55. Sanktuaria maryjne

świadcz Fa o szczególnej obecności Maryi w zEyciu KościoRa i skRaniaj Fa do

gReFbokiej maryjnej pobozEności. Matka Jezusa znajduje sieF „na wszystkich

drogach codziennego zEycia KościoRa”56. Sanktuarium maryjne jest domem

Matki, niejako miejscem odpoczynku w drodze do Jej Syna – Chrystusa. Jest

ono znakiem obecności i dziaRania Boga oraz uprzywilejowanym miejscem

rzeczywistego spotkania czRowieka z Nim57. Pozwala na doświadczenie

wielkiego bogactwa, które Chrystus pozostawiR KościoRowi; jest prawdziwym

wieczernikiem, w którym KościóR zEarliwie modli sieF wspólnie z Maryj Fa58.

W Polsce od pocz Fatku formowania sieF jej państwowości pielgrzymki stano-

wiRy istotny element zEycia religijnego oraz czynnik ksztaRtowania sieF tozE-

samości narodowej. MieFdzy innymi na Jasn Fa GóreF pielgrzymowaRy wszystkie

51 Kongregacja ds. Kultu BozEego i Dyscypliny Sakramentów. Dyrektorium o poboz-ności

ludowej i liturgii. Zasady i wskazania nr 281 (DPLL).
52 DA 14.
53 M. A. K r Fa p i e c. Odzyskać świat realny. Lublin 1993 s. 670.
54 Por. K o w a l c z y k. Elementy filozofii i teologii sportu s. 211.
55 Por. P r z y g o d a. Duszpasterstwo w sanktuarium maryjnym s. 376-377.
56 RH 22.
57 Por. Cz. K r a k o w i a k. Sanktuarium i pielgrzymki. Wiadomości Archidiecezji

Lubelskiej „Memoranda” 84:2010 nr 1 s. 25.
58 J a n P a w e R II. Znaczenie sanktuariów maryjnych. Przemówienie na AnioR Pański,

Watykan 21 czerwca 1987. W: Duszpasterstwo pielgrzymów i turystów s. 32-33.
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stany i grupy spoCeczne59. Miejsce to nazwano duchow Na stolic Na Rzeczpospoli-
tej, w której wszyscy gromadzili sieN jako jedna wspólnota. Z czasem piel-
grzymki staCy sieN narzeNdziem integracji narodowej i pojednania, okazj Na wyz-
nania wiary i nawrócenia, sposobem budowania wspólnoty religijnej, jak rów-
niezV spoCecznej i narodowej. Sanktuarium jasnogórskie i zmierzaj Nace do niego
pielgrzymki wybitnie przyczyniCy sieN do umocnienia wieNzi i ducha narodowego
podczas rozbiorów Polski, II wojny światowej i w okresie komunizmu60.
Szczególny i wyj Natkowy pielgrzym – bC. Jan PaweC II [ gromadziC rzesze ludzi
wokóC Jasnej Góry. Za kazVdym razem nauczaC, zVe jasnogórskie sanktuarium jest
oCtarzem i konfesjonaCem Narodu, miejscem modlitwy i czuwania, odnowy
moralnej i spoCecznej oraz przestrzeni Na wolności. PrzypominaC: „Tutaj zawsze
byliśmy wolni”61. Pielgrzymka sprzyja wieNc ksztaCtowaniu wspólnej świado-
mości narodowej i kulturowej. PeCni roleN katechezy patriotycznej, wychowuj Nacej
do wolności, do odpowiedzialności za wspólne dobro, do odwagi „wyzwolenia
z pokusy nijakości […] do nawrócenia sumień, do uporz Nadkowania zVycia ro-
dzin, jednostek i środowisk”62, do zwycieNstwa nad „wszystkim, co zagrazVa
godności ludzkiej i dobru naszej ojczyzny”63.

Z wychowaniem patriotycznym ściśle C Naczy sieN wychowanie kulturowe. Nie
chodzi jedynie o poznawanie sztuki, architektury, malarstwa, rzeźby, muzyki
i śpiewu, nad którymi to dobrami klasztory i sanktuaria maj Na pieczeN. Spotka-
nie z prawdziw Na kultur Na ksztaCtuje czCowieka i sCuzVy jego peCnemu rozwojowi.
Jest mu potrzebne w celu „interpretacji świata i zVycia”64, dla jego moralne-

59 Pierwsza Warszawska Pielgrzymka Piesza na Jasn Na GóreN wyruszyCa 6 sierpnia 1711 r.,
zorganizowana przy kościele ojców paulinów, jako podzieNkowanie za uratowanie miasta przed
epidemi Na.

60 A. J a c k o w s k i, I. S o C j a n. Polskie pielgrzymowanie. „Pokolenie” 2007 nr 5
s. 20; zob. W. P i w o w a r s k i. Znaczenie ośrodka pielgrzymkowego dla z4ycia religijnego

i kultury narodowej. W: Wspólnota miejscem tworzenia. Red. L. Dyczewski. Niepokalanów
1992 s. 143-154.

61 Cyt. za: Z. S. J a b C o ń s k i. St ;ad stawaliśmy sie; wolni. Jasna Góra-CzeNstochowa
2009 s. 120.

62 J a n P a w e C II. List na uroczystość Królowej Polski – 3 maja 1996. „Niedziela”
39:1996 nr 19 s. 5.

63 T e n zV e. Do generaDa Zakonu Paulinów O. Izydora Matuszewskiego, z dnia 1 kwiet-

nia 2005 r. W: PrzesDanie jubileuszu 350-lecia Zwycie;skiej Obrony Jasnej Góry. Red. Z. S.
JabCoński. Jasna Góra-CzeNstochowa 2005 s. 9-10.

64 T e n zV e. Przemówienie do przedstawicieli świata nauki i sztuki. Natura i sztuka

drogami prowadz ;acymi do tajemnicy Boga. Wiedeń 12.08.1983 r. W: Jan PaweD II. Wiara

i kultura. Dokumenty, przemówienia, homilie. Red. M. Radwan, S. WyleNzVek, T. Gorzkula.
Lublin 1988 s. 209.
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go i duchowego rozwoju. Istot =a kultury B wedCug Jana PawCa II B jest

„ksztaCtowanie w czCowieku osoby, ducha w peCni dojrzaCego, zdolnego do-

prowadzić wszystkie swoje mozMliwości do peCnego rozwoju”65.

Wielk =a wartości =a pielgrzymki jest budowanie wzajemnych relacji mie=dzy jej

uczestnikami. Wspólne pielgrzymowanie uczniów wraz z nauczycielami i wy-

chowawcami sprawia, zMe mCodziezM poznaje ich w caCkowicie nowej sytuacji:

wspólna modlitwa, konferencje o treści religijnej, szczególne doświadczenia

i przezMycia. W tej pielgrzymkowej, „interpersonalnej przestrzeni” umacniaj =a sie=

wzajemne wie=zi mie=dzy uczniami, a takzMe mie=dzy uczniami i nauczycielami. To

doświadczenie znajduje potem odzwierciedlenie w szkolnej codzienności, wpCy-

wa na pomyślne rozwi =azywanie rózMnych kwestii wychowawczych, pozwala sku-

tecznie budować autentyczn =a wspólnote= klasow =a i szkoln =a. Takie owoce piel-

grzymowania niejednokrotnie motywuj =a nauczycieli do pracy wychowawczej,

a takzMe do formacji osobistej: do przyje=cia określonych postaw, zachowań, a na-

wet do wierności wartościom, za którymi w ich obecności opowiedziaCa sie=

pielgrzymuj =aca mCodziezM. Z doświadczenia pielgrzymki rodzi sie= pewna teoria

katechizowania i teoria wychowania, które s =a wynikiem wysiCku wspólnego

pielgrzymowania, wCozMonej w przygotowanie mCodziezMy pracy, refleksji nad

ludzkim zMyciem66. Pielgrzymka jest bowiem dziaCaniem praktycznym, które

mozMe stać sie= uniwersalnym modelem dziaCania wychowawczego67.

Pielgrzymka sprzyja wszechstronnemu rozwojowi osobowości i jest okazj =a

wychowania religijno-moralnego oraz kulturowo-patriotycznego mCodziezMy.

NajpeCniejszym owocem wychowawczego oddziaCywania pielgrzymki jest du-

chowa przemiana jej uczestników i ich religijno-moralne odrodzenie polegaj =a-

ce na duchowym zjednoczeniu z Bogiem. Celem wychowania jest zawsze

osoba. Pielgrzymka ma doprowadzić do ujawnienia sie= czCowieka jako osoby.

Bowiem pielgrzymowanie, przezMywane jako celebracja wCasnej wiary czy

manifestacja religijna, zwi =azane jest ze świadomym czynem czCowieka. Czyn

zaś jest konstytutywnym czynnikiem dynamicznej osoby ludzkiej68. WysiCek

65 T e n zM e. Przemówienie do intelektualistów. Kultura s1uz2y wyniesieniu cz1owieka

i rozwojowi wspó1pracy mie7dzy narodami. Coimbra 15.05.1982 r. W: Jan Pawe1 II. Wiara

i kultura s. 140.
66 Zob. W. G i e r a t. Turystyka a wychowanie – wskazówki metodyczne. W: Struktury

pedagogiczne w katechezie. Red. M. ŚniezMyński. Kraków 2001 s. 179-203.
67 Por. N o w a k. Wychowawczy wymiar pielgrzymek maturzystów archidiecezji lubelskiej

s. 77.
68 Por. K. W o j t y C a. Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne. Lublin 2000

s. 73.
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pielgrzymowania jest dziaIaniem religijnym, przez które czIowiek speInia sieN
i aktualizuje jako czIowiek i jako osoba wierz Naca69. CzIowiek poznaje praw-
dy wiary, praktyki religijne i rozbudza w sobie pobozTność maryjn Na, ale
w wydarzeniu pielgrzymki „osi Naga” bezpośredni kontakt poznawczy z samym
sob Na. Dokonuje pewnego rodzaju odkrycia samego siebie i wyboru samego
siebie, czyli odkrywa prawdeN o sobie70.

3. INICJACYJNA FUNKCJA PIELGRZYMKI

Przemierzana przez pielgrzymów droga prowadzi do miejsca szczególnej
obecności Boga i Jego Iaski, „do przestrzeni, które On wybraI, aby na nich
rozbić swój «namiot» mieNdzy nami, a przez to umozTliwić czIowiekowi bar-
dziej bezpośrednie spotkanie z Nim”71 – interpretuje teologieN przestrzeni Jan
PaweI II. Kontynuuj Nac teN myśl, PapiezT wskazuje, zTe „ta «koncentracja» świeN-
tej przestrzeni osi Naga szczyt w Chrystusie, który jest teraz jako Osoba now Na
«świ Natyni Na», […] w Chrystusie jest «świ Natyni Na» takzTe KościóI, a nawet kazTdy
uczeń Chrystusa”72. Pielgrzymka prowadzi wieNc do „Namiotu Spotkania
z KościoIem – zgromadzeniem tych, których SIowo BozTe zwoIuje, by utwo-
rzyli Lud BozTy: karmieni CiaIem Chrystusa sami staj Na sieN oni CiaIem Chrys-
tusa”73. Doświadczenie wspólnego czasu i przestrzeni z innymi pielgrzymu-
j Nacymi jest dla maturzystów okazj Na do odkrycia KościoIa – communio perso-

narum, wspólnoty osób d NazT Nacych na Jasn Na GóreN ze śpiewem, z modlitw Na,
w jednej wierze zjednoczonych w jedno CiaIo, które jest CiaIem Chrystusa.

Ten wspólnototwórczy i eklezjotwórczy wymiar pielgrzymki decyduje
o tym, zTe peIni tezT ona katechetyczn Na funkcjeN wtajemniczenia. Celem tego
procesu jest „urzeczywistnianie KościoIa jako wspólnoty zbawczej […] wspie-
rany [proces] przez ksztaItowanie świadomości sakramentalnej”74. Kateche-
tyczna posIuga wtajemniczenia chrześcijańskiego polega na integracji katechi-

69 Por. K. W o j t y I a. Teoria – „praxis”: temat ogólnoludzki i chrześcijański. W:
T e n zT e. Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne s. 468-469.

70 Por. T. S t y c z e ń. Być sob @a to przekraczać siebie – o antropologii Karola WojtyCy.
W: K. W o j t y I a. Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne s. 496.

71 List o pielgrzymowaniu do miejsc zwi @azanych z histori @a zbawienia. W: Duszpasterstwo

pielgrzymów i turystów nr 1.
72 TamzTe nr 3.
73 PWJ nr 35.
74 PDK 52.
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zowanego ze wspólnot :a chrześcijan i Chrystusem zEyj :acym we wspólnocie

KościoFa. MirosFaw Chmielewski zaznacza ponadto: „Posiada charakter dialo-

giczny, poniewazE jest wezwaniem skierowanym do katechizowanego przez

gFoszone sFowo o zbawieniu czFowieka, wezwaniem do wiary i pokuty i jego

odpowiedzi :a wyrazEaj :ac :a sie: w wierze”75. Bazuj :ac na fakcie i świadomości

chrztu katechizowanych, katecheza wprowadza ich jeszcze gFe:biej w osobowe

zEycie Boga, które jest „doste:pne” dzie:ki KościoFowi i w Kościele, w sakra-

mentach, zwFaszcza w Eucharystii, oraz w liturgii, która uobecnia Misterium

Paschalne Chrystusa76. Wtajemniczenie jest aktem personalizacji czFowieka:

dokonuje sie: przez osobowe gFoszenie SFowa BozEego, prowadzi do inter-

personalnego spotkania w znakach sakramentalnych z osobow :a zbawcz :a mi-

Fości :a Chrystusa i do osobowego zespolenia mistyczno-ontycznego z Trój-

Osobowym Bogiem w liturgii77. Poprzez modlitwe: wychowanek podtrzymu-

je swoj :a osobow :a wie:ź z Bogiem oraz świadomie i odpowiedzialnie wF :acza

sie: w osobowe zEycie KościoFa – Bosko-ludzkiej Osoby Mistycznej.

Pielgrzymka, podczas której maturzyści znajduj :a „klimat wybitnie sprzyja-

j :acy rozwazEaniu sFowa BozEego i sprawowaniu sakramentów, zwFaszcza pokuty

i Eucharystii”78, stanowi wie:c dogodn :a przestrzeń i czas na uświadomienie

maturzystom ich przynalezEności do KościoFa, na pomoc im w zaakceptowaniu

tego faktu, na wzbudzenie w nich odpowiedzialności za „mój KościóF”. Piel-

grzymka jest wyrazem zEycia KościoFa; uczestniczenie w niej pogFe:bia świado-

mość zobowi :azania do tworzenia, odnawiania i budowania przekonuj :acego

obrazu i wiarygodnej jego wizji79. Maturzyści uświadamiaj :a sobie, zEe ich

zEycie wpisuje sie: w pielgrzymke: wiary caFego KościoFa.

Obecność na pielgrzymce i pobyt w sanktuarium „odtwarza w pewien

sposób droge: wiary, która pewnego dnia doprowadziFa do chrztu i która teraz

wyrazEa sie: w odnowiony sposób w uczestnictwie w sakramentach”80. Piel-

grzymka prowadz :aca do sanktuarium jest drog :a nawrócenia, „stanowi dogod-

75 Funkcje katechezy s. 98.
76 Por. S z p e t. Dydaktyka katechezy s. 30-31.
77 Zob. P. T. G o l i s z e k. Liturgia z2yw 4a katechez 4a. W: T e n zE e. Katecheza a osoba

s. 121-130.
78 J a n P a w e F II. Sens pielgrzymowania do sanktuariów. Przemówienie do plenarne-

go zgromadzenia Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i PodrózEnych, 25 czerwca

1999. W: Duszpasterstwo pielgrzymów i turystów nr 2.
79 Zob. E. A l b e r i c h. Katecheza dzisiaj. Podre4cznik katechetyki fundamentalnej.

Warszawa 2003 s. 172, 193-194.
80 PWJ nr 35.
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n 8a okazje8, cze8sto oczekiwan 8a, do skorzystania z sakramentu pokuty”81. Ma-

turzyści juzP przed wyruszeniem winni być przygotowani do owocnego przyje8-

cia i gSe8bszego przezPycia sakramentu pokuty i pojednania. W tym celu nalezPy

przygotować nabozPeństwo pokutne (liturgia sSowa, homilia, rachunek sumienia

poS 8aczony z zPalem za grzechy, modlitwy bSagalne o BozPe miSosierdzie)82

i zapewnić mozPliwość skorzystania ze spowiedzi83. Warto tezP przygotować

wzór rachunku sumienia, modlitwy zPalu czy sugestie postanowienia poprawy

be8d 8ace pomoc 8a w osobistym przygotowaniu do tzw. spowiedzi generalnej,

czyli obejmuj 8acej caSe dotychczasowe zPycie penitenta84. Poprzez pojednanie

z Bogiem pielgrzym doznaje oczyszczenia, doświadcza przebaczenia, które

sprawia, zPe sam przebacza, staje sie8 nowym stworzeniem dzie8ki Sasce i miSo-

sierdziu Boga. Tu speSnia sie8 sens i cel pielgrzymki: „przezwycie8zPyć wSasne

sSabości moralne, wyzwolić sie8 z grzechu i iść w dalszym zPyciu za Chrystu-

sem, widz 8ac w Nim najwyzPsze dobro”85.

Celem pielgrzymki maturzystów musi być takzPe „namiot spotkania eucha-

rystycznego z Chrystusem”86. Wspólne uczestnictwo w Eucharystii jest szczy-

tem i punktem centralnym caSej pielgrzymki i nawiedzenia sanktuarium.

Wcześniej wzorcowo przygotowana (podziaS funkcji liturgicznych, dobrane

teksty liturgii sSowa i pieśni, opracowane komentarze, modlitwa wiernych, tekst

zawierzenia Matce BozPej) i przykSadnie sprawowana przyczynia sie8 do gSe8bokie-

go spotkania wiernych z Chrystusem87. Wspólnotowa celebracja prowadzi pie-

lgrzymów do jedności i braterstwa oraz daje poczucie przynalezPności do Kościo-

Sa powszechnego. Świadomie przezPyta Eucharystia „jest chlebem, który podtrzy-

muje w drodze”88 i w ten sposób „staje sie8 pocz 8atkiem misji: chrześcijanin

zostaje posSany, aby powrócić do codziennego zPycia i stać sie8 świadkiem zmar-

twychwstaSego Chrystusa”89. Uświe8cony Msz 8a świe8t 8a pobyt w jasnogórskim

81 DPLL 267.
82 Obrze%dy pokuty. Katowice 2002 nr 24-30.
83 Odpowiedzialność za przygotowanie i zorganizowanie nabozPeństwa pokutnego i zapew-

nienie pielgrzymom-maturzystom wystarczaj 8acej liczby szafarzy sakramentu pokuty i pojedna-

nia spoczywa na proboszczu (wraz z zespoSem katechetycznym) na terenie którego parafii

znajduje sie8 szkoSa, z której wyruszy pielgrzymka. Por. KPK 776-777; CT 67; DOK 257-258;

PDK 107, 115, 125, 140.
84 Por. K r a k o w i a k. Sanktuarium i pielgrzymki s. 29-30.
85 K o w a l c z y k. Elementy filozofii i teologii sportu s. 212.
86 PWJ nr 37.
87 Por. DPLL 268.
88 PWJ nr 37.
89 J a n P a w e S II. Chrystus kresem wszelkiej we%drówki nr 7.
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sanktuarium jest cze:sto pocz :atkiem nowej drogi90. Jest to droga chrześcijań-

skiej realizacji „na drodze wiary w Jezusa Chrystusa” (Ga 3, 22).

Pielgrzymka do sanktuarium wspomaga proces chrześcijańskiego wtajemni-

czenia katechizowanych maturzystów. Zarówno wspólna podrózP, jak i „świe:ta

przestrzeń” sanktuarium prowadz :a do osobowego spotkania z Bogiem, wyzna-

nia wiary w Niego oraz do przymierza w Jego sTowie, w sakramentach

i wspólnocie KościoTa poprzez modlitwe: indywidualn :a i wspólnotow :a.

4. PIELGRZYMKA I SANKTUARIUM MIEJSCEM EWANGELIZACJI

Katecheza jest bardzo wazPnym elementem ewangelizacji91, zarówno

w szerokim, jak i we:zPszym jej rozumieniu92. Sam proces ewangelizacji jest

podzielony na trzy etapy: dziaTanie misyjne wobec niewierz :acych i oboje:tnych

religijnie; dziaTanie katechetyczno-wtajemniczaj :ace wobec tych, którzy wybie-

raj :a Ewangelie:, oraz tych, którzy odczuwaj :a potrzebe: uzupeTnienia lub odno-

wienia swego wtajemniczenia; dziaTanie duszpasterskie wobec dojrzaTych

w wierze chrześcijan w Tonie wspólnoty chrześcijańskiej93. Natomiast kate-

cheza ewangelizacyjna, zmierzaj :aca do wychowania chrześcijan ochrzczonych

i wierz :acych w Kościele, przyjmuje naste:puj :ace zaTozPenia: przypominać pod-

stawowe elementy wiary, inspirować proces nawrócenia, pogTe:biać prawde:

i wartość ore:dzia chrześcijańskiego wobec zastrzezPeń świata wspóTczesnego,

uczyć zPyć Ewangeli :a w codzienności, budzić chrześcijańsk :a nadzieje:, moty-

wować do apostolstwa i misji94. PeTni :ac ewangelizacyjn :a funkcje: w Koście-

le, katecheza zawsze ma prowadzić do spotkania i zjednoczenia z Chrystusem

poprzez gToszenie STowa, liturgie: i sakramenty oraz modlitwe: i dzieTa miTo-

sierdzia95. Jest to wi :azanie caTego świata osobowego czTowieka z rzeczywis-

90 Pobyt w sanktuarium mozPna zakończyć udzieleniem sakramentaliów: bTogosTawieństwo

osób i przedmiotów religijnych (DPLL 272-273) lub poświe:cenie oznak religijnych (Agenda

liturgiczna. Opole 1981 s. 417-427).
91 Por. CT 18, 20; DOK 63-64.
92 Por. C h m i e l e w s k i. Funkcje katechezy. WKP s. 99.
93 DOK 49; PDK 55.
94 PDK 56.
95 Zob. R. M u r a w s k i. Ewangelizacyjny charakter katechezy. AK 84:1992 nr 498

s. 181-193; A. O f f m a ń s k i. Katecheza jako ewangelizacja. Ewangelizacyjna funkcja ka-

techezy. HW 7:1993 nr 3 s. 9-20; Katecheza ewangelizacyjna w rodzinie, parafii, szkole. Red.

S. Dziekoński. Warszawa 2002; P. T. G o l i s z e k. Kerygmat dla nowej Europy. Lublin

2004. Katecheza ewangelizacyjna. Poszukiwania koncepcji. Red. P. M :akosa. Lublin 2010.
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tości =a chrześcijańsk =a, czyli wszczepianie go w misterium zbawienia i styl
zOycia ewangelicznego96. „GTównym celem świe=tej podrózOy jest wie=c ewan-
gelizacja”97, podkreśla w swoim dokumencie Papieska Rada ds. Duszpaster-
stwa Migrantów i PodrózOnych. Lektura, medytacja, rozwazOanie Ewangelii
winny towarzyszyć pielgrzymom na szlaku i w sanktuarium, gdyzO jest to
sprzyjaj =acy czas na przyje=cie do serca STowa BozOego.

PrzesTanie ewangelizacyjne, usTyszane podczas pielgrzymki, nie rózOni sie=
od tego, które gTosi KościóT powszechny w kazOdym innym czasie. Jednak
nawiedzenie sanktuarium daje szanse= szczególnego doświadczenia owoców
ewangelizacji98. Sanktuarium jest miejscem, w którym stale gTosi sie= „Ewan-
gelie= BozO =a” (Mk 1, 14), „Ewangelie= Jezusa Chrystusa” (Mk 1, 1); „jest rze-
czywiście miejscem gToszenia Ewangelii”99. Tam wierni mog =a usTyszeć pod-
stawowe treści przesTania ewangelicznego. Spotkanie z Bogiem w Jego sTowie
utwierdza w pielgrzymach wiare=, nadzieje= i miTość bratersk =a100, jest dla
nich wezwaniem do nawrócenia, zache=t =a do naśladowania Chrystusa, pokar-
mem dla duszy oraz czystym źródTem zOycia chrześcijańskiego101.

STuchanie i rozwazOanie sTowa BozOego pobudza równiezO tych oddalonych od
Chrystusa, oboje=tnych religijnie, zdystansowanych wobec praktyk religijnych,
niezaangazOowanych eklezjalnie. Zwiastowane sTowo prowadzi do autentycznego
spotkania z ZOyw =a Osob =a – Logosem – STowem, które „staTo sie= ciaTem” (J 1,
14). Owo spotkanie jest istotnym impulsem do uwierzenia w Chrystusa i pójścia
za Nim. Nowe zOycie w Chrystusie jest nadrze=dnym celem ewangelizacji.

Pielgrzymi wpatruj =a sie= tezO w przykTad Maryi, „w której T =aczy sie= piel-
grzymka STowa do ludzi wraz z pielgrzymk =a wiary ludzkości”102. Jej Tono
byTo pierwszym sanktuarium STowa, miejscem spotkania Bóstwa i czTowie-
czeństwa, st =ad przewodzi nam ona „w pielgrzymce wiary”103. Maturzyści
dotknie=ci jej macierzyńskim spojrzeniem pragn =a jak ona – „Gwiazda Ewange-
lizacji”104 być „gTosicielami wielkich dzieT, jakich Bóg nieustannie dokonu-

96 Por. DOK 63.
97 PWJ nr 34.
98 Por. P r z y g o d a. Duszpasterstwo w sanktuarium maryjnym s. 372.
99 DPLL 274.

100 Por. KK 8; EN 15.
101 Por. KO 21.
102 PWJ nr 42.
103 RM 25.
104 EN 82.
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je w Kościele”105. Chc =a razem z Maryj =a wyruszyć na szlak wiod =acy po

drogach świata, po drogach wiary, po drogach zLycia, aby w ten sposób osi =ag-

n =ać w końcu spePnienie swego powoPania jako chrześcijanina i jako osoby.

Maryja, która uwierzyPa sPowu BozLego wezwania, odpowiedziaPa Bogu i staPa

sie= Matk =a Chrystusa, jest dla maturzystów wzorem wypePniania powoPania.

Sanktuarium jest wPaśnie szczególnym miejscem, gdzie mPodziezL odczytuje

i odnajduje swoje powoPanie. Świe=ta BozLa Rodzicielka ore=duje za nimi oraz

pośredniczy u swojego Syna i pomaga im w rozeznaniu drogi zLyciowej.

*

„Wyruszenie na pielgrzymke= nie oznacza odwiedzenia jakiegokolwiek

miejsca, by podziwiać skarby jego przyrody, sztuki czy historii. Pielgrzym-

kowe we=drowanie oznacza raczej opuszczenie samych siebie, aby wyjść na

spotkanie z Bogiem, tam gdzie On sie= ukazaP, tam gdzie BozLa Paska objawiPa

sie= ze szczególnym blaskiem i przyniosPa obfite owoce nawrócenia i świe=tości

wśród wiernych”106. Z sanktuarium maturzyści wracaj =a w pewnym sensie

obje=ci przez Boga i przemienieni Jego MiPości =a. W swych wspomnieniach

cze=sto podkreślaj =a, zLe byPa to „najmocniejsza katecheza”107 w ich zLyciu.

PrzeksztaPceni przez spotkanie z Matk =a BozL =a w blasku Prawdy, któr =a jest

Jezus Chrystus, dzie=ki sPuchaniu SPowa BozLego, korzystaniu z sakramentów

i doświadczeniu zLycia KościoPa maturzyści staj =a sie= sami „drog =a” przez nowe

zLycie w Duchu Świe=tym. W ten sposób wewne=trzna dynamika pielgrzymki

ukazuje jej „wielkie znaczenie katechetyczne”108. Na poszczególnych eta-

pach pielgrzymki realizuj =a sie= kolejne funkcje katechezy: nauczania, wycho-

wania, wtajemniczenia, które organicznie P =acz =a sie= z procesem ewangelizacji.

DoniosPe znaczenie dla posPugi katechetycznej ma wie=c harmonijne powi =aza-

nie nauki religii w szkole i katechezy parafialnej z pielgrzymk =a maturzystów.

Jest ona wspólnotow =a celebracj =a wiary przez mPodziezL, nauczycieli, wycho-

wawców i katechetów. Jest drog =a poznawania Chrystusa – drog =a do wPasnego

105 J a n P a w e P II. Sens pielgrzymowania do sanktuariów nr 4.
106 B e n e d y k t XVI. Przemówienie Benedykta XVI w katedrze w Santiago de Compo-

stela, 6 listopada 2010 r. [online] <http://ekai.pl/ biblioteka/dokumenty/ x1009/przemowienie-

benedykta-xvi-w-katedrze-w-santiago-de-compostela-listopada-r/?print=1>[dosteJp:20.06.2011].
107 Zob. Nawiedzić Dom Matki s. 187-306.
108 PDK 113.
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wewne:trznego świata osobowego. Jest symbolem we:drówki czMowieka – homo

viator – śladami Zbawiciela.
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CATECHETIC FUNCTIONS PILGRIMAGES OF THE PUPILS WHO ARE GOING
TO TAKE SECONDARY SCHOOL-LEAVING EXAMINATIONS

S u m m a r y

The pilgrimage is a symbol of the wandering of man – homo viator – following in the
Savior’s footprints. It means leaving oneself in order to encounter God. Pupils who are about
to take their school-leaving examinations set out to the pilgrim’s trail. They go to Jasna Góra
to join their numerous personal problems together, in front of the Mother of God's picture.
This pilgrimage has a great catechetic significance. In its particular stages all the functions
of catechesis are realized: teaching, educating, initiating ones, that organically are joined in
the evangelization process. Hence harmonious joining religion teaching at school and the parish
catechesis with the pupils’ pilgrimage has a great significance for the catechetic ministry. It
is a communal celebration of faith held together by young people, teachers, tutors, and cate-
chists. It is a way of learning about Christ – a way leading to one's own inner personal world.

Translated by Tadeusz Kar3owicz

S!owa kluczowe: pielgrzymka, sanktuarium, maturzyści, katecheza, nauczanie, wychowanie,
wtajemniczenie, ewangelizacja.

Key words: pilgrimage, sanctuary, pupils about to take their school-living examinations, edu-
cation, initiation, evangelization.


