
APEL JASNOGÓRSKI 

(XXXI Pielgrzymka Kielecka na Jasną Górę, 2012) 

 

Maryjo, Matko Kościoła naszego domu. 

 

Pokonaliśmy setki kilometrów w pogodzie i niepogodzie, rozśpiewani i rozmodleni, 

by wyznać, że Kościół jest naszym domem. Dlaczego tu w Częstochowie? Dlaczego nie w 

Kielcach, Włocławku, Radomiu czy Sosnowcu? Dlaczego nie w zaciszu swojego pokoju? To 

byłoby nawet ewangelicznie. 

- Chcemy podzielić się radością z całą Polską, że obdarowani zostaliśmy domem, który ma na 

imię Kościół. Słuchajcie wszyscy, których spotkaliśmy: Kościół Chrystusowy jest domem 

zbawienia. Dom ten zbudował Jezus Chrystus. On założył fundamenty pod ten dom. Ten dom 

jest zbudowany na skale. Pierwszym i najwspanialszym mieszkańcem tego domu jest Maryja. 

Ją Jezus ustanowił Matką Kościoła. Prosimy Cię, Maryjo, daj siłę naszym słowom, udziel 

głębi naszym myślom, roznieć naszą wiarę. Tego nam potrzeba, by razem z Tobą wyrazić 

nasze dziękczynienie za dzieło domu Kościoła. 

 Dom Kościoła nie jest zarezerwowany dla jednego kraju, dla jednego narodu. Dom ten 

jest otwarty dla wszystkich ludzi, dla wszystkich kontynentów i wszystkich wieków. Bramą 

tego domu jest sakrament chrztu świętego. Dziękujemy, że pierwsi misjonarze ponad tysiąc 

lat temu otworzyli drzwi tego domu dla Mieszka i Dąbrówki, dla następnych pokoleń i dla nas 

żyjących w XXI wieku. Dziękujemy, że żyjemy w domu zbawienia, gdzie Matką i Królową 

jest Maryja. 

 Domownikami domu Kościoła są Polacy. W domu tym znaleźli prawdę, która wyzwa-

la, zasady życia, które nie burzą, ale budują, wartości, które prowadzą do braterstwa i zasadę 

miłości bliźniego, która zdolna jest doprowadzić do solidarności w walce przeciwko złu. 

 W domu Kościoła wyrośli bohaterowie wiary – nasi święci począwszy od świętych 

męczenników Wojciecha i Stanisława, po ofiary komunizmu: błogosławionego Księdza Je-

rzego Popiełuszkę i błogosławionego księdza Findysza proboszcza Żmigrodu. Dom ten za-

pełniły miliony Polaków w szatach godowych, zapraszani przez tysiąc lat na przygotowaną 

przez Gospodarza ucztę. Za przewodników wiary, którzy odeszli do domu Ojca i o mądrość 

dla przewodników wiary, którzy dziś prowadzą dom polskiego Kościoła, modlimy się naszym 

pielgrzymim wysiłkiem. 

My pielgrzymi mieszkańcy domu Kościoła na apelu przed Królową Polski wzywamy 

wszystkich ochrzczonych do świętowania dnia Pańskiego. Wzywamy do odbudowania zbu-

rzonej drogi do świątyni. Kto autentycznie świętuje, ten buduje dom Kościoła. 

- Dlaczego zabijamy dzieci?, bo przestaliśmy świętować.  

- Dlaczego wzrasta liczba rozwodów?, bo przestaliśmy świętować.  

- Dlaczego korupcja goni korupcję, a kraj tonie w długach?, bo przestaliśmy świętować. 

- Dlaczego Bóg jest nieobecny w środkach masowego przekazu?, bo przestaliśmy świętować. 

- Dlaczego straciliśmy kulturę bycia w sejmie i w innych konwentach samorządowych?, bo 

przestaliśmy świętować. Kto nie świętuje Dnia Pańskiego przestał być świadkiem Jezusa - 

Głowy Kościoła. Nasza pielgrzymka jest modlitwą o prawdziwych świadków wiary. 

Maryjo Królowo Polski. Nasze serca tęsknią, nasze usta wołają, nasze oczy wyczeku-

ją, nasze zmęczone nogi przynoszą dziś prośbę o sprawiedliwość w naszym narodzie. Zwykłe 

Disko Polo, wirtualne stacje, które nigdy nie nadawały bez własnych zasobów finansowych 

znalazły miejsce na multipleksie, a świadkowie Chrystusa milionowymi podpisami muszą 

upominać się, że żyją w Polsce, dopominać się praw, jak murzyni w czasach apartheidu. Je-

steśmy u siebie. Stanowimy 95% narodu i płacimy podatki. Ty, któraś obroniła Polskę i Ko-

ściół przed potopem szwedzkim, któraś obroniła Europę pod Warszawą przed zalewem so-

wieckiego komunizmu, któraś obroniła Jana Pawła II przed mordercami ze wschodu, bądź 

nam obroną w dobie walki o miejsce Kościoła Twojego Syna w narodzie, o miejsce jego 

krzyża, o siłę w walce z laicyzmem i jego prorokami. Amen. 


