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1. Pozdrawiam Was, Bracia i Siostry, na początku pielgrzymkowego 

szlaku, który rozpoczyna się w Wiślicy pod czujnym spojrzeniem Uśmiechniętej 

Madonny Wiślickiej. Pozdrawiam serdecznie całą rodzinę pielgrzymkową:  

ks. prałata kustosza Wiesława, ks. Jacka, dyrektora pielgrzymki i ks. Grzegorza, 

ojca duchownego, a także wszystkich kapłanów, siostry zakonne i kleryków. 

Szczególnie pozdrawiam s. Darię Romanek CSFN, nazaretankę, która udaje się 

na misje do Ghany, w Afryce, oraz towarzyszące jej osoby.  

Maryja, Matka Jezusa Chrystusa, jest wzorem pielgrzymującego 

Kościoła. W Nazarecie w czasie Zwiastowania poznała tajemnicę Wcielenia,  

a więc pełną miłości obecność Boga w sobie i w życiu każdego człowieka (por. 

Łk 1,26-38). Z Bożego daru łaski, jakim Bóg napełnił Jej serce, nie uczyniła 

tajemnicy, ale z radością i pośpiechem wybrała się w odwiedziny do swojej 

krewnej Elżbiety. Tam, w klimacie nadziei i błogosławieństwa, Maryja dała się 

rozpoznać jako Matka Syna Bożego, Pana i Odkupiciela, niosąca światu 

błogosławiony owoc (por. Łk 1,39-45).  

2. Na pielgrzymim szlakiem XXXVI Kieleckiej Pieszej Pielgrzymki, od 

Wiślicy przez Kielce aż na Jasną Górę, chcemy podążać nie tylko ze 

świadomością czekającego nas zmęczenia i niespodzianek, ale przede 

wszystkim z dojrzałością naszej wiary. Ta zaś, zakorzeniona w źródle chrztu 

świętego, karmi się Bożym słowem, łaską sakramentów świętych, 

doświadczeniem wspólnoty Kościoła i jego nauki.  

Ojcowie Soboru Watykańskiego II przypomnieli, że pielgrzymowanie nie 

jest zwykłą wędrówką turystyczną. Posiada charakter zewnętrzny w czasie  

i przestrzeni, w której się dokonuje. Jednak to, co najważniejsze dla 

pielgrzymowania Kościoła, ma charakter wewnętrzny. Jest to pielgrzymowanie 



przez wiarę mocą Jezusa zmartwychwstałego, pielgrzymowanie w Duchu 

Świętym danym Kościołowi. Tak więc, podążając naprzód poprzez różne 

doświadczenia Kościół umacnia się mocą łaski Bożej, aby przez działaniem 

Ducha Świętego nieustannie odnawiać samego siebie, dopóki przez Krzyż nie 

dotrze do światłości, która nie zna zmierzchu. Dlatego na tej drodze Kościoła 

poprzez dzieje ludzkich dusz Maryja jest obecna jako Ta „błogosławiona, która 

uwierzyła”, jako Ta, która „szła naprzód w pielgrzymce wiary”, uczestnicząc jak 

nikt inny w tajemnicy Chrystusa. Maryja, obecna w dziejach zbawienia, łączy  

w sobie najważniejsze treści wiary. Matka Jezusa pośród wszystkich wierzących 

jest „zwierciadłem”, w którym odbijają się w sposób najgłębszy i najprostszy 

„wielkie dzieła Boże” (Dz 2, 11) (zob. Jan Paweł II, Redemptoris Mater, n. 25).  

3. Do tych Bożych dzieł wszyscy jesteśmy zaproszeni głosem Kościoła 

Kieleckiego, aby podczas XXXVI Pieszej Pielgrzymki Kieleckiej z Maryją 

nieść światu Jezusa Chrystusa i głosić Ewangelię, Dobrą Nowinę.  Ileż to razy  

w ciągu wieków Maryja swoim głosem pełnym troski, jak kiedyś w Kanie 

Galilejskiej, prosiła o zmianę obyczajów, modlitwę, nawrócenie i pokutę.  

O pokutę, nawrócenie i modlitwę różnicową wołała w Fatimie 100 lat temu. 

Wcześniej było Lourdes, La Salette i nasz Gietrzwałd. Jej głos dał się słyszeć  

w afrykańskim Kibeho  i wybrzmiewa w różnych miejscach na świecie. Od 

ponad sześciu wieków Maryja cierpliwie czeka na swoje dzieci na Jasnej Górze 

w Częstochowie. Jako Pani Łaskawa Kielecka wysłuchuje prośby w sercu 

naszej diecezji, a w Wiślicy jako Madonna Uśmiechnięta od lat wyprawia nas na 

pielgrzymi trud. Bywa też, że o swojej macierzyńskiej miłości daje znak łzami 

jako Matka Boża Płacząca. Na Jej wierną miłość mamy odpowiedzieć naszą 

miłością, bowiem u stóp krzyża z woli Jezusa Chrystusa wzięła nas wszystkich 

za swoje dzieci, bez wyjątku (por. J 19, 26-27). 

Drodzy Pielgrzymi! Idąc szlakiem naszej Kieleckiej Pielgrzymki, 

zabierzcie ze sobą wszystkie drogie wam intencje ‒ osobiste, rodzinne, 

zawodowe, parafialne i diecezjalne ‒ aby dzięki Maryi i Jej pośrednictwu 



wszystkie dotarły do Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Odkupiciela. Niech 

Jezusowe: „Idźcie i głoście”, które w życiu s. Darii urzeczywistni się na 

afrykańskiej ziemi będzie poparte naszą wierną modlitwą, która niech też będzie 

pielgrzymkowym darem dla naszych diecezjalnych misjonarzy w Brazylii, 

Jamajce i Peru, na Wybrzeżu Kości Słoniowej i w Kazachstanie. 

Niech na pielgrzymkowym szlaku towarzyszy nam Maryja, która jako 

pierwsza zaniosła Dobrą Nowinę do domu Elżbiety. Dziś czekających na 

Ewangelię jest znacznie więcej. Amen.  


