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na Jasnej Górze  

1. „Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i …”  

„Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, 
aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się 
odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe” (Łk 9, 28b). 

6 stycznia przeżywamy uroczystość Objawienia Pańskiego; 6 
sierpnia przeżywamy święto Przemieniania Pańskiego. 
Zimowa i letnia teofania. Bóg objawia się światu i w świecie. 
On, który najpełniej objawia nam siebie w swoim Synu 
Jezusie Chrystusie. Od wcielenia, aż po odkupienie. I tak jak 
kadziło, złoto i mirra, zapowiadają misję kapłańską, 
królewską i prorocką, tak biała szata, zapowiada chwałę 
zmartwychwstania, ukazując, że we krwi Baranka wybielone 
zostaną szaty, obdarowanych łaską dziecięctwa Bożego.  

Jezus wraz z uczniami wspiął się na górę wysoką, aby się 
modlić. Tradycja podaje, że  tę drogę pokonali wchodząc na 
Górę Tabor. Wielu w przestrzeni gór, doświadczyło ich 
porywającej mistyki. Przebywając w górach, łatwiej nam 
bowiem doświadczyć bliskości Boga. Łatwiej nawiązać, 
wejść w dialog z Bogiem.  
Jezus modlił się, a podczas modlitwy, Jego twarz odmieniła 
się, a także odzienie stało się lśniąco białe.  
Potrzebujemy zatem wysiłku wyjścia w górę, potrzebujemy 
doświadczenia modlitwy.  
Towarzysząc Chrystusowi podobnie jak Jego uczniowie, nie 
zawsze do końca jesteśmy świadomi w jak wielkiej tajemnicy 

uczestniczymy. Jesteśmy natomiast gotowi postwić owe 
symboliczne trzy namioty.  
 Zrozumienie przychodzi z czasem, z wypełnieniem się 
wszystkiego tego co zapisane zostało u proroków, w 
psalmach i w prawie. Tajemnica mesjańska wypełnia się w 
Misterium Paschalnym, w męce śmierci i zmartwychwstaniu 
Chrystusa.  

2. Pielgrzymowanie z całej Polski na Jasną Górę.  

  Z różnych zakątków naszej Ojczyzny, także i w tym 
roku, uczniowie Chrystusa Pana wyruszyli, aby dotrzeć na 
wyjątkową górę. Aby dotrzeć na górę skąd rozchodzi się 
wyjątkowe światło.  
 Historia miejsca na którym się znajdujemy pokazuje, 
że Jasna Góra była i jest dla wielu „górą przemienienia”. 
Wysiłek drogi przeżywanej podczas pielgrzymek na Jasną 
Górę, podejmowana modlitwa, bogate życie sakramentalne, 
pozwala na pielgrzymim szlaku doświadczyć przemiany 
serca, przemiany życia.  
 Idziemy zatem ze wszystkich stron, aby wejść na tę 
górę, na górę skąd na całą Polskę rozchodzi się światło 
nadziei. To właśnie tu dzięki łasce przemienienia możemy 
napełnić się światłem Chrystusa. Tak wiele spowiedzi w 
drodze, tak wiele postanowień, tak wiele tych osobistych 
momentów spotkania z Bogiem sam na sam.  
 Ale także tak wiele spotkań z drugim człowiekiem, z 
siostrą i bratem pielgrzymami, a także z gościnnymi sercami 
Polaków, którzy otwierają się na obecność pielgrzymów. Ileż 
modlitwy wdzięczności płynie za tak wielu dobroczyńców 
naszej pielgrzymiej drogi. W każdym regionie Polski, 
otwierają się domy i serca, a pielgrzymi podejmują intencje 



gospodarzy i włączają je w codzienną modlitwę, niosąc je do 
Ciebie Matko, abyś Ty przedstawiła je swojemu Synowi.  
Maryjo! Te wszystkie intencje składamy w Twoim sercu, 
ufni w Twoje przemożne wstawiennictwo u Syna Twego!  
 Na pielgrzymim szlaku modlimy się za nasze rodziny, 
za naszą Ojczyznę. Modlimy się w intencji naszych pasterzy, 
Kościoła w Polsce, o powołania do życia kapłańskiego i życia 
konsekrowanego. Modlimy się za wszystkich, którzy 
powołani zostali do służby na rzecz bliźniego.  

3. Legnickie pielgrzymowanie.  

  Pielgrzymi legniccy tej nocy, po 10 dniach od Legnicy, 
po 13 dniach od Jeleniej Góry, 14 dniach od granicy naszej 
Ojczyzny ze Zgorzelca, stanęli na rogatkach Częstochowy, 
aby jutro w południe pokłonić się Maryjo przed Twoim 
obliczem.  
 Nasze tegoroczne pielgrzymowanie przeżywamy ze 
słowami: „Idziemy w mocy Ducha Chrystusowego”. Każdego 
dnia rozważaliśmy tematy Wielkiej Nowenny Narodu 
Polskiego, które dla naszego narodu przygotował sługa Boży 
kard. Stefan Wyszyński. Maryjo modliliśmy się o Jego 
rychłą beatyfikację i uczyliśmy się od Wielkiego Prymasa, 
jak stawiając wszystko na Maryję, żyć wiarą w jedynego i 
prawdziwego Boga. Jak realizować nasze osobiste powołanie 
w życiu małżeńskim i rodzinnym, społecznym i narodowym, 
w życiu Kościoła Chrystusowego, pielgrzymując ścieżkami 
naszej codzienności.  
 Jako wspólnota Kościoła legnickiego, realizując misję 
wyznaczoną nam przez naszego Pasterza, pielgrzymując na 
Jasną Górę, szukaliśmy tych wyjątkowych chwil, w których 

każdy z nas mógł dać się odnaleźć i nawiedzić Bożej 
obecności.  
 Stając przed Twoim obliczem Matko, prosimy, aby tę 
łaskę napełnienia się światłem Bożym, światłem Bożej łaski, 
abyśmy mogli ponieść do naszych domów w miejsca pracy, 
w miejsca codziennego życia.  
 Przeniknięci, napełnieni światłem z Jasnej Góry - góry 
przemienienia, z doświadczeniem przemiany dokonanej w 
„Polskiej Kanie”, ruszymy Matko do naszych wspólnot, aby 
nieść w świat nadzieję, czyniąc to w mocy Ducha 
Chrystusowego.  


