Bo byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie (por. Mt 25, 35)
Słowo Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego
na XIII niedzielę zwykłą – 30 czerwca 2019 r.
Bracia i Siostry w Chrystusie Jedynym Odkupicielu człowieka!
Rozpoczął się dla dzieci i młodzieży okres upragnionych wakacji, a dla dorosłych
zasłużonych urlopów. Pośród różnych możliwości spędzania wolnego czasu przez osobę
wierzącą, na uwagę zasługuje pielgrzymka, a pośród różnych jej form pielgrzymka piesza.
Pielgrzymka – jak nauczał św. Jan Paweł II – jest zawsze ważnym wydarzeniem
w życiu chrześcijanina. Przypomina nam nie tylko o kondycji człowieka, którego życie
opisuje się często w kategorii wędrówki, ale zachęca nas do kroczenia śladami Jezusa
Chrystusa.
1. Na drodze za Jezusem
Św. Łukasz Ewangelista ukazuje nam Pana Jezusa, który jest w drodze do Jerozolimy.
Była ona dla wierzących Żydów miejscem świętym. W tym mieście znajdowała się
świątynia, w której składano starotestamentalne ofiary. Jezus zmierzał do Jerozolimy nie
tylko po to by wypełnić nakazy prawa Mojżeszowego, które zobowiązywało każdego
żydowskiego mężczyznę do przybycia do Jerozolimy na trzy podstawowe święta
żydowskie. Celem nadrzędnym wędrówki Jezusa do Jerozolimy była Jego odkupieńcza
śmierć, bo jak sam powiedział: „dziś, jutro i pojutrze muszę być w drodze, bo rzecz
niemożliwa, żeby prorok zginął poza Jerozolimą” (por. Łk 13, 33). Dlatego iść śladami
Jezusa to nie tyle wybrać Jerozolimę, jako geograficzny cel swojej podróży, ale przyjąć do
swojego życia ofiarę zbawczą Jezusa i w codzienności żyć Jego nauką.
Nauka Jezusa jest wymagająca, o czym świadczy dzisiejszy fragment Ewangelii.
Zauważmy jednak, że św. Łukasz mówi nie tylko o radykalnych warunkach, jakie stawia
Jezus tym, którzy pragną pójść za Nim. Ewangelista opowiada najpierw o miasteczku
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samarytańskim, gdzie Jezus pragnął się zatrzymać. Mieszkańcy tej miejscowości nie
przyjęli Jezusa i nie okazali Mu gościnności. Powodem ich postawy była Jerozolima - cel
wędrówki Jezusa, w tym wypadku rozumiana jako miejsce kultu religijnego Żydów. Można
zatem powiedzieć, że Samarytanie nie przyjęli Jezusa z powodu różnic w wierze. Ich
niegościnność rodzi chęć odwetu ze strony uczniów Jezusa. Jezus jednak gromi uczniów,
pragnących ukarać miasto samarytańskie ogniem z nieba i uczy postawy miłosierdzia.
Samarytanie, nie przyjmując Jezusa, sami pozbawili się wielu łask.
2. Jasna Góra – duchowa stolica Polski
Odnosząc dzisiejszą Ewangelię do naszego życia religijnego możemy porównać Jasną
Górę w Częstochowie do Jerozolimy z czasów Pana Jezusa. Częstochowa z Narodowym
Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze jest duchową stolicą Polski.
Trudno w kilku zdaniach wyrazić znaczenie Jasnej Góry z Cudownym Wizerunkiem Matki
Bożej Częstochowskiej w historii Narodu i Kościoła w Polsce. Wspomnijmy jedynie
cudowną obronę Jasnej Góry z czasów potopu szwedzkiego, a w naszych czasach rolę
Jasnej Góry w okresie totalitaryzmu komunistycznego. Na początku swojego pontyfikatu
św. Jan Paweł II powiedział, zwracając się do sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego:
„Nie byłoby na stolicy Piotrowej tego papieża Polaka, gdyby nie było Twojej wiary,
niecofającej się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twojego
zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry - i tego całego okresu
dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, które jest związane z Twoim biskupim
i prymasowskim posługiwaniem”.
Nie dziwi więc fakt, że do Częstochowy na Jasną Górę, co roku przybywa przeszło
cztery miliony pielgrzymów z Polski i całego świata. Według jasnogórskich statystyk
w 2018 r. w samych tylko 200 ogólnopolskich pielgrzymkach wzięło udział 834 tysiące
wiernych. Do tego doliczyć trzeba parafialne pielgrzymki dzieci pierwszokomunijnych,
maturzystów
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pielgrzymowania oraz pielgrzymowanie rodzinne i indywidualne. Niezwykłym na skalę
światową fenomenem religijnym, są pielgrzymki piesze na Jasną Górę. W 2018 r. na Jasną
Górę przybyło 255 pieszych pielgrzymek, a uczestniczyło w nich 124 tysiące osób.
Pielgrzymki piesze, trwające od kilku do kilkunastu dni, są nie tylko dużym wysiłkiem
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fizycznym, ale również czasem głoszenia Ewangelii, nawrócenia, przemiany oraz
miejscem radosnego dawania świadectwa o Chrystusie i tworzenia braterskiej wspólnoty.
Na Jasną Górę prowadzi ponad 55 szlaków pielgrzymkowych. Najdłuższe trasy pokonują
pielgrzymi z Pomorza Zachodniego i z Warmii, idąc nawet 20 dni.
3. Posłannictwo Maryjnego Kościoła Częstochowskiego
Przed 40 laty, podczas swojej Pierwszej Papieskiej Pielgrzymki do Ojczyzny, św. Jan
Paweł II spotkał się przed kościołem św. Zygmunta w Częstochowie z wiernymi Diecezji
Częstochowskiej. Przypomniał wtedy, że przedziwna obecność Pani Jasnogórskiej
w tajemnicy Chrystusa i Kościoła oraz w dziejach narodu Polskiego dała początek Diecezji
Częstochowskiej. Mówił również, że na Jasną Górę idzie się przez serce Kościoła
Częstochowskiego. Św. Jan Paweł II podkreślił także, że Kościół Częstochowski jako
diecezja maryjna służy Kościołowi w Polsce i w świecie, spełniając wyjątkowe, związane
z Jasną Górą, posłannictwo.
Posłannictwo to realizuje się między innymi poprzez przykład pielgrzymowania oraz
otwarcie na pielgrzymów zmierzających na Jasną Górę. Dlatego zwracam się z gorącą
prośbą do duszpasterzy z każdej parafii naszej Archidiecezji, aby ich wierni mieli
możliwość udziału w pielgrzymce pieszej organizowanej w ramach parafii, dekanatu czy
większych miast. Parafie miasta Częstochowy zapraszam do pielgrzymowania na Jasną
Górę w ramach Nowenny przed Uroczystością Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej
zgodnie z ustalonym od lat harmonogramem. Wszystkich archidiecezjan zapraszam do
udziału w procesji z Bazyliki Archikatedralnej Świętej Rodziny na Jasną Górę w dniu 25
sierpnia o godz. 1700.
Wszystkie wspomniane wcześniej szlaki pielgrzymkowe z całej Polski przechodzą
przez nasze parafie i schodzą się na Jasnej Górze w Częstochowie. W niektórych parafiach
na postój czy nocleg zatrzymuje się kilka a nawet kilkanaście pielgrzymek. Dlatego
dziękuję najpierw za dotychczasowe świadectwo otwartości i gościnności wobec
pielgrzymów pieszych zmierzających na Jasną Górę. Bardzo serdecznie proszę, by tej
gotowości nie zabrakło i w tym roku. Niech na przechodzących przez nasze ziemie
i parafie pielgrzymów czekają otwarte kościoły, kaplice, plebanie i domy. Rozpoznajmy
w pielgrzymach zmierzających na Jasną Górę samego Chrystusa, który na Sądzie
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Ostatecznym powie „byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie” (por. Mt 25, 35). Oby
w naszej archidiecezji nie zdarzył się ani jeden przypadek przypominający postawę
mieszkańców miasteczka samarytańskiego, którzy nie przyjęli Jezusa.
Na koniec pragnę również podziękować wszystkim wymiarom organizacyjnym służb
państwowych oraz samorządowych, które koordynują i czuwają nad bezpiecznym
przejściem pielgrzymek. Szczególne słowa wdzięczności kieruję pod adresem
częstochowskiej Policji, która w okresie pielgrzymkowym wkłada ogromny wysiłek
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i pracownikom Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie za
przeszkolenie kierujących ruchem na drodze w ramach przejścia pielgrzymki.
Na czas owocnego pielgrzymowania, dobrego przeżywania czasu wakacji
i urlopów z serca Wam wszystkim błogosławię - w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Amen!
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Zarządzenie
Powyższy list należy odczytać we wszystkich kościołach i kaplicach w najbliższą niedzielę,
tj. 30 czerwca br.
(-) ks. Marian SZCZERBA
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