
„Matko , która nas znasz z dziećmi Twymi bądź”. 

Te słowa przyświecały tegorocznej Pielgrzymce Ludzi Świata Pracy  „Solidarności” na Jasną 

Górę, organizowanej  już po raz XXXVII. 

14 września „Solidarność” „Glinika” wyruszyła na szlak pielgrzymi. Najpierw udaliśmy się do 

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, gdzie uczestniczyliśmy w Koronce do  

Bożego Miłosierdzia, połączonej z adoracją krzyża.  Intencje tego dnia związane były z obroną 

krzyża, gdyż przypadało święto Podwyższenia Krzyża Świętego, a jednocześnie cała Polska 

włączyła się w akcję „Polska pod krzyżem”. Po zakończonych modlitwach, udaliśmy się na 

Jasną Górę. 

O 19.00 na Błoniach Jasnej Góry, pielgrzymi uczestniczyli w mszy św. sprawowanej przez ks. 

Biskupa A. Szala. W tym roku liturgię, czuwanie przygotował Region Podkarpacie. 

O 21.00 rozbrzmiał śpiew Apelu Jasnogórskiego w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej 

Częstochowskiej,  a po jego zakończeniu na wałach jasnogórskich  odprawiono Drogę 

Krzyżową.  Jak co roku, o godz.24.00 w Bazylice odprawiona została pasterka. Po jej 

zakończeniu rozpoczęło się całonocne czuwanie dla wytrwałych, inni zaś udali się na chwilę 

odpoczynku do swych autokarów. 

15 września uczestnicy XXXVII  Pielgrzymki Ludzi Świata Pracy „Solidarności” z Gorlic wraz z 

pocztem sztandarowym, banerem „S” „Glinika”, wyruszyli na Plac Jasnogórski, by tam o 

godz. 11.00 uczestniczyć w mszy św. pod przewodnictwem ks. Biskupa J. Kupny , a homilię 

wygłosił ks. Biskup A.Szal. 

Przed rozpoczęciem Mszy Św., mowę wygłosił Przewodniczący KK „Solidarności” P. Duda, 

który przypomniał wszystkim o wartości krzyża, że znów przyszło nam Go bronić, jak i 

przywrócić godność księży, bo oni w latach trudnych pomogli „Solidarności”, a teraz 

„Solidarność” musi ich wesprzeć. Kolejno głos zabrał Premier RP M. Morawiecki, który po raz 

pierwszy gościł na  Pielgrzymce Ludzi Pracy „S”. Wspomniał o wartości, godności człowieka w 

miejscu pracy, o rodzinie i jej poszanowaniu. W uroczystościach uczestniczyła również 

rodzina ks. J. Popiełuszki, patrona „S”, założyciela Pielgrzymek Ludzi Świata Pracy „S”. 

Po zakończonej Eucharystii o godz.13.00 wyruszyliśmy w drogę powrotną. 
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