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Czcigodni Księża, Osoby Życia Konsekrowanego,
Drodzy Siostry i Bracia!

Tego roku już po raz XXXIV wyruszy Piesza Pielgrzymka Podlaska na Jasną Górę
w Częstochowie. Pielgrzymka do Tronu Pani Jasnogórskiej to wydarzenie religijne, to
coroczne rekolekcje w drodze. Hasło tegorocznej pielgrzymki brzmi: „Pan mój i Bóg
mój”. Jak pamiętamy są to słowa św. Tomasza Apostoła, które wypowiedział spotykając Jezusa Zmartwychwstałego i dotykając Jego ran. Słowa te stanowią wyznanie jego
wiary w Jezusa jako swego Boga i Pana. Nasza pielgrzymka na Jasną Górę będzie również wyznaniem wiary w Jezusa. Wiary, która zrodziła się ze słuchania i przyjęcia ziarna
słowa Bożego, jak słyszeliśmy w odczytanej Ewangelii. Pielgrzymi pragną mówić
wszystkim, że wierzą w Jezusa. Pragną o tym powiedzieć swoim bliskim w rodzinach,
swym przyjaciołom i tym, których spotkają na pielgrzymim szlaku.
Dla jednych to wyznanie wiary w Jezusa będzie radością, będzie umocnieniem
ich wiary. Bo wiara umacnia się, gdy ją wyznajemy, jak powiedział Ojciec Święty Benedykt XVI. Dla innych będzie stanowić znak zapytania o jakość ich wiary w Jezusa, jako
Boga i Pana. Będzie pytaniem o zdolność do mówienia wobec innych osób o swej wierze w Niego. Jeszcze dla innych wyznanie wiary pielgrzymów będzie obojętne, a może
nawet wywoływać niechęć. „Bo stwardniało ich serce, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli, uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie zrozumieli
i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił” – mówi Jezus w Ewangelii.
Drodzy Pielgrzymi! Bądźcie odważnymi świadkami Chrystusa! Za wiarę w Niego
wielu Jego uczniów, od początku istnienia Kościoła, cierpiało, było więzionych, skazywanych do ciężkich prac, a nawet pozbawianych życia. Dzisiaj w różnych częściach
świata sytuacja jest podobna. Stajecie - przez publiczne przyznawanie się do Jezusa,
przez wyznawanie wiary w Niego - w długim szeregu wiernych świadków Chrystusa.
Oby i w was ziarno Bożego słowa przyniosło stokrotny, sześćdziesięciokrotny, czy też
trzydziestokrotny plon.
Zapraszam wszystkich: kapłanów, kleryków, osoby konsekrowane i wiernych
świeckich, którym zdrowie i praca na to pozwala - wyruszmy na szlak pielgrzymkowy,

by świadczyć o naszej wierze w Jezusa. Kto tylko może niech wyruszy na całą pielgrzymkę, kto ma jakieś przeszkody niech przyłączy na do niej na jeden lub kilka dni, czy
nawet na kilka godzin. Wszyscy zaś możemy łączyć się duchowo z pielgrzymami i tworzyć jedną wielką diecezjalną wspólnotę modlitwy.
Drodzy Pielgrzymi! Bardzo proszę byście zabierając na pielgrzymi szlak sprawy
waszych bliskich i wasze osobiste, nie zapomnieli o modlitwie w intencjach naszej
wspólnoty diecezjalnej. Przede wszystkim polecam wam wszystkie rodziny naszej diecezji, a szczególnie te, które przeżywają trudności. Proście w waszych modlitwach, by
nasze rodziny były miejscem wyznawania wiary w Jezusa jako naszego Pana i Boga i jej
przekazu. By były miejscem codziennej modlitwy i wychowania dzieci według wartości
wpisanych w nasze serca przez Stwórcę. Polecam waszej modlitwie ludzi młodych decydujących o wyborze swego powołania, swej życiowej drogi. Niech z rozwagą rozpoznają czy Jezus powołał ich do życia rodzinnego, czy do kapłaństwa lub do życia konsekrowanego. Bardzo potrzeba, aby z perspektywy swej życiowej drogi młodzi ludzie
troszczyli się o zachowanie czystości swych myśli i czynów. By traktowali małżeństwo
i rodzinę, jako dar pochodzący od Boga, który należy sobie bardzo cenić, troszczyć się
o niego, być za niego odpowiedzialnym i dobrze przygotować się do życia tym darem.
W tych intencjach ofiarujcie Bogu swe wyrzeczenia i zmęczenie, swój post czy wdowi
grosz.
Proszę wszystkich diecezjan: otoczmy pielgrzymów modlitwą, otwórzmy dla
nich serca i mieszkania. Niech mają gdzie skłonić głowę na noc. Łączmy się z nimi pielgrzymując duchowo, zbierając się w naszych parafialnych kościołach na codzienną,
wieczorną modlitwę zakończoną Apelem Jasnogórskim. Szczególnie proszę wszystkich
chorych o ofiarowanie swojego cierpienia w intencji pielgrzymkowego dzieła. Módlmy
się, aby czas pielgrzymki był dla całej naszej diecezji czasem łaski, dlatego zawierzmy
go wstawiennictwu Maryi, Pani Jasnogórskiej.
Niech błogosławieństwo Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego spocznie na pielgrzymach, organizatorach, współpracownikach i na pozostających z nimi w łączności
modlitewnej.
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