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Maryjo, Pani Jasnogórska, do Ciebie przybywa dzisiaj młodzież maturalna z Diecezji 

Drohiczyńskiej. Spojrzyj na nią łaskawie jako Matka i wysłuchaj jej modlitw. Wraz z tą 

młodzieżą stajemy do apelu my: duszpasterze, nauczyciele, katecheci, opiekunowie, 

pielgrzymi, kapłani z Ruchu Rodzin Nazaretańskich i ojcowie paulini – kustosze sanktuarium. 

Naszą myślą i sercem jednamy się z domownikami oraz ze słuchaczami radia i telewidzami, 

którzy wraz z nami uczestniczą w Apelu Jasnogórskim. Wierzymy, Maryjo, że – jak napisał 

poeta – „za swym obrazem żywa jesteś”. Prawda ta ośmiela i pozwala nam stanąć obok Jana 

apostoła, by wraz z Tobą usłyszeć głos Chrystusa przekazującego Tobie, Maryjo, i uczniowi 

swój testament z krzyża: „Niewiasto, oto syn Twój (…) Oto Matka Twoja” (J 19,26-27). 

Maryjo, Matko Zbawiciela, to my, uczniowie Chrystusa, jesteśmy Twoimi synami.  

W oktawie Wielkanocy gromadzimy się dziś u Twoich stóp, Maryjo, by tu, w 

duchowym sercu naszej ojczyzny, na Jasnej Górze, poświęcić Bogu swój los i swoje życie. W 

czasie paschalnej radości, kiedy przeżywamy misterium zmartwychwstania, uświadamiamy 

sobie, jak wielkim cudem jest Jezusowe przejście przez śmierć do życia wiecznego w chwale. 

Tajemnica tego największego cudu jest źródłem chrześcijańskiej radości i nadziei. Sam 

Wcielony Bóg – doświadczając wszystkich możliwych klęsk: zdradzony przez ucznia, 

opuszczony przez innych, cierpiący, wyszydzony, skazany na śmierć i ukrzyżowany – 

zwycięża! Mocą pokory, miłości i posłuszeństwa Ojcu – pokonuje wszystkie klęski i 

zmartwychwstaje. Dzisiejsze czuwanie jest wyjątkową okazją do tego, aby otworzyć się na 

blask Zmartwychwstałego, przyjąć z Jego rąk łaskę błogosławieństwa i dary, których świat 

dać nie może. Jedność z Chrystusem prowadzi bowiem do pełni życia i szczęścia, którego 

wszyscy pragniemy, do którego wszyscy dążymy. 

Wołanie Ojca Świętego o życie duchem miłosierdzia – kierowane do ludzi w Roku 

Miłosierdzia – jest przesłaniem dla Kościoła i świata. 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. Pomóż im zrozumieć, że 

przemoc i terror nie buduje ładu społecznego ani nie wnosi pokoju. Trudno nie zgodzić się z 

popularnym przysłowiem: „Kto sieje wiatr, ten zbiera burzę”. Myśl tę przyjęła i uaktualniła 
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szwajcarska akcja tegorocznej Międzynarodowej Drogi Pokoju nad Jeziorem Badeńskim, 

nadając jej realistyczną, ale i dramatyczną formę słowną i wieloznaczny sens: „Kto sieje broń, 

ten zbiera uchodźców”. Niewątpliwie złudne jest przekonanie, że życie ludzkie może być 

bezpieczne jedynie pod osłoną broni niosącej zagładę.  

Nasza tegoroczna pielgrzymka odbywa się pod hasłem: „Błogosławieni miłosierni, 

albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). Temat ten wpisuje się zarówno w Rok 

Miłosierdzia jak i w tegoroczny Światowy Dzień Młodzieży. Dla nas, pielgrzymów, 

Miłosierdzie Boże jest darowanym lekarstwem, którym winniśmy się dzielić z drugim 

człowiekiem; ba, z każdym człowiekiem, nawet jeśli on na to w niczym nie zasługuje. 

Maryjo, Matko Miłosierdzia, pomóż nam dobrze przeżyć te i inne wielkie wydarzenia niosące 

dary miłosiernego Boga. Przeżywając Rok Jubileuszowy 1050-lecia Chrztu Polski, składamy 

na Twoje ręce dziękczynienie za nasz chrzest. W sakramencie chrztu narodziliśmy się z Boga 

a, jak powiada Jan apostoł, „kto narodził się z Boga (…) trwa w nim nasienie Boże” (J 3,9), 

które w każdym z nas może wydać owoce.  

Przed Twym obrazem, Pani Jasnogórska, wspominamy św. Jana Pawła II, który 

powierzył się cały Tobie, Maryjo. Siedemnaście lat temu św. Jan Paweł II był w Drohiczynie. 

Po spotkaniu ekumenicznym pozostał znak, postawiony wówczas na placu, jest nim pęknięty 

krzyż. Symboliczne rozdarcie nawiązuje do podziałów wśród uczniów Chrystusa i jest 

ciągłym wołaniem o dobrą wolę ludzi i o pomoc miłosiernego Boga na drodze do pełnej 

jedności chrześcijan. Maryjo, Matko Kościoła i Patronko naszej diecezji, przyjmij nasze i 

wszystkich diecezjan zawierzenie Jezusowi Miłosiernemu. Bowiem w tym roku przeżywamy 

jubileusz 25-lecia powstania naszej diecezji. Została ona powołana do istnienia 5 czerwca 

1991 r. przez św. Jana Pawła II, a uroczystości dziękczynne będziemy przeżywać przede 

wszystkim od 5 do 10 czerwca tego roku.    

 Maryjo, spojrzyj na nas tu zgromadzonych, którzy tworzymy apelową wspólnotę 

modlitwy. Wyproś maturzystom pewność w przeżyciu trudnej drogi egzaminów i właściwego 

wyboru przyszłości oraz jasność w rozeznaniu swego powołania i posłannictwa tak, aby 

mogli sprostać wyzwaniom współczesności z zachowaniem wierności woli Bożej. Opiekunko 

nasza, wspieraj ich na drodze życia, upraszaj Ducha Świętego, dawcę mądrości, i ucz ich, jak 

być świadkiem Jezusa w codzienności. Naucz też kochać ojczyznę i spraw, by każdy mógł 

żyć w niej twórczo, odkrywając piękno świata i życia z jednoczesnym umiłowaniem tego, co 

trwałe i wieczne. Maryjo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami, którzy się do 

Ciebie uciekamy.  


