XXXI PIELGRZYMKA KIELECKA NA JASNĄ GÓRĘ
KOMUNIKAT

Umiłowani Diecezjanie!
Tego roku z Wiślicy wyruszy XXXI Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę.
To religijne wydarzenie jest wynikiem całorocznych przygotowań i medytacji
nad programem, który streszcza zawołanie: Kościół naszym domem.
Dom Kościoła jest darem Jezusa Chrystusa. Nie założyli go ludzie. Nie
założył go żaden człowiek na wzór partii politycznej. Kościół jest owocem męki
i śmierci Jezusa, Syna Bożego na drzewie krzyża, a swoją działalność rozpoczął
w dniu Zesłania Ducha Świętego.
- Dla kogo Jezus założył Dom Kościoła? Dla wszystkich ludzi, dla wszystkich
ras, narodów, dla wszystkich pokoleń. Każdy człowiek ma drzwi otwarte do tego domu. Wystarczy wyznać, że Jezus jest Bogiem i przyjąć sakrament chrztu;
czy to chrzest z wody, czy to chrzest krwi. Ludzie nieochrzczeni ponoszą często
śmierć z rąk prześladowców Chrystusa. Przelanie krwi za Jezusa nazywane jest
chrztem krwi, który wprowadza męczennika do Kościoła.
Wyruszamy w tym roku na pielgrzymkę, by poprzez swoje umartwienie,
post i modlitwę wyznać przed Bogiem i przed ludźmi swoją miłość do Kościoła.
Chrześcijanin nie jest bezdomnym, ma dom. Gospodarzem tego domu jest Trójca Przenajświętsza. Bóg Ojciec ma wspaniały dom nie ręką ludzką uczyniony.
Nie obawiam się unicestwienia. Nie rozpłynę się w ciemnościach. Na progu tego domu czeka mój Bóg Ojciec.
Wyruszamy na pielgrzymkę, by zaświadczyć przed ludźmi, że Jezus
Chrystus, Bóg-Człowiek jest naszym Zbawicielem. On nas zgromadził w domu
Kościoła, którego jest Głową. On nas naucza o Bogu Ojcu. On nas uczy braterstwa. On wprowadził do Kościoła prawo miłosierdzia i sprawiedliwości. On na
drogę wiodącą do domu Ojca dał nam pokarm – chleb, który stał się Jego Ciałem. Tego chleba nie zabraknie nigdy. Będzie go rozmnażał – jak w dzisiejszej
Ewangelii - aż do skończenia świata.
Wyruszamy na pielgrzymkę, by błagać Ducha Świętego o nieustanne
uświęcanie Kościoła – naszego domu. Nie zapominajmy, że Polska stała się
domem Chrystusowego Kościoła, który jest naszym domem. Razem wzrastali,
razem cierpieli, razem zmieniali oblicze polskiej ziemi. Kościół w Polsce jest u
siebie. Tego nie zmieniły czasy wojny i sowieckiej okupacji. Tego nie może
zmienić czas Unii Europejskiej, bo korzenie Kościoła tkwią głęboko w polskiej
rzeczywistości, w duszach tych, którzy odeszli, tych, co żyją i tych, którzy się
narodzą. Wspominamy cię święty Piotrze, was Apostołowie, was wszyscy święci, których znamy i kochamy. Wspominamy was nasi rodzice, nasi bracia, siostry, przyjaciele. Dla nas na zawsze Kościół pozostanie domem, gdzie mieszka
prawda, sprawiedliwość, miłość, gdzie spotykamy przykazania i przebaczające
miłosierdzie.
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- Módlmy się na pielgrzymce, bo w naszym polskim domu pojawiają się prorocy zła. Zgorszenie nazywają postępem cywilizacyjnym, uleganie grzechowi nazywają wolnością, a wierność Kościołowi i Ewangelii zwą fundamentalizmem.
Niech nasz pielgrzymi głos modlitwy wyjedna nawrócenie błądzącym i siłę wiary ufającym Duchowi Świętemu.
Udajemy się z pielgrzymią modlitwą do Jasnogórskiej Matki Kościoła.
Ona od chwili krzyża troszczy się o nas i o Kościół Chrystusowy. Ona wyniesiona do godności Królowej Nieba i ziemi nieustannie powtarza Synowi: wina
nie mają.
Zapraszam starszych, młodzież i dzieci. Zapraszam kapłanów, diakonów,
alumnów, siostry zakonne, - jeśli pozwala wam czas i zdrowie, stańcie na szlaku
pielgrzymim. Kto może, niech wyruszy na całą pielgrzymkę. Kto nie może,
niech przyłączy się chociaż na kilka godzin. Wszyscy zaś możemy łączyć się
duchowo z pielgrzymami i tworzyć jedną wielką wspólnotę modlitwy.
Tradycyjnie pielgrzymkę rozpoczniemy w Wiślicy 5 sierpnia o godz.
18.00 koncelebrowaną Eucharystią. Kielczanie proszeni są na Kawecczyznę 8
sierpnia, by o godz. 14.00 powitać pielgrzymów, którym przewodzi ksiądz biskup Kazimierz Gurda – ojciec duchowny pielgrzymki i na Plac Jana Pawła II,
gdzie o godz. 15.30 uczestniczyć będziemy w pielgrzymkowej Eucharystii.
Przed tronem Jasnogórskiej Królowej staniemy 13 sierpnia.
Modlę się, by w modlitwie i braterstwie pielgrzymkowym jednoczyło nas
wszystkich błogosławieństwo + Boga Ojca Wszechmogącego + Syna Bożego i
+ Ducha Świętego. Amen.
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Powyższy Komunikat należy odczytać w najbliższą niedzielę na wszystkich mszach świętych.
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