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„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”1
Napełnieni Duchem Świętym wyznajemy wiarę w zmartwychwstanie Jezusa
Chrystusa. Surrexit Dominus vere – Pan zmartwychwstał prawdziwie. Alleluja!
Maryjo, nasza Matko! Z dziecięcą ufnością stajemy przed Tobą w kaplicy Twego
cudownego, jasnogórskiego wizerunku. Przybywa dzisiaj do Ciebie młodzież maturalna z
Diecezji Drohiczyńskiej. Spojrzyj na nią łaskawie jako Matka i wysłuchaj jej modlitw. Wraz z
młodymi ludźmi w godzinie Apelu Jasnogórskiego stajemy my: duszpasterze, nauczyciele,
katecheci, opiekunowie oraz Ojcowie Paulini i licznie przybyli pielgrzymi. Sercem i myślą
łączymy się ze wszystkimi, którzy za pośrednictwem środków społecznego przekazu
uczestniczą w tej modlitwie i tworzą z nami wspólnotę wiary.
Trwamy w radości Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. W tych świętych dniach
rozważaliśmy zbawcze dzieło Jezusa, który przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie
otworzył nam drogę do Ojca i zaświadczył o Jego nieskończonej miłości miłosiernej do
każdego człowieka. Doświadczenie pustego grobu potrzebuje spotkania żywego Chrystusa.
Uznajemy, że jest to możliwe w otwartości na Ducha Świętego, którym jesteśmy napełnieni.
Maryjo, Ty byłaś obecna w tych dramatycznych chwilach życia Twojego Syna. Wraz z Nim
doświadczałaś osamotnienia w Ogrójcu, przeżywałaś niesłuszne skazanie na śmierć,
towarzyszyłaś Mu w krzyżowej drodze, z niewysłowionym bólem patrzyłaś na moment
krzyżowania i śmierci, z czułością przyjęłaś Jego martwe ciało i odprowadziłaś je do
milczącego grobu, z którego o poranku wielkanocnym wypłynęło na cały świat orędzie życia
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zmartwychwstałym Synem! Dziękujemy Ci, Maryjo, że mimo bólu i cierpienia pozostałaś
wierna aż do końca. Tej wierności, ufności i wytrwałości chcemy się od Ciebie uczyć.
Maryjo, przybywa do Ciebie młodzież, która stoi u progu dorosłości. Egzamin
maturalny – zwany też egzaminem dojrzałości – to nie tylko sprawdzian wiedzy i
umiejętności, ale swego rodzaju brama wprowadzająca w dorosłe, nie zawsze łatwe, życie. W
sercu młodego człowieka kryje się niewątpliwie wiele obaw i znaków zapytania, dotyczących
nie tylko wyników egzaminu maturalnego, ale również przyszłego życia, wyboru swojej
drogi, zachowania własnej tożsamości i znalezienia właściwego dla siebie miejsca w
Kościele.
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Pielgrzymka maturzystów z Diecezji Drohiczyńskiej na Jasną Górę, 5 kwietnia 2018 r.

Oblubienico Ducha Świętego! Po zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu Jezusa, jak
przypominają nam Dzieje Apostolskie, trwałaś w Wieczerniku, zjednoczona wraz z
apostołami na modlitwie, w oczekiwaniu na Ducha Świętego. Po Jego zesłaniu apostołowie
otrzymali moc mężnego wyznawania wiary oraz kroczenia aż po krańce świata, głosząc
wszystkim narodom dobrą nowinę o zbawieniu i udzielając im chrztu świętego. Wraz z Tobą,
Matko, czuwamy w tym wyjątkowym wieczerniku, jakim jest jasnogórskie sanktuarium. Na
modlitwie prosimy – szczególnie dla zgromadzonej tutaj młodzieży – o dary Ducha Świętego.
Niech Duch Święty napełni ich serca darem rozumu, rady, męstwa, umiejętności, mądrości,
pobożności i bojaźni Bożej. Niech młodzież, umocniona łaską Bożą, odważnie wkracza w
dorosłe życie, stając się uczestnikiem królestwa Bożego, królestwa sprawiedliwości, pokoju,
miłości i świętości. Niech Duch Święty dopomaga im w zachowaniu chrześcijańskiej
tożsamości, by w tym świecie nigdy nie zatracili poczucia godności dziecka Bożego, i
wsłuchując się w słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane w 2000 roku w Rzymie, na polach
Tor Vergata, uczynili ze swego życia coś wielkiego.
Rok 2018 to czas rocznic. Kierujemy naszą uwagę na wydarzenia sprzed stu lat.
Ogarniamy wdzięczną pamięcią tych wszystkich, którzy – po wielu latach niewoli –
wywalczyli niepodległość naszej ojczyzny. Maryjo, uciekając do Egiptu, zaznałaś smaku
obczyzny. Pozwól nam zrozumieć, że na obczyźnie człowiek żyje jedynie teraźniejszością,
natomiast w ojczyźnie przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. Na ogół lubimy być u
siebie i – wedle słów starożytnego filozofa – „ojczyznę kochamy nie dlatego, że jest wielka,
ale dlatego że własna”. W tym też roku świętujemy 450. rocznicę śmierci św. Stanisława
Kostki – patrona dzieci i młodzieży. Jego życie uczy i inspiruje kolejne pokolenia Polaków.
Mimo młodego wieku osiągnął wielką dojrzałość, mądrość życiową i świętość. Był
młodzieńcem gorliwym, pracowitym, pobożnym, wytrwałym, stawiającym sobie wymagania
i wysokie cele. Jak mawiał: „Do wyższych rzeczy zostałem stworzony”. Wszystkie te cechy
świętego wynikają z głębokiej, autentycznej relacji i bliskości ze zmartwychwstałym Jezusem
oraz wielkiej miłości do Ciebie, Maryjo. Żywa wiara w Jezusa oraz synowskie oddanie Tobie,
Matko, pozwoliły mu odnaleźć swoje miejsce Kościele i osiągnąć królestwo Boże.
Matko najlepsza! Zawierzamy Twej matczynej opiece obecną tutaj młodzież. Wyproś
im potrzebne dary i łaski na czas egzaminów i odczytania swego życiowego powołania.
Dodaj odwagi w podejmowaniu niełatwych decyzji dotyczących przyszłości. Niech
umocnieni i napełnieni Duchem Świętym wielkodusznie korzystają z Jego darów, aby mogli
zdać ten najważniejszy egzamin, jakim jest ich życie. Królowo Polski – módl się za nami
wszystkimi! Amen.

