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Pod koniec października, po raz czwarty, Lud Summorum Pontificum będzie pielgrzymował do Rzymu. To
wydarzenie zaczyna na stałe wpisywać się do kalendarza: tradycyjna liturgia przez trzy dni dominuje w Rzymie,
również w Bazylice Św. Piotra na Watykanie. Kapłani i wierni z całego świata pielgrzymują by modlić się ad limina
apostolorum, "u progów" Apostołów Piotra i Pawła. Tegoroczna pielgrzymka odbędzie się podczas zakończenia
zgromadzenia zwyczajnego Synodu poświęconego rodzinie. Program pielgrzymki jest już częściowo znany i z
radością przyjęliśmy wiadomość, że Mszę Świętą w Uroczystość Chrystusa Króla, w ostatnim dniu pielgrzymki
25 października, będzie sprawował o. Jean Pateau OSB, opat klasztoru w Fontgombault.
O programie i praktycznych szczegółach Paix liturgique rozmawiał z Giuseppe Capoccia, Delegatem Generalnym
pielgrzymki.
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1) Jak wygląda czwarta edycja pielgrzymki?
Giuseppe Capoccia: Tegoroczny kontekst jest wyjątkowy w związku ze zbieżnością dat pielgrzymki i
zakończenia Synodu o rodzinie. Już teraz trudno jest znaleźć zakwaterowanie w domach pielgrzyma w centrum
Rzymu. Dlatego proszę wszystkich pielgrzymów, a zwłaszcza kapłanów, aby nie zwlekali z rezerwacją noclegów. Z
powodu Synodu również wszyscy prefekci dykasterii są zajęci i nie mogą przewodniczyć uroczystościom związanym
z pielgrzymką. W związku z tym jeden z włoskich arcybiskupów diecezjalnych będzie sprawował 24 października
Mszę Świętą w Bazylice Św. Piotra, po uroczystej procesji ulicami Rzymu, której będzie przewodniczył o. Pateau.
2) Czy pielgrzymi będą modlić się w intencji Synodu?
GC: Oczywiście że tak, a dokładniej w intencji ojców synodalnych. Już w ubiegłym roku, podczas odmawiania
różańca w Bazylice Sant'Agostino, prosiliśmy Najświętszą Maryję Pannę Rodzicielkę by obdarzyła Kościół "swoją
mądrością i matczyną troską o boską instytucję rodziny, by rodzina, często odrzucana i wyśmiewana w tych czasach
zamętu, znalazła w Kościele swojego nieprzejednanego obrońcę". W tym roku będziemy modlić się ponownie by
Kościół zawierzył nasze "małe kościoły domowe" (Familiaris Consortio, 51), jak nazywał je Święty Jan Paweł II,
opiece i przewodnictwu Świętej Rodziny z Nazaretu, modelowi życia małżeńskiego, wychowania i uświęcenia.
3) Czy w programie pielgrzymki zostały wprowadzone jakieś zmiany, w porównaniu z latami ubiegłymi?
GC: Główny program pozostaje bez zmian. Pielgrzymkę rozpoczną w czwartek wieczorem uroczyste nieszpory w
kościele Santa Trinità dei Pellegrini, odśpiewane przez Scholę Sainte-Cécile, i błogosławieństwo Najświętszym
Sakramentem. W piątek 23 października rano odmówimy różaniec, popołudniu będzie celebrowana Droga Krzyżowa
a wieczorem Pontyfikalną Mszę Świętą, w święto Świętego Antoniego Maria Claret, odprawi arcybiskup Guido
Pozzo, Sekretarz Komisji Ecclesia Dei. Szczegóły dotyczące poszczególnych elementów programu pielgrzymki
zostaną podane w najbliższym czasie, ale już teraz mogę ogłosić, że kapłani i seminarzyści uczestniczący w
pielgrzymce spotkają się na Papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza z Akwinu (Angelicum), gdzie zaprasza
ich ojciec Serge-Thomas Bonino, dziekan wydziału Filozofii. W sobotę, podobnie jak w roku ubiegłym, skorzystamy
z gościnności proboszcza Bazyliki San Lorenzo in Damaso, gdzie zgromadzimy się na adoracji eucharystycznej,
która poprzedzi naszą uroczystą procesję ulicami historycznego centrum Rzymu aż do Bazyliki Św. Piotra. Ojciec
Pateau będzie przewodniczył tej przepięknej procesji. Podobnie jak w roku ubiegłym, Msza Święta w Bazylice
Św. Piotra zostanie odprawiona w południe. W niedzielę, w Uroczystość Chrystusa Króla, ojciec Pateau będzie

sprawował Mszę Świętą w kościele Santa Trinità dei Pellegrini. Oprawę muzyczną zapewni angielski chór pod
dyrekcja Matthew Schellhorna, utalentowanego młodego muzyka, który niedawno ufundował nagrodę dla
kompozytora muzyki sakralnej (inicjatywę, którą również wspiera Latin Mass Society).
4) Czy już wiadomo, kto będzie sprawował Mszę Świętą w Bazylice Św. Piotra?
GC: Nie, jeszcze nie. Włoski arcybiskup diecezjalny przyjął nasze zaproszenie, ale może zostać wyznaczony przez
Kościół Włoski bądź Papieża do uczestnictwa w Synodzie. Dokładną informację będziemy mogli podać zaraz po tym
jak Konferencja Episkopatu Włoch wyznaczy (prawdopodobnie w maju) swoich przedstawicieli na Synod.
5) W roku ubiegłym, pielgrzymka była organizowana przy współpracy z Juventutem, które świętowało swoje
dziesięciolecie. Czy również w tym roku będą miały miejsce podobne wydarzenia?
GC: Współpraca z Juventutem była bardzo korzystna dla wszystkich. Juventutem wyznaczyło swoje nowe cele i
przyjęło nowe grupy ze Słowenii i Węgier. My natomiast mieliśmy przywilej uczestniczenia razem z nimi w
spotkaniu z Papieżem Emerytem Benedyktem XVI, który następnie przesłał pielgrzymom niezwykle ciepłe i
ojcowskie pozdrowienie. W tym roku Walne Zgromadzenie (odbywające się co dwa lata) Międzynarodowej
Federacji Una Voce odbędzie się podczas pielgrzymki. Również dzięki FIUV możemy liczyć na obecność Matthew
Schellhorna i jego chóru. Ponadto, jest jeszcze inna międzynarodowa inicjatywa związana z Synodem poświęconym
rodzinie, która już niedługo powinna zostać ogłoszona. Na pewno będziemy mieli okazje jeszcze o niej
porozmawiać.
6) Najprawdopodobniej już rozpoczęły się przygotowania pielgrzymki w roku 2016?
GC: Tak. Zaraz po ogłoszeniu przez Papieża Franciszka roku 2016 Rokiem Świętego Miłosierdzia, rozpoczęliśmy
przygotowania, bo wiemy, że ze względu na te wyjątkowe okoliczności do Rzymu przybędą tłumy pielgrzymów i
turystów! Jesteśmy już w kontakcie z jednym z arcybiskupów z zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, aby
mógł przybyć do Rzymu w roku jubileuszowym właśnie podczas trwania pielgrzymki. Gorąco zapraszam
czytelników Paix liturgique i polskich pielgrzymów do zapisania już teraz daty pielgrzymki w 2016 roku w
swoich kalendarzach, odbędzie się ona w dniach 27-30 października.
7) Ostatnie słowo na podsumowanie?
GC: Przede wszystkim chciałbym przypomnieć potrójny cel naszej pielgrzymki: dziękczynienie za dar Motu
Proprio Summorum Pontificum, wyrażenie lojalności wobec Piotra i gotowości do udziału w pracach na rzecz nowej
ewangelizacji oraz bycie świadkami wiecznej młodości i niewyczerpalnego bogactwa tradycyjnej liturgii, która
pozwala lepiej zrozumieć dar, jaki Chrystus złożył z samego Siebie przez tajemnicę Swojej Ofiary wiecznie
odnawianej na naszych ołtarzach. Dziękuję również Katarzynie Gajos, naszemu polskiemu delegatowi, która zajmuje
się wszystkimi polskimi pielgrzymami, zarówno osobami duchownymi jak i świeckimi. Pomaga im w przygotowaniu
przyjazdu do Rzymu i promowaniu pielgrzymki w Polsce.
Kontakt pielgrzymka: pl.sumpont@gmail.com

