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Maryjo, Pani Jasnogórska! Oto w tym dniu staje przy Tobie młodzież maturalna 

diecezji drohiczyńskiej wraz ze swoimi duszpasterzami, katechetami i opiekunami. 

Przybywamy do tego świętego miejsca i chcemy być z Tobą, jako dzieci powierzone Ci przez 

Twego Syna, Jezusa Chrystusa. Z nami modlą się  ojcowie Paulini, kustosze sanktuarium, 

księża z Ruchu Rodzin Nazaretańskich, pielgrzymi z różnych stron Polski i zagranicy. 

Jesteśmy w łączności z osobami  zgromadzonymi przy odbiornikach radiowo-telewizyjnych.  

 W świetle Triduum Paschalnego, męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa  

wyraźniej odczuwamy obecność dobra, ale i zła. Najmniejsze nawet dobro cieszy, zło boli i 

smuci.  Chociaż Chrystus odniósł zwycięstwo nad szatanem i zapoczątkował panowanie Boga, 

to szatan, kusząc, nieustannie walczy o władzę nad człowiekiem. Owoc rajskiego drzewa, 

który dotyczy poznania dobra i zła, podsuwany jest nieustannie ludziom – każdemu z nas – by 

być jak Bóg i samowolnie stanowić o tym, co jest dobre, a co złe. Podobnie owoc rajskiego 

drzewa życia, choć nie został zerwany w raju, stanowi przedmiot ludzkiego pożądania. Wielu 

wyciąga rękę po ten owoc, by móc, jak Bóg, panować nad życiem i śmiercią. Co jakiś czas 

pojawiają się ideologie rewolucyjne, które angażują zarówno myśl polityczną, jak i potencjał 

legislacyjny w celu przebudowy społeczeństwa w oderwaniu od Boga i natury. Europa, do 

której należymy, robi wrażenie, że wyrzeka się przeszłości, chwieje się w teraźniejszości i nie 

uwiarygodnia przyszłości. Osłabiając swój trwały fundament oraz ideę wspólnoty ducha, 

przypomina – na wzór biblijnego obrazu z Księgi Daniela – kolosa na glinianych nogach (por. 

Dn 2,31-45). 

  Wydarzenia opisane słowami prefacji mszalnej – która opowiada  o potędze 

Chrystusa i Jego sądzie z krzyża nad światem oraz o szatanie, który na drzewie zwyciężył, ale 

i na drzewie został pokonany – dodają nam odwagi i  budzą nadzieję na nasz udział w 
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zwycięstwie życia nad śmiercią, dobra nad złem, prawdy nad fałszem i miłości nad 

nienawiścią. W zwycięstwie mają udział już teraz znani i nieznani święci oraz męczennicy. 

Szacunek budzą ludzie wchodzący na drogę życia konsekrowanego. Ważne świadectwo 

płynie od wielu członków wspólnot, ruchów i stowarzyszeń katolickich, którym przyświeca 

myśl, by nie tylko umierać w świętości, ale nade wszystko, by w świętości żyć.  

Apel Kościoła kierowany do wiernych: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”  jest 

przesłaniem na ten rok posługi duszpasterskiej. Przyjmujemy do siebie te słowa i, 

solidaryzując się ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, zwracamy się do Ciebie, Matko – uproś u 

Boga przemianę serc ludzi ogarniętych pychą i nienawiścią, którzy, używając przemocy, 

prowadząc wojny i stosując terror, chcą budować sprawiedliwość i ład społeczny. Pomóż im 

zrozumieć, że na tej drodze nie można uzyskać pokoju, lecz jedynie przynieść łzy, cierpienie, 

nieszczęście i śmierć. Matko Boża wspieraj nas oraz tych, na barkach których spoczywa 

odpowiedzialność za moralne, gospodarcze,  polityczne i kulturowe życie naszego narodu, 

żeby mimo słabości i lęku myśleli o konkretnych ludziach i postępowali sumiennie w sposób 

prawy.  

Maryjo, spojrzyj na nas tworzących apelową wspólnotę modlitwy. Wyproś 

maturzystom jasne rozeznanie ich powołania i posłannictwa, aby mogli sprostać wyzwaniom 

współczesności z zachowaniem wierności woli Bożej. Uproś pomoc bezradnym. Naucz nas 

dostrzegać rzeczy w prawdzie i nazywać je po imieniu. Spraw, abyśmy umieli w tym coraz 

bardziej skomplikowanym świecie, podążać drogą świętości i być wiarygodnymi świadkami 

Boga. Maryjo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie 

uciekamy. 

 

 


