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«Bogarodzico Dziewico, Bogiem slawiena Maryjo! ».

Jasnogórska Matko i Królowo, przychodzę dziś do Ciebie w J pielgrzymce wiary, aby podziękować
za Twoją nieustanną opiekę nad całym Kościołem i nade mną, zwłaszcza w ciągu pięćdziesięciu
lat mojego kapłaństwa oraz w czasie mojej posługi na Stolicy Piotrowej. Z wielką ufnością staję na
tym świętym miejscu, na jasnogórskim wzgórzu, tak bliskim memu sercu, ażeby raz jeszcze
zawalać: Matko Boga i nasza, dziękuje Ci, żeś jest Gwiazdą Przewodnia, w budowaniu lepszej
przyszłości dla świata, żeś jest Patronką w budowaniu ogólnoludzkiej cywilizacji miłości. Matko,
pokornie Cię proszę, abyś otoczyła swą macierzyńską opieką dni i lata dzielące nas jeszcze od
roku dwutysięcznego. Twojemu wstawiennictwu powierzam przygotowania do Wielkiego
jubileuszu Chrześcijaństwa. Pomóż wszystkim narodom świata rozpocząć nowe milenium w
jedności z Chrystusem - Królem Wieków.

Matko Kościoła, Dziewico Wspomożycielko, w pokorze wiary Piotra przynoszę Ci cały Kościół,
wszystkie kontynenty, kraje i narody, które uwierzyły w Jezusa Chrystusa i rozpoznały w Nim swój
znak prze-wodni w wędrówce przez dzieje. Przynoszę Ci, Matko, całą, ludzkość, również tych,
którzy jeszcze szukają drogi do Chrystusa. Bądź im przewodniczką i pomóż im otworzyć się na
przychodzącego Boga. Przynoszę w modlitwie ludy Wschodu i Zachodu, Północy i Południa, i
Twojej macierzyńskiej trosce zawierzam wszystkie rodziny narodów. Matko wiary Kościoła, tak jak
w wieczerniku jerozolimskim trwałaś na modlitwie z uczniami Chrystusa, tak dzisiaj bądź z nami w
wieczerniku Kościoła przy końcu drugiego tysiąclecia wiary i upraszaj nam łaskę otwarcia się na
dar Ducha Bożego.

Oblubienico Ducha Świętego, dziś w jasnogórskim sanktuarium dziękuję Ci za wszelkie dobro,



jakie stało się udziałem mojego narodu w latach solidarnych przemian. Podczas pierwszej mojej
pielgrzymki do Ojczyzny błagałem o wylanie Ducha Świętego, którego Ty jesteś Oblubienicą,
wołając; « Niech zstąpi Duch Twój!  . . . I odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi! » (Ioannis Pauli PP. II,
Homilia in Victoriae Platea Civitatis Varsaviensis, 4, die 2 iun. 1979: Insegnamenti di Giovanni
Paolo II, II, 1 (1979) 1391). Później nawiedziłem polską ziemię z Tablicami Dekalogu,
przyprowadziłem tutaj również młodych z całego świata. Przybywałem zawsze do mojej Ojczyzny
z potrzeby serca, niosąc orędzie wiary, nadziei i miłości.

Dzieje naszej Ojczyzny nad Wisłą naznaczone są świadectwem wiary św. Wojciecha, jak i wielu
innych polskich świętych oraz kandydatów na ołtarze, a takie wysiłkiem pokoleń, które umacniały
Polskę wierną Chrystusowi. Przez dziesięć wieków byliśmy jako naród ochrzczony wierni Tobie,
Twojemu Synowi, Jego Krzyżowi i Ewangelii Kościołowi świętemu i jego pasterzom.

Dziś przychodzę do Ciebie, o Matko, aby zachęcić moich Braci i Siostry do wytrwania przy
Chrystusie i jego Kościele, aby zachęcić ich do mądrego zagospodarowania odzyskanej wolności,
w duchu tego, co najpiękniejsze w naszej chrześcijańskiej tradycji.

Królowo Polski, wspominając z wdzięcznością Twą macierzyńską opiekę, zawierzam Ci moją
Ojczyznę, dokonujące się w niej przemiany społeczne, ekonomiczne i polityczne. Niech pragnienie
dobra wspólnego przezwycięża egoizm i podziały. Niech wszyscy spełniający posługę władzy,
widząc w Tobie pokorną Służebnicę Pana, uczą się służyć i rozpoznawać potrzeby rodaków, jak
Ty to uczyniłaś w Kanie Galilejskiej, tak aby Polska mogła stać się królestwem miłości, prawdy,
sprawiedliwości i pokoju. Aby wielbione w niej było Imię Twego Syna.

Wierna Córo Ojca Przedwiecznego, Świątynio Miłości ogarniającej niebo i ziemię, Tobie
zawierzam całą posługę Kościoła w świecie, który tak bardzo potrzebuje miłości. Bogarodzico,
Matko Jednorodzonego Syna, który dal nam nowe przykazanie miłości jako zasadę życia, uproś
nam, abyśmy stali się budowniczymi solidarnego świata, w którym wojnę zwycięży pokój, a
cywilizację śmierci zastąpi umiłowanie życia.

Niech Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny na polskiej ziemi stanie się dla wszystkich
narodów początkiem cudu przemiany w duchu tej wolności, którą przynosi Ewangelia Chrystusa.
Niech ludzkość stanie mocno przy Bogu, do którego należy świat cały.

Matko Jedności i Pokoju, umacniaj wiąż wspólnoty w Kościele Twego Syna, ożywiaj wysiłki
ekumeniczne, tak aby wszyscy chrześcijanie, mocą Ducha Świętego, stali się jedną rodziną sióstr
i braci Jezusa Chrystusa, Jedynego Zbawiciela świata, wczoraj, dziś i na wieki.

Bogarodzico Dziewico, pomóż nam wkroczyć w trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa przez święte
drzwi wiary, nadziei i miłości.
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O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo, przyjmij naszą ufność, umocnij ją w naszych
sercach i złóż przed Obliczem Boga w Trójcy Świętej Jedynego.

Amen.
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