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1. Bracia i siostry – Drodzy Pielgrzymi diecezji włocławskiej, radomskiej, 

sosnowieckiej i kieleckiej. Wszyscy obecni u stóp Maryi – Jasnogórskiej Pani, 

Królowej Polski i Matki Zawierzenia. Niezależnie od tego gdzie rozpoczął się 

nasz szlak pielgrzymi szliśmy przez minione dni w tym samym upalnym słońcu, 

w zmęczeniu i trudzie! Szliśmy pełni wiary, aby dziś na jasnogórskim szczycie 

powierzyć się Jezusowi przez Maryję. Jesteśmy tu, jak uczył św. Jan Paweł II, 

aby być w szkole Maryi. Jej szkoła jest najlepszą z możliwych, bowiem uczy 

wiary i miłości pełnej nadziei! Zrodzone z głębi wiary FIAT Maryi, 

wypowiedziane w Nazarecie wprowadziło ją w piękną przygodę z Bogiem – 

przygodę duchową. 

Jej urokiem jest osobiste piękno Maryi – pełnej łaski – zdolnej przyjąć 

pod swoje macierzyńskie serce nowe życie Jezusa Chrystusa Syna Bożego. 

Przez Maryję jest on darem dla wszystkich i we wszystkim. Wiara Maryi ma 

swoja historię – jak zauważył Kardynał J.H. Newman. Owocem tego rozwoju 

Maryi jest coraz mocniejsze wkraczanie w świat, jako Przewodniczki  

i Nauczycielki. Dzięki niej we współczesnym świecie możemy rozpoznawać jej 

Syna, jako naszego Pana i Odkupiciela. W obliczu racjonalizmu i dyktatur 

różnego rodzaju mody i obyczajowości, permisywizmu moralnego  

i bezbożności – Maryja z pokorą Matki, jak przypomina Benedykt XVI, mówi 

swoim dzieciom o rzeczach najważniejszych: wierze, nadziei, miłości i pokucie! 

(Benedykt XVI, Dlaczego Wierzę?, s. 45). 

 2. Przed chwilą z kart Ewangelii – tak jak kiedyś w Kanie Galilejskiej – 

wybrzmiały z wielką troską słowa Maryi; „Uczyńcie wszystko cokolwiek wam 

powie” – Dialog Maryi z Jezusem – może dla wielu niezrozumiały – był 

dialogiem wiary i absolutnego zaufania. Przyszedł ten moment, kiedy Jezus 



powiedział: „Napełnijcie stągwie wodą” – i tak się też stało. Po chwili pierwszy 

cud Jezusa stał się faktem. Przyniósł tak wiele radości zebranym biesiadnikom, 

a także sporo pochwał pod adresem tych, którzy wcale na nie zasłużyli. 

Bóg w Jezusie Chrystusie objawił swoją moc w tak zwyczajnej potrzebie 

ludzkiego życia. Warto jednak zauważyć, że działanie Boga nie może być 

zredukowane tylko do rzeczy materialnych. Od zawsze, a szczególnie od cudu  

w Kanie, Jezus prosi, abyśmy pozwalali się Mu prosić! Dlatego prośba Maryi 

„uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie” jest wciąż aktualna. Kana to 

początek próśb Jezusa, który z kart Ewangelii mówi do nas: 

- przebaczajcie sobie wzajemnie, 

- jedni drugich brzemiona noście, 

- co Bóg złączył człowiek niech nie rozdziela, 

- miłujcie się wzajemnie, 

- to czyńcie na moją pamiątkę, 

- idź i więcej nie grzesz, 

- pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, 

- oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co do Niego należy, 

- idźcie i głoście Ewangelię, 

- zachowuj przykazania. 

 3. Pielgrzymi obecni u stóp Jasnogórskiej Pani! Lista próśb Jezusa jest 

długa i niezmienna – On sam jest niezmienny, ten sam zawsze i na wieki (por. 

Hbr 13,8).  Jednak w nas, synach i córkach wspólnoty Kościoła, drzemie,  

a nawet tak często odżywa pokusa, aby tę listę redukować i skracać. Świat, który 

histerycznie boi się Jezusa i Jego Ewangelii – zwłaszcza świat show-biznesu  

i kiepskiej polityki – podszeptuje na różne sposoby, że trzeba wybierać to, co 

spełnia ludzkie marzenia, karmi pychę i egoizm. Taka droga nie jest drogą ludzi 

ochrzczonych i nie jest to droga Kościoła! Dziś warto zapamiętać, że nasza 

obecność, choć jest obecnością tysięcy pielgrzymów, nie tworzy z nas 

wpływowej grupy wspólnych interesów. Jesteśmy uczniami i świadkami Jezusa 



Chrystusa żyjącego w Kościele, a naszą najlepszą nauczycielką jest Maryja. Ona 

uczy nas niezmiennie i wytrwale czytania całej prawdy o Jezusie Chrystusie. 

Swoje kwalifikacje Matki i Nauczycielki uwiarygodniła obecnością w Kanie  

i na krzyżowej drodze, aż po Kalwarię!    

 Tak samo obecna jest w dziejach Narodu Polskiego i w naszym  życiu, nie 

tylko na pielgrzymim szlaku! 

 Maryjo - Jasnogórska Pani Zawierzenia! Tak jak bezpiecznymi drogami 

prowadziłaś przez wieki synów i córki polskiej ziemi, tak dziś prosimy: prowadź 

każdego i każdą z nas do Chrystusa. Z Nim życiowe ludzkie drogi są zawsze 

bezpieczne, przy Nim niczym są dzisiejsze burze, a  awangarda mody i postępu 

ginie szybko w przeszłości. Maryjo ucz nas pisać naszą piękną historię życia 

podobną do Twojej i do historii świętych. Bowiem chrześcijanin – uczeń  

i świadek Chrystusa – żyje po to, aby dotknąć Boga i w Nim żyć tak jak Ty 

Maryjo! Amen.   


