Arcybiskup Marian Gołębiewski
Apel Jasnogórski (17.09.2010 r.)
Dzień 17 września, w którym stajemy do Apelu przed Tobą, Królowo Polski, jest dla
nas datą znamienną, bo w tymże dniu 1939 roku znikły nadzieje na ocalenie Polski, na
początku drugiej wojny światowej. Przymierze militarne i polityczne dwóch wrogich potęg
przyczyniło się do agonii II Rzeczypospolitej, która istniała od 11 listopada 1918 do września
1939 r. Kiedy został rozbity organizm państwowy, kiedy unicestwiono jego podstawowe
struktury, pozostał naród ze swoją Królową. W tych ciężkich chwilach modlił się do Ciebie,
Maryjo, tu w Twoim Jasnogórskim Sanktuarium, jak i w każdym polskim domu, i prosił o
pomoc

w dramatycznych chwilach zagrożenia bytu narodowego. Tę samą modlitwę

powtarzał w dniach powstania warszawskiego. A była to modlitwa różańcowa, do której
dołączano Litanię Loretańską z antyfoną Pod Twoją obronę i pieśniami maryjnymi.
Królowo Polski i Matko narodowej nadziei! Również w trudnych momentach naszej
powojennej historii zwracaliśmy się do Ciebie, prosząc o pomoc i opiekę. Tak było w roku
1956, niosącym nadzieję na poszerzenie przestrzeni wolności, kiedy to ludzie nie mogli się
pogodzić z narzuconym im systemem totalitarnym. Tak było w roku milenijnym 1966, kiedy
na Jasnej Górze gromadziły się niezliczone rzesze pątników, manifestujących swoją
przynależność do Kościoła i do rodziny narodów chrześcijańskich, aspirujących do
prawdziwej wolności religijnej i narodowej. Ze szczytu Jasnogórskiego rozlegał się potężny
głos Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia, który był głosem
sumienia narodu, torującym drogę do wolności, jakże długą i wymagającą wielkiej modlitwy i
ofiary. Ten strumień modlitwy maryjnej płynął przez wszystkie lata naszej trudnej historii.
Była to modlitwa nadziei i zawierzenia, która znalazła swój najgłębszy wyraz w
wystąpieniach na Jasnej Górze największego z rodu Polaków - Sługi Bożego Jana Pawła II.
To on (Jan Paweł II) zachęcał do budowania cywilizacji miłości i snuł wizję Kościoła jako
komunii. Właśnie wizja takiego Kościoła staje się naczelnym hasłem programu
duszpasterskiego na najbliższe trzy lata. Matko Kościoła, tutaj przed Twoim Jasnogórskim
tronem, przed Twoim cudownym Wizerunkiem, uczymy się na nowo odkrywać prawdę o
Kościele Twojego Syna.
Minęły miesiące wakacyjne, które gromadziły tłumy pielgrzymów w Jasnogórskim
Sanktuarium Narodu. Z różnych zakątków naszej Ojczyzny podążały tutaj pielgrzymki z
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modlitwą i pieśnią na ustach wiernych, którzy spieszyli do swej Królowej z wiarą, nadzieją i
miłością do naszego Pana i Zbawiciela. Dzisiaj przybyła tutaj pielgrzymka ludzi morza. Są to
ludzie ciężkiej pracy, która stanowi podstawę ich egzystencji. Przybyli, aby oddać Ci hołd,
aby prosić Cię o opiekę. Przyjmij, Maryjo, ich prośby, przyjmij ich trud, w którym odkrywają
wezwanie Chrystusa „wypłyń na głębię”, rozumiejąc je w sensie dosłownym jak i
duchowym, w znaczeniu, jakie nadał tym słowom Jan Paweł II. Przybyła tu także
Archidiecezjalna Pielgrzymka Wrocławska. Są wśród nas biskupi na czele z wypowiadającym
te słowa,

są kapłani, siostry zakonne, przedstawiciele wszystkich instytucji i stanów

archidiecezji. Modlimy się w różnych intencjach: o wzrost duchowy archidiecezji; mamy na
myśli wzrost życia duchowego naszych wiernych. Prosimy o pomyślny rozwój Papieskiego
Wydziału Teologicznego i Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we
Wrocławiu. Polecamy Ci, Matko kapłanów, sprawę powołań kapłańskich i zakonnych. Naszą
gorącą modlitwą obejmujemy osoby życia konsekrowanego, które stanowią duchowy rdzeń
życia diecezjalnego. Prosimy Cię w intencji młodzieży. i rodzin chrześcijańskich, aby te
rodziny były Bogiem silne, by nie ulegały bakcylowi laicyzmu, który grasuje po całej
Europie. Prosimy o trwałą i żywą wiarę, nadzieję i miłość w tych rodzinach. Modlimy się w
intencji ruchów i stowarzyszeń katolickich, grup i wspólnot modlitewnych w naszych
parafiach. Łączy się z nami w modlitwie 685 kapłanów diecezjalnych i 253 zakonnych oraz
832 siostry zakonne. Nikogo nie chcemy pominąć, o nikim nie chcemy zapomnieć. Razem
prosimy o błogosławieństwo dla realizacji ogólnopolskiego programu duszpasterskiego, który
ubogacamy w archidiecezji zaakcentowaniem aspektu biblijnego. Pragniemy, aby odnowa
życia religijnego dokonywała się pod zbawczym tchnieniem słowa Bożego, obecnego w
Piśmie Świętym. Stąd hasło naszej pielgrzymki: „Z Maryją poznajemy Pismo Święte”, z
Tobą, któraś „rozważała wszystkie te sprawy w sercu swoim”.
Dziesięć la temu miał miejsce Akt Oddania Pani Jasnogórskiej
Wrocławskiej

Archidiecezji

i całej Ziemi Dolnośląskiej, która w tym roku została doświadczona

powodziami i nawałnicami. Twojej, Maryjo, opiece polecamy tych, którzy bardzo ucierpieli,
tracąc niekiedy dorobek całego życia. Jednocześnie dziękujemy Bogu za wszelkie łaski i
dobrodziejstwa, jakich doznaliśmy. Przede wszystkim dziękujemy Ci za łaski otrzymane w
Roku Kapłańskim. Dziękujemy za światło Ducha Świętego w poznawaniu i pogłębianiu
treści Katechizmu Kościoła Katolickiego.
Maryjo, chcemy trwać przy Krzyżu Twojego Syna, nie chcemy, aby kiedykolwiek
jeszcze stał się znakiem przetargu, niezgody i waśni, bo jest to dla nas znak szczególny,
symbol naszej wiary chrześcijańskiej . Chcemy być wiernymi dziećmi Kościoła, który jest
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stróżem ładu moralnego w naszej Ojczyźnie. Chcemy dochować wierności Ewangelii, która
jest źródłem życia. Pragniemy dobra naszej Ojczyzny i modlimy się o jej rozwój, pomyślność
i trwanie przy wartościach chrześcijańskich.
Maryjo,

przyjmij

słowa

dziękczynienia

wypowiedziane

Antoniewicza i przedstaw je swojemu Synowi:
„Za wszystko dobro z Bożej ręki wzięte
za skarby wiary, za pociechy święte
za trudy pracy i trudów owoce
za chwile siły i długie niemoce
za spokój, walki, zdrowie i choroby
za uśmiech szczęścia i za łzy żałoby
i za krzyż ciężki na barki włożony
niech będzie Jezus Chrystus pochwalony”. Amen.

ustami

ks.

Karola

