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LIST PASTERSKI ARCYBISKUPA POZNAŃSKIEGO  

NA ROZPOCZĘCIE NAWIEDZENIA MARYI  

W WIZERUNKU MATKI BOŻEJ JASNOGÓRSKIEJ  

 

Umiłowani Archidiecezjanie! Bracia i Siostry!  

 

Już za kilka dni nadejdzie radosna chwila rozpoczęcia maryjnego Nawiedzenia wiernych naszej 

poznańskiej archidiecezji. W najbliższą sobotę o godz. 12 powitamy Maryję - w obrazie Matki Bożej 

Częstochowskiej - przed kościołem p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny na poznańskich 

Ratajach. Ten znak zewnętrzny – tj. słynący łaskami cudowny Obraz Maryi – pozwoli nam przeżyć 

obecność Bogarodzicy pośród nas, którą pragniemy jak najgodniej powitać i przyjąć. 

 

1. Pismo Święte ukazuje nam Maryję jako niewiastę wychodzącą ku innym. Po swoim 

Zwiastowaniu udała się Ona w podróż do swojej krewnej, aby podzielić się z nią radością z poczęcia 

Jezusa i pomóc Elżbiecie oczekującej narodzin Jana Chrzciciela. Była przecież sercem, które 

przewyższa miłość wszystkich matek tej ziemi. „Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. 

Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty 

napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: ‘Błogosławiona jesteś między niewiastami  

i błogosławiony owoc Twojego łona’ ” (Łk 1,40-42). Skutkiem tamtego Nawiedzenia była rzecz 

niebagatelna, oto Duch święty napełnił Elżbietę tak że mogła ona przyjąć Maryję słowami radosnego 

błogosławieństwa.   
 

W pewnym sensie także obecność Maryi na weselu w Kanie Galilejskiej była również  

Nawiedzeniem. Matka Boża uprosiła nie tylko cud przemiany wody w wino, ale także cud 

udoskonalenia jakości miłości małżeńskiej i rodzinnej. Tamten cud był uzależniony od 

posłuszeństwa sług poleceniom Chrystusa. 

Maryja dalej prosi: „Zróbcie, cokolwiek wam powie!” (J 2,5). Ona – wzór narzeczonej, małżonki, 

matki, i wdowy – jest wielką pomocą w budowaniu silnych rodzin i oczekuje tego, że każdy rodzina 

odpowie Jej chrześcijańskim sposobem swego życia: „Błogosławiona jesteś między niewiastami  

i błogosławiony jest owoc Twojego łona”. Że każda rodzina nauczy się kochać wszystkich ludzi.  

Gdy niepokoi nas kryzys wielu małżeństw i rodzin, ich rozbicie, a także rozbicie duchowe 

młodzieży i dzieci, chcemy przyjąć Matkę Bożą jak najserdeczniej i prosić Ją o umocnienie miłości 

w naszych rodzinach. Jej wstawiennictwo tak wiele może, ale skuteczność tego wstawiennictwa jest 

uzależniona od tego, czy rzeczywiście jesteśmy gotowi uczynić wszystko co powie nam Jezus. 

Niech więc wyrazem naszej gotowości do pełnienia woli Zbawiciela będzie nasz udział  

w misjach parafialnych i uroczystościach Nawiedzenia – tak ogólnodiecezjalnych, jak  

i w poszczególnych parafiach.  

Jezus na krzyżu – wskazując na Jana – mówi do Maryi: „Niewiasto, oto syn Twój!”. I odtąd 

umiłowany uczeń bierze Maryję do siebie (J 19,25-27). Odtąd Maryja staje się członkiem rodziny 

św. Jana; wchodzi w jego dom, w jego życie. Włącza się w to, co było najbardziej jego. W osobie 

św. Jana Maryja staje się także Matką wszystkich ludzi; staje się Matką Kościoła. W szczególny 
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sposób jest duchową Matką naszych kapłanów. Każdy kapłan i zakonnik tylko wtedy potrafi dobrze 

wypełnić swoje zadanie budowania Kościoła, gdy będzie ciągle przebywał w obecności Maryi.  

 Po Wniebowstąpieniu Maryja nawiedza w Wieczerniku rodzący się Kościół, w oczekiwaniu 

na Zesłanie Ducha Świętego, który to Duch jest duszą Kościoła. To dzięki Niemu dokonało się to, co 

po ludzku sądząc było niemożliwe; Kościół ogarnął cały świat. Razem z Maryją pragniemy  

z ufnością patrzeć w naszą przyszłość. Świadomi różnych przeszkód tkwiących także w nas samych, 

chcemy ponownie usłyszeć słowa: „Dla Boga nie ma nic niemożliwego” (Łk 1,37). Wiemy przecież, 

że Maryja, nasza Matka, chce ocalić jak największą liczbę dusz. Wiemy, że w Kościele Jezus jest 

Głową a Maryja jest Sercem. Głowa jest Światłem a Serce Miłością. Z Nią chcemy iść w nowe czasy 

ku temu, co wydaje się przerastać nasze ludzkie siły. Pójść z Maryją w nowe czasy to znaczy dzielić 

wraz z Nią Jej wiarę: „Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci 

od Pana” (Łk 1,45). Chcemy mieć udział w Jej zwycięstwie.  

2. Tak więc teraz Maryja przybędzie z pomocą już nie do Elżbiety, ale do nas; do naszych 

parafii, naszych rodzin, do każdej i każdego z nas. Zechce z miłością spojrzeć nam w oczy, zechce 

bliżej poznać nasze życie, zechce nam pomóc, podobnie jak pomogła św. Elżbiecie. Czeka na słowa 

naszego powitania: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego 

łona”. Podczas gdy pojawiają się bluźnierstwa skierowane przeciwko Niej i przeciw Kościołowi – 

Ciału Mistycznemu Jej Syna – Ona pragnie usłyszeć od nas słowa „Bądź błogosławiona i niech 

będzie błogosławiony Jezus”. To czy tym razem Nawiedzenie przyniesie oczekiwany owoc – 

podobnie jak przyniosło je rodzinie św. Elżbiety – zależy od łaski Bożej i od nas samych; od naszego 

otwarcia się i  osobistego spotkania z Maryją w klimacie błogosławieństwa. 

 Kiedyś Chrystus zapłakał nad Jerozolimą i skarżył się, że „nie rozpoznała ona czasu swego 

Nawiedzenia” (Łk 19,44). Nie daj Boże, aby te słowa miały odnieść się do nas. Niech zniknie wśród 

nas duch niewiary, obojętności i lenistwa. Niech czas maryjnego Nawiedzenia będzie świadectwem 

naszej żywej wiary i gorącej miłości do Boga, Jego Matki i do Kościoła. Niech Ona przemieni nas w 

siebie.  

Witając zbliżającą się Maryję chcemy ukłonić się przed Nią i za św. Elżbietą powtarzać:  

„A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?” (Łk 1,43). Jesteśmy bowiem 

przekonani, że gdy Ona przejdzie przez wszystkie parafie naszej archidiecezji, napotykając naszą 

żywą wiarę, będziemy mogli na końcu zaśpiewać razem z Maryją radosne „Magnificat” i wielbić 

Boga za to, że „wielkie rzeczy uczynił nam Wszechmocny” (Łk 1,49). 

Proszę więc gorąco wszystkich księży pracujących w naszej archidiecezji o obecność na 

powitaniu Ikony Jasnogórskiej, o jak najgorliwsze zaangażowanie się w przygotowanie  

i przeprowadzenie nawiedzenia w naszych parafiach. Niech jednym z owoców Nawiedzenia  

w parafiach będzie cotygodniowa wspólna – duszpasterzy i parafian – adoracja Najświętszego 

Sakramentu w intencji nowych, świętych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. Proszę 

wszystkich diecezjan o wytrwałą modlitwę w tej decydującej dla Kościoła intencji.  

Na powitanie nawiedzającej nas Maryi zgromadzimy się przy kościele Nawiedzenia na 

Ratajach. Kościół ten został zbudowany – jako wotum wdzięczności – za pierwsze, tak bardzo 

owocne nawiedzenie, które trwało od listopada 1976 do maja 1978 roku. Niech darem naszej 

wdzięczności za kolejne Nawiedzenie będzie wzniesienie nowego kościoła pod patronatem Maryi, 

tym razem poza Poznaniem.  
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Niech zewnętrznym wyrazem miłości do naszej duchowej Matki, Maryi, będzie przybranie naszych 

domów i kościołów flagami maryjnymi i kościelnymi w dniu 18 maja. Niech we wszystkich 

kościołach archidiecezji zabiją dzwony na powitanie naszej Matki i Królowej. 

Najlepsza Matko! Prosimy, abyś przybyła w świętym znaku obrazu Nawiedzenia. Wierzymy, że Ty 

możesz wszystko wyprosić u Twojego Syna. Popatrz z miłością na ludzi, którzy potrzebują Twego 

matczynego spojrzenia, które niesie błogosławieństwo Chrystusa. Obejmij swoim wzrokiem dzieci, 

młodzież, ludzi w pełni sił i w podeszłym wieku, abyśmy wszyscy – wsparci Twoim orędownictwem 

– stali się ludźmi głębokiej wiary, nadziei i miłości. 

 

Na radosny i błogosławiony czas maryjnego Nawiedzenia z serca Wam wszystkim błogosławię. 

 

 
 

 

 

 † Stanisław Gądecki  

Arcybiskup Metropolita Poznański  

 
 

 

 

Poznań, dnia 12 maja 2019 roku.  
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kuria@archpoznan.pl 
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Zarządzenie 

 

List Pasterski Księdza Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego Stanisława Gądeckiego na 

rozpoczęcie nawiedzenia Maryi w Wizerunku Matki Bożej Jasnogórskiej należy odczytać w IV 

Niedzielę Wielkanocną 12 maja 2019 roku, we wszystkich kościołach i kaplicach należących do 

Archidiecezji Poznańskiej. 
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