
Święty Beda Czcigodny,  
prezbiter i doktor Kościoła

Słowo Boże na dziś: 
Dz 19,1-8; Ps 68 (67); J 16,29-33
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To jest czas Maryi, ona jest 
Uzdrowieniem chorych – 
wskazywał młodym ks. bp 
Piotr Turzyński z Radomia. 
Młodzież zgromadzona przy 
Radiu Maryja pielgrzymowała 
w sobotę do Matki Bożej na 
Jasną Górę. 
Młodym towarzyszyły słowa 
Prymasa Tysiąclecia, ks. kard. 
Stefana Wyszyńskiego: „Wszyst-
ko postawiłem na Maryję”. 
Chociaż tegoroczna, już XXI 
pielgrzymka miał wymiar du-
chowy, na Jasnej Górze nie za-
brakło przedstawicieli młodzie-
ży. Złożyli oni najlepszej Matce 
kilkaset listów nadesłanych do 
Radia Maryja przez tych, którzy 
z powodu epidemii nie mogli 
osobiście pokłonić się Często-
chowskiej Pani. 

Mszy św. przewodniczył ks. 
bp Piotr Turzyński, radomski 
biskup pomocniczy. W homilii 

nawiązał do hasła pielgrzymki: 
„Wszystko postawiłem na Mary-
ję”, i do wezwania Jana Pawła II: 
„Totus Tuus”. Za przykładem 
świętych kaznodzieja wskazał 
młodym drogę, by zawsze sta-
wiali na Maryję i Jej zawierzali 
swoje życie. – Postaw na Ma-
ryję. Boli cię twój dom, bo coś 
tam brak – Ona jest Domem 
złotym. Jesteś chora – Ona 
jest Uzdrowieniem chorych. 
Masz problem, nie wiesz, co 
robić – Ona jest Pocieszycielką 
strapionych, Ona jest Matką 
dobrej rady – akcentował ks. 
bp Piotr Turzyński. 

Nawiązał także do sytuacji, 
w jakiej żyjemy, do trudnego 
czasu pandemii. Zwrócił uwagę, 
że jest w nas niepokój o siebie, 
o bliskich, o to, co będzie z na-
szym światem, co będzie jutro, 
czy zdrowia wystarczy. – Życie 
kosztuje i życie boli – akcento-

wał ksiądz biskup. – Jest pewne, 
że obok kolejnych sukcesów, 
zdanych egzaminów nie zabrak-
nie bolesnych doświadczeń. Ży-
cie człowieka to jest też ból i 
cierpienie – zawsze będzie; nie 
ma życia łatwego. Ale obok 
tego cierpienia i przegranych 
będzie Boże miłosierdzie – tak 
mówił Jan Paweł II. Powiedzmy 
sobie dzisiaj też, że będzie Ma-
ryja, bo Ona jest wierna; Ona 
pod Krzyżem otrzymała misję: 
„To są twoje dzieci. To jest twoja 
córka, to jest twój syn”. Ona 
nie zdezerterowała. Postaw na 
Nią, przyjmij do swojego życia. 

Weź różaniec do ręki, noś go i 
módl się. Wsuń różaniec do 
kieszeni swojego chłopaka. Nie 
ma innej pomocy jak Ona 
– Pośredniczka łask – zaznaczył 
radomski biskup pomocniczy. 

W darach ofiarnych przed-
stawiciele młodzieży przynieśli 
do ołtarza kilkaset listów do 
Maryi. Napisali je ci, którzy 
ze względu na obecną sytuację 
w Polsce i na świecie nie mogli 
przyjechać na Jasną Górę oso-
biście. Za pośrednictwem drogi 
mailowej i mediów społecz-
nościowych zawierzyli swoje 
życie Maryi. 

Na koniec uroczystej Mszy 
św. o. Tadeusz Rydzyk CSsR, 
dyrektor Radia Maryja i zało-
życiel Wyższej Szkoły Kultury 
Społecznej i Medialnej, wskazał, 
że jest czas Maryi i z Nią mo-
żemy wszystko osiągnąć. – Jest 
czas Maryi w naszym życiu, czas 
naszej Matki – zwracał uwagę.  
– Jak tu będziecie zwycięzcami, 
to będziecie zwycięzcami w nie-
bie. I taki czas, jak teraz,  taki 
jest czas dla orłów – podkreślił 
o. Tadeusz Rydzyk i ponowił z 
młodymi Akt całkowitego od-
dania się Matce Bożej. n 
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Na Jasnej Górze obecni byli przedstawiciele młodzieży, pozostali łączyli się duchowo poprzez transmisję


