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Drodzy bracia i siostry, odczytam słowa wypowiedziane na Jasnej Górze na 600-lecie wizerunku
jasnogórskiego w roku 1983.

“Chrystus obecny wraz ze swą Matką w polskiej Kanie stawia przed nami z pokolenia na
pokolenie wielką sprawę wolności. Wolność jest dana człowiekowi od Boga jako miara jego
godności. Jednakże jest mu ona równocześnie zadana. “ Wolność nie jest ulgą, lecz trudem
wielkości ” – jak się wyraża poeta. Wolności bowiem może człowiek używać dobrze lub źle. Może
przez nią budować lub niszczyć. W jasnogórskiej ewangelizacji zawiera się wezwanie do
dziedzictwa synów Bożych. Wezwanie do życia w wolności. Do czynienia dobrego użytku z
wolności. Do budowania, a nie do miszczenia”.

Kiedy dzisiaj gromadzimy się na tym miejscu zjednoczeni z wszystkimi, którzy czczą Panią
Jasnogórską w Jej sanktuarium, w wielu sanktuariach na całej ziemi – jest Ona bowiem jakimś
szczególnym znakiem łączności wszystkich Polaków również i daleko poza Ojczyzną – w tym dniu
przypominamy te słowa przed chwilą odczytane.

Starajmy się w modlitwie wypowiedzieć wszystko to, czego moment obecny od nas się domaga.
Wiele jest tych spraw, tych próśb, tych intencji, tych nadziei, a także i tych obaw. Módlmy się za
całe społeczeństwo, za cały naród żyjący nad Wisłą, w Ojczyźnie, również i za wszystkich
Polaków rozproszonych poza Ojczyzną. Módlmy się za ludzi, którzy na nowo biorą
odpowiedzialność za wspólną sprawę. Pan Tadeusz Mazowiecki specjalnie prosił mnie o modlitwę
w chwili, kiedy przyjął na siebie ten wielki, odpowiedzialny urząd prezesa Rady Ministrów.

Módlmy się za wszystkich, za każdego, stańmy się sobie wzajemnie bliscy. Dobro wspólne to



znaczy dobro wszystkich, ale w tym dobru wszystkich jest także dobro każdego. Do tego
wezwaniem jest Matka. Dziękujmy Bogu za to, że mamy w dziejach tę Matkę, która jest Matką
Boga, zarazem jest Matką człowieka. Możemy w Jej wizerunku wszyscy się spotkać, wszyscy
odnaleźć siebie w naszej największej tożsamości, potwierdzić, kim jesteśmy, możemy stanowić
jedno. A zarazem każdy z nas wobec Niej jest kimś jednym i niepowtarzalnym. Módlmy się za
każdego i za każdą, módlmy się za wszystkich, ażebyśmy to osiągnięcie naszego czasu, które jest
zarazem wielkim wyzwaniem, wielką próbą sił, mogli podjąć i sprostać mu. Wiele zostanie tu
wypowiedzianych próśb, podczas tej Mszy św., niektóre głośno w modlitwie wiernych, niektóre w
głębi serca. Wiele zostanie wypowiedzianych tych próśb na ziemi polskiej, przede wszystkim w
Sanktuarium Jasnogórskim. Włączmy się we wszstkie te prośby, przede wszystkim pamiętajmy,
że na Jasnej Górze Maryja wciąż powtarza słowa, które wypowiedziała w Kanie: “To, co wam
powie mój Syn, to czyńcie”. To jest poniekąd ostatnie słowo Kany Galilejskiej, i to jest także
ostatnie słowo Sanktuarium Jasnogórskiego.

 

© Copyright 1989 - Libreria Editrice Vaticana

 

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

2


