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ORGANIZACJA DUSZPASTERSTWA PIELGRZYMKOWEGO
Obserwowane w ostatnich latach nasilenie zjawiska pielgrzymek w Pol

sce sprawia, że można mówić o specyficznej formie duszpasterstwa piel
grzymkowego. Wymaga ono od struktur kościelnych -  diecezji, dekanatów 
i parafii -  właściwej organizacji uwzględniającej całościowo plan i program 
duszpasterski. Jest to także problem teologii pastoralnej, która wypracowuje 
teorię praktycznego działania kościelnego w oparciu o teologiczny model 
urzeczywistniania się Kościoła w konkretnych uwarunkowaniach miejsca 
i czasu. To zaś wymaga uwzględnienia teologii pielgrzymki oraz diagnozy te
raźniejszej sytuacji Kościoła. W oparciu o te przesłanki można dopiero wy
pracować zasady prakseologii duszpasterstwa.

Teologię pielgrzymki wyprowadza się z teologii Kościoła. Jednakże do
piero eklezjologia Soboru Watykańskiego II pozwoliła w głębszy sposób zin
terpretować istotę i teologiczny sens pielgrzymki. Badania zaś w zakresie 
geografii religii1 i socjologii ukazują zjawisko od strony empirycznej. Trze
ba bowiem zauważyć, że pielgrzymka jest jednym z przejawów życia religij
nego i podlega badaniom wielu nauk empirycznych, a zwłaszcza socjologii 
religii. Jest to -  jak definiuje ks. W. Piwowarski -  „najczęściej odbywana pie
szo podróż osoby lub grupy osób do miejsca słynącego z łask Bożych w ce
lach religijnych, przy czym suponuje się religijną motywację odbycia tej 
pielgrzymki i jej związek z życiem religijno-moralnym uczestników”.2 Ele
menty tej definicji posłużą do ukazania rzeczywistości ruchu pielgrzymkowe
go w Polsce.

Organizacja duszpasterstwa pielgrzymkowego, która najczęściej jest po
dejmowana na szczeblu Kościoła lokalnego, jakim jest diecezja, musi więc 
mieć swoje odniesienie do aktualnej refleksji teologicznej, zwłaszcza eklezjo
logii (1) i opierać się na rzetelnych badaniach socjologicznych ruchu piel
grzymkowego, stanu religijności i duszpasterstwa w ogóle (2). Z tego dopiero 
można wyprowadzić adekwatne wnioski dotyczące strategii działania Kościoła 
w zakresie duszpasterstwa pielgrzymkowego (3).
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1. Teologiczne podstawy duszpasterstwa pielgrzymkowego
Sobór Watykański II wyakcentował w eklezjologii idee Kościoła wzajem

nie się uzupełniające -  jako Ludu Bożego, ludu pielgrzymującego w drodze 
do Ojca; jako nowej wspólnoty (communio) pojednanej przez Chrystusa 
w Duchu Świętym; jako sakramentu jedności ludzi z Bogiem i wzajemnie ze 
sobą oraz jako Kościoła żywego i misyjnego, rozwijającego się w swych 
członkach ad intra i ad extra. Te idee pozwalają również wypracować teolo
gię pielgrzymki jako teologię urzeczywistniającego się Kościoła w drodze.

a) Żywy Kościół
Dynamiczne ujęcie Kościoła jako żywego Kościoła każe widzieć nie

ustanny jego rozwój zarówno w aspekcie widzialnym (w liczbie chrześcijan, 
we wpływie Kościoła na doczesne dziedziny życia ludzkiego), jak i niewi
dzialnym (we wzroście wiary, nadprzyrodzonej miłości i chrześcijańskiej 
nadziei). Kościół żywy to Kościół misyjny z samej swej natury (por. DM 35), 
otwarty i zatroskany o zbawienie drugich, to Kościół-Matka nieustannie ro
dzący swoje dzieci. Żywy Kościół to Kościół otwarty na Ducha Świętego, 
otwarty na Jego dary i działający w Jego mocy, nieustannie inspirowany, 
prowadzony i ciągle odnawiany przez Niego.3

Podstawą zatem praxis Kościoła jest ewangelizacja i to zarówno ad extra 
-  na zewnątrz, jak i ad intra -  wewnątrz Kościoła. Pielgrzymka jest narzę
dziem takiej ewangelizacji, ale jednocześnie jest takim właśnie żywym Kościo
łem. Jest to Kościół par excellence zaangażowany i aktywny w zdobywaniu 
nowych obszarów dla Chrystusa i Jego Ewangelii. Zasady organizacji dusz
pasterstwa pielgrzymkowego zatem powinny wynikać z takiej właśnie dyna
micznej wizji Kościoła, który z natury jest misyjny. Powinny też być 
elementem całościowej strategii działań duszpasterskich w ramach struktur 
diecezji, czy parafii.

b) Kościół-Wspólnota
Kolejną zasadą życia i wzrostu Kościoła jest teologiczna wizja Kościo

ła jako wspólnoty. Papież Paweł VI w Evangelii nuntiandi zawarł myśl na
stępującą: ewangelizacja, która nie prowadzi do powstania konkretnej 
wspólnoty braterskiej, nie jest ewangelizacją.4 Kościół urzeczywistnia się 
więc w konkretnej wspólnocie wiary, nadziei i miłości. Oznacza to, że Ko
ściół to nie tylko wspólnota duchowa w wierze i liturgii, ale także wspól
nota braterska. Zadanie budowania takich eklezjalnych wspólnot spoczywa 
na duszpasterstwie. Ma być ono wspólnototwórcze, a przez to eklezjotwór- 
cze, tj. przyczyniające się do budowania Kościoła jako wspólnoty.
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Pielgrzymka gromadzi ludzi i może stać się doskonałym narzędziem dusz
pasterskiego działania w celu budowania wspólnoty Kościoła. Wspólnota 
zamieszkania pielgrzymów, wspólnota stołu, w dużej mierze wspólnota dóbr, 
a nade wszystko wspólnota oparta na fundamencie nadprzyrodzonej wiary -  
budowana przez słowo Boże i sakramenty, pozwala przeżywać konkretnie 
i doświadczać intensywniej niż gdzie indziej wspólnotowości Kościoła. Na 
pielgrzymce można doświadczyć miłości, która jest otwarciem się na bliźniego 
oraz akceptacją i przyjęciem go jako daru i zarazem zadania, by mu lepiej 
służyć i dawać siebie stale i szczerze -  na co dzień, a nie sporadycznie; au
tentycznie, a nie na pokaz lub tylko z powodu tzw. dobrego tonu itp. Już 
w tym miejscu jawi się podstawowy warunek i zarazem pastoralny postulat: 
pielgrzymka będzie budowaniem Kościoła-Wspólnoty, gdy organizatorzy 
przemyślą możliwości stałego wzrastania i dojrzewania w chrześcijańskim 
środowisku wiary dla jej uczestników, a nie tylko zaproponują udział w zor
ganizowanej akcji duszpasterskiej.

c) Kościół w drodze
W teologii pielgrzymki najbardziej widoczna jest idea Kościoła jako piel

grzymującego Ludu Bożego. Ojcowie Soboru Watykańskiego II, odwołując się 
do starotestamentalnego obrazu ludu wybranego Izraela wędrującego do zie
mi obiecanej ukazali Kościół w drodze. Ten obraz biblijny znany w Starym 
i Nowym Testamencie, obok obrazu Kościoła jako żywego organizmu i wspól
noty, znajduje swój wyraz w znaku pielgrzymki.5 Można postawić pytanie za
sadnicze dla naszych rozważań: na ile pielgrzymka jest obrazem Kościoła i jak 
przez nią urzeczywistnia się Kościół pielgrzymujący?

Kościół jest taką rzeczywistością, która Ju ż ” jest, ale „jeszcze nie” 
w pełni. Doświadczenie obecności Boga w Słowie, w sakramentach i w dru
gim człowieku jest prawdziwe i rzeczywiste, ale jeszcze nie ujawniło się 
w pełni i dopiero w eschatologicznej przyszłości ujrzymy Go takim, jaki jest, 
„twarzą w twarz” (por. IKor 13, 9-12). Pielgrzymka właśnie uświadamia 
mocno tę prawdę o rzeczywistości Kościoła. Jest więc doskonałą szkołą wiary, 
której przedłużeniem jest chrześcijańska nadzieja. Prowadzi ona człowieka 
przez trud, niekiedy cierpienie, uczy przyjmować krzyż i zwyciężać słabość 
mocą wiary i zaufania do Chrystusa-Przewodnika. W organizacji i praktyce 
duszpasterstwa pielgrzymkowego trzeba przewidzieć wytworzenie szczegól
nego klimatu skupienia, a nawet atmosfery pewnego misterium, gdzie wzra
stać będzie głębia wiary w większym zrozumieniu tajemnicy krzyża 
Chrystusowego i tajemnicy śmierci w życiu chrześcijanina, która jest na końcu 
tylko pewnego etapu drogi. Innymi słowy, duszpasterstwo pielgrzymkowe
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powinno nie tylko ukazywać naturalny cel pielgrzymki -  sanktuarium, miej
sce święte, „cudowny obraz” itp., ale jest odpowiedzialne za formację posta
wy zrozumienia, że chrześcijanin należy do Kościoła pielgrzymującego, że 
człowiek wiary jest na ziemi przechodniem, że nasza ojczyzna jest w niebie, 
że „nie samym chlebem żyje człowiek” (Mt 4, 4) itp. Zadaniem bowiem dusz
pasterstwa jest formacja w człowieku postawy nadziei chrześcijańskiej, ukie
runkowującej go na cel ostateczny. Dla duszpasterza -  widzenie siebie 
i drugich w perspektywie zbawienia to ostateczny cel dzieła, które podejmu
je dla Chrystusa w Kościele.

Z powyższych rozważań wynika, że tzw. teologia pielgrzymki sytuuje się 
ściśle w eklezjologii. Poprzez pielgrzymkę i duszpasterstwo pielgrzymkowe 
ma szanse urzeczywistniać się Kościół świadczący o wierze w Chrystusa jako 
Zbawiciela i Pana; świadczący o miłości braterskiej wypływającej z darów 
Ducha Świętego i świadczący o nadziei życia z Bogiem Ojcem przez Chry
stusa w Duchu Świętym.

2. Sytuacja duszpasterstwa i ruchu pielgrzymkowego w Polsce

Początki ruchu pielgrzymkowego w chrześcijaństwie zaczęły się w epoce 
Konstantyna Wielkiego. Odwiedzano Ziemię Świętą i groby świętych Pio
tra i Pawła w Rzymie. Później nawiedzano także inne miejsca kultu zwią
zane z życiem świętych, obecnością relikwii itp.6

W Polsce zjawisko to wiąże się najbardziej z miejscem i rolą sanktuariów 
maryjnych, a zwłaszcza sanktuarium jasnogórskiego.7 W historii tego sanktu
arium od XV wieku datuje się już liczne pielgrzymki związane ze świętami 
maryjnymi i odpustami. Do szczególnego ożywienia ruchu pielgrzymkowego 
przyczyniła się koronacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej 8 września 
1717 r., która zgromadziła około 200 tysięcy pątników. W latach międzywo
jennych przybywało rocznie na Jasną Górę od 600 do 800 tys. pielgrzymów. 
Szczególny rozwój ruchu pielgrzymkowego nastąpił w latach powojennych, 
zwłaszcza od 1956 r. Uroczystości związane ze świętem 26 sierpnia tegoż roku 
zgromadziły milion pielgrzymów. Od milenium w 1966 roku liczba pielgrzy
mów wzrasta do 2 milionów rocznie.8 W 1979 r. -  w roku pielgrzymki papie
skiej -  nawiedziło sanktuarium w Częstochowie 6 milionów pielgrzymów. 
Wzrasta gwałtownie liczba uczestników pieszych pielgrzymek. Warszawska 
Pielgrzymka, istniejąca od 1711 r., w 1979 r. liczyła 38 tys. osób, a w 1980 -  
50 tys. Organizują się w tym czasie nowe pielgrzymki. Obok najstarszych: 
z Kalisza (od 1637 r.), z Łowicza (od 1656 r.), z Warszawy i z Krakowa, przy
bywają na Jasną Górę pielgrzymki: Pomorska z Torunia i Gdańska, Podlaska
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z diecezji siedleckiej, Lubelska, Rzeszowska, Wrocławska, Płocka, Radomska, 
Kielecka i inne, których łączna liczba uczestników w 1982 r. sięgała 200 tys.9

Oprócz Jasnej Góry najbardziej odwiedzane przez pielgrzymów sanktu
aria to: w Piekarach na Śląsku, w Kalwarii Zebrzydowskiej, w Licheniu k.Ko- 
nina, w Kodniu na Podlasiu, w Gietrzwałdzie na Warmii, w Niepokalanowie 
k. Warszawy. „W chwili obecnej rejestruje się w Polsce ponad 500 sanktu
ariów pielgrzymkowych należących do Kościoła rzymskokatolickiego, co sta
nowi blisko 98% ośrodków pątniczych w naszym kraju”.10

Ruch pielgrzymkowy jest jednym z przejawów polskiej religijności i jest 
przedmiotem badań nie tylko historyków, ale także socjologów religii." Ba
dania te pozwalają za pomocą socjologicznych wskaźników określić istotne 
dla duszpasterstwa cechy charakterystyczne zjawiska pielgrzymowania: cele 
pielgrzymek, motywacje uczestników, wpływ pielgrzymki na ich życie reli
gijno-moralne.12

Cele pielgrzymki można rozpatrywać w dwóch aspektach:
1) przedmiotowym, który wiąże się z uświadomieniem religijnej wartości 

i roli ośrodka pielgrzymkowego;13
2) podmiotowym, w którym można wyróżnić cele pojedyncze i złożone (do

tyczą jednego lub wielu przedmiotów, które wierni chcą zrealizować) oraz 
główne i uboczne.

Najczęściej są to: uwielbienie Boga, podziękowanie, pokuta, prośba, cza
sami cele poznawcze. Przykładowo w badaniach na południu Warmii wśród 
pielgrzymów do Gietrzwałdu, 41% osób wymieniło jako cel pielgrzymki 
wyproszenie jakichś łask, 24% -  podziękowanie, 16% -  oddanie czci Matce 
Bożej. Pozostali wśród celów wymieniali rzadziej także inne, jak: skorzysta
nie z sakramentów, potrzebę modlitwy, spełnienie zobowiązań.14

Motywy uczestników pielgrzymek, według socjologa W. Piwowarskie
go, można podzielić na trzy grupy:
1) biologiczno-kosmologiczne (3/4 uczestników);
2) wiecznego zbawienia (1/4 uczestników);
3) przemiany moralnej (nieliczne).15

Szczegółowe motywacje przedstawiają się następująco: manifestacja 
wiary (27%); kult Matki Bożej, wypełnienie podjętego ślubu, przebłaganie 
za grzechy, wysłuchanie prośby (36%); tradycja (13,8%), zachęty ze strony 
innych (13,8%).16

Pomimo różnej motywacji uczestnictwa w pielgrzymce badania wyka
zują wysokie zaangażowanie i religijne przeżywanie pielgrzymki. Na przy
kład 95,9% ogółu przybyłych na Jasną Górę modli się (nie modli się tylko 
3,4%); 89,3% uczestniczy we Mszy świętej; 73,7% obecnych na Mszy przy
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stępuje do Komunii świętej, a 66% korzysta z sakramentu pokuty; 53,9% 
odprawia Drogę krzyżową.17 Dzieje się tak pomimo dużego zróżnicowania 
uczestników pod względem religijnym. Są wśród nich co najmniej cztery 
kategorie: pobożni, niekonsekwentni, tradycyjni i marginalni. Tych ostatnich 
oblicza się na 25 do 30 procent.18

Wpływ pielgrzymki na wzrost życia religijnego zaznacza się w sferze 
świadomości religijnej, w dziedzinie praktyk religijnych i w życiu moral
nym.19 Zakres tego wpływu zależy od wielu czynników. Najpierw od dobrej 
organizacji samej pielgrzymki -  w sferze duchowej i w sferze materialnego 
przygotowania. Na sferę duchową składają się: program duszpasterski, na
bożeństwa w drodze, konferencje, wykłady, dyskusje, służba liturgiczna, 
animatorzy muzyczni, odpowiednio przygotowani duszpasterze pielgrzymko
wi i przewodnicy, spowiednicy i ojcowie duchowni. W sferze materialnej 
trzeba przygotować: trasę, noclegi, wyżywienie, transport, służby porządko
we, służbę zdrowia.20

Po wtóre, wydaje się dziś prawie pewne, że nie wystarczy sama piel
grzymka jako jednorazowo i sezonowo podjęta akcja duszpasterska, nawet gdy 
odbywa się regularnie co roku. Potrzeba stałej formy duszpasterstwa piel
grzymkowego także w ciągu roku w parafii. Potrzebie tej wychodzą naprze
ciw doświadczeni praktycy. Świadczą o tym licznie odbywane spotkania po 
pielgrzymce i różne formy duszpasterstwa popielgrzymkowego.21 Postulatem 
na dziś jest stworzenie takiej stałej formy duszpasterstwa pielgrzymkowego, 
które pogłębiałoby motywacje i życie religijne pielgrzymów.

Organizacja duszpasterstwa pielgrzymkowego 
-  wnioski i postulaty pastoralne

Współczesna eklezjologia i aktualny obraz sytuacji ruchu pielgrzymko
wego i duszpasterstwa stawia organizatorom duszpasterstwa pielgrzymkowe
go -  kompetentnym zespołom, komisjom, referentom kurii diecezjalnych, 
przewodnikom i duszpasterzom pielgrzymkowym -  nowe zadania. Wynika
ją  one generalnie z dwóch zasadniczych postulatów:

1. Istnieje potrzeba wypracowania integralnej koncepcji programu dusz
pasterstwa pielgrzymkowego w strukturach Kościoła. Dziś bowiem z poje
dynczych grup pielgrzymkowych wyrósł potężny ruch pielgrzymkowy. 
Charakterystyczną cechą tego ruchu w Polsce jest przeważająca liczba mło
dzieży biorącej w nim udział.22 Jest to szansa do wykorzystania i uwzględ
nienia w planowaniu ogólnopolskich akcji duszpasterskich i w programach 
duszpasterskich poszczególnych diecezji. Duszpasterstwo pielgrzymkowe 
w diecezji, czy nawet w parafii musi być skoordynowane z całością dusz
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pasterstwa, a pielgrzymka nie może być jednorazowa akcją, lecz elementem 
realizowanego planu.

2. Grupy pielgrzymkowe stały się liczebnie grupami masowymi. Z jednej 
strony należy cieszyć się z dużej liczby uczestników, z drugiej jednak rodzi to 
nowe problemy. Podstawowy problem to: jak stworzyć z kilku dni pielgrzymo
wania prawdziwe rekolekcje duchowe, owocujące odmianą życia, odrodze
niem religijnym i umocnieniem wiary w tak licznej grupie osób? Wydaje się, 
że istnieje potrzeba włączenia ruchu pielgrzymkowego w szerszy program 
ewangelizacyjny i formacyjny, by zapewnić mu większą skuteczność.23

Z kolei zasady te implikują określone imperatywy i programy działania. 
Wobec powyższego nasuwają się w tym miejscu szczegółowe postulaty:

1. Warto byłoby zróżnicować grupy i wyodrębnić stopnie formacyjne, np. 
początkujący, przeżywający rekolekcje pielgrzymkowe drugi raz, czy któryś 
z kolei. Etapy procesu dojrzewania chrześcijańskiego nakreślił papież Paweł 
VI w Evangelii nuntiandi oraz w Ordo initiationis christianae adultorum,24 
W zarysie można wyróżnić następujące: pierwszy etap -  ewangelizacji, w 
znaczeniu pierwszej lub pierwotnej ewangelizacji, mającej na celu doprowa
dzenie człowieka do osobowego przyjęcia Chrystusa jako Pana i Zbawicie
la; drugi etap -  inicjacji, polegający na wdrażaniu w życie chrześcijańskie, 
dziś często nazywany neokatechumenatem, czy deuterokatechumenatem; 
trzeci etap -  diakonii, czyli etap podejmowania stałej posługi w konkretnej 
wspólnocie Kościoła. Etapy te wyznaczają program formacji uczestników 
pielgrzymki ku dojrzałości chrześcijańskiej.

2. Istnieje potrzeba nowych, uwzględniających powyższe postulaty sposo
bów organizacji pielgrzymek. Należy przyjąć zasadę małych grup, prowadzo
nych przez animatorów -  starszych pielgrzymów, którzy przeszli drogę 
formacji i odznaczają się w swym życiu chrześcijańskim konkretnymi owoca
mi wiary. Przez świadectwo wiary przyprowadzają do grupy nowych pielgrzy
mów. Oni tworzą kolejną małą grupę, gdzie panują relacje bezpośrednie 
i osobowe, którą doświadczony animator-pielgrzym prowadzi, jest z nią przez 
cały czas pielgrzymki i dalej jest odpowiedzialny za budowanie eklezjalnej 
wspólnoty. Wokół osoby animatora zgromadzeni uczniowie, przyjmując jego 
świadectwo, uczą się odpowiedzialności wzajemnie za siebie i za Kościół.

3. Obok systematycznej formacji w ciągu roku odbywanej w małej gru
pie, realizującej pod kierunkiem animatora program formacyjny wzrostu 
i dojrzewania w wierze, istnieje potrzeba okresowych spotkań w większej gru
pie pielgrzymów z parafii, z dekanatu, z diecezji, z całej pielgrzymki. Poczucie 
jedności, mocy wspólnotowego świadectwa przyczynia się do wzrostu ducha 
ewangelizacji i powstawania nowych grup i wspólnot w parafii.
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4. W koncepcji duszpasterstwa pielgrzymkowego trzeba zauważyć tak
że tych, którzy z uwagi na wiek, chorobę i inne trudności nie mogą iść na 
pielgrzymkę. Dla nich też jest miejsce we wspólnocie pielgrzymów. Piel
grzymka bowiem nie jest celem sama w sobie; jest raczej środkiem i metodą 
budowania Kościoła jako autentycznej wspólnoty wiary, miłości i nadziei 
chrześcijańskiej wśród ludzi w miejscu ich życia, pracy czy odpoczynku.

5. Odnowione duszpasterstwo pielgrzymkowe może stać się ruchem od
nowy Kościoła i duszpasterstwa. Może służyć odnowie parafii, by stawała się 
bardziej wspólnotą wspólnot. Istnieje też w ramach szeroko pojętego duszpa
sterstwa pielgrzymkowego możliwość współdziałania z innymi ruchami odno
wy Kościoła, jak: Ruch Światlo-Życie, Neokatechumenat, Odnowa w Duchu 
Świętym itp. Z bogactwa programów i doświadczeń tych ruchów można sko
rzystać przy wypracowywaniu koncepcji praktycznego programu.

6. Komisje czy podkomisje diecezjalne, odpowiednie referaty kurii die
cezjalnych, rady przewodników pielgrzymek itp. -  są to kompetentne gre
mia do wypracowania i wprowadzania w życie szczegółowej wizji działania. 
W odnowionej koncepcji duszpasterstwa i wizji parafii po Soborze Watykań
skim II działanie to wymaga współpracy teoretyków z praktykami, współ
działania między diecezjami i ośrodkami pastoralnymi w organizowaniu 
kursów i szkolenia specjalistycznego dla poszczególnych służb oraz w for
macji animatorów i przewodników grup pielgrzymkowych.

7. Zmieniający się człowiek i warunki, w których on żyje, wymagają 
nieustannej refleksji: analizy skuteczności duszpasterstwa, refleksji nad ade
kwatnością metod i programów, nad impulsami płynącymi z nowych ujęć 
teologicznych i z zarejestrowanych zmian w życiu społecznym. Owocuje to 
potem nową praktyką duszpasterską -  bardziej odpowiednią do potrzeb, głę
biej rozumiejącą człowieka i wpływającą na postawy, motywacje i poziom 
życia religijnego. Również i formy duszpasterstwa pielgrzymkowego potrze
bują uaktualnień, zmian i ciągłej otwartości na znaki czasu.

*  *  *

Zarysowany problem organizacji duszpasterstwa pielgrzymkowego wy
maga zapewne dalszych analiz szczegółowych i na bieżąco prowadzonych 
badań. Systematyczna praca naukowa w tym zakresie, zarówno w wymia
rze teologicznym jak i w sferze empirycznej, podjęta w instytutach badaw
czych prognozuje dalszy rozwój refleksji pastoralnej nad tym zagadnieniem. 
W dobie jednoczącej się Europy, u progu XXI wieku, pielgrzymki mogą 
odegrać nie tylko rolę ewangelizacyjną. Można zgodzić się z opinią wyra
żoną o sanktuarium w Częstochowie: „Tak jak w XXI wieku uważano piel
grzymki na Jasną Górę za doniosły czynnik integracji Słowian, tak obecnie
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szlaki pielgrzymkowe można uznać za istotny element integracji Europy. 
Sprawia to, że Częstochowa może odegrać jedną z głównych ról w proce
sie kształtowania się Europy bez granic”.25
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