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Bracia i Siostry w Chrystusie, Jedynym 

Odkupicielu człowieka! 

 

Od pierwszej niedzieli Adwentu przeżywamy w Polsce rok duszpasterski pod 

hasłem „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Celem podstawowym tego czasu 

jest ukształtowanie w nas postawy nawrócenia, która owocuje posłuszeństwem Bogu  

i postępowaniem według Jego woli. O potrzebie radykalnego nawrócenia, a zarazem 

wiary w Ewangelię mówi nam dzisiejsza liturgia słowa Bożego. 

 

1. Chrześcijanin człowiekiem nawrócenia 

 

Historia proroka Jonasza i grzesznego miasta Niniwy ukazuje przede wszystkim 

oblicze Boga, który nie pragnie śmierci grzesznika, lecz żeby się nawrócił i miał życie 

wieczne. Bóg, który przez proroka zapowiada karę a później odstępuje od jej 

wykonania z powodu nawrócenia i pokuty mieszkańców Niniwy, okazuje się Bogiem 

litości i miłosierdzia. Zauważmy przy tym, że na nawrócenie mieszkańców Niniwy 

składają się dwa etapy. Pierwszy obejmuje wnętrze człowieka, jego myślenie,  

a wyraża się w postawie wiary, drugi natomiast dotyczy postępowania. Mieszkańcy 

Niniwy uwierzyli Bogu, dlatego ogłosili post i pokutę, czyli z ufnością zwrócili się do 

Boga a jednocześnie odwrócili się od złego postępowania. 

O potrzebie zmiany myślenia, a w konsekwencji postępowania, mówi nam 

dzisiaj św. Paweł. Przypomina, że przemija postać tego świata i zachęca do życia  

w wolności dzieci Bożych. Różnego rodzaju dobra tego świata są darem Bożym ale 

nie celem samym w sobie. Mają służyć człowiekowi ale go nie zniewalać.  

Miłosierdzie Boga objawione już na kartach Starego Testamentu ukazuje się  

w pełni w osobie Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Chrystus, który w dzisiejszej 

Ewangelii rozpoczyna publiczną działalność, nie pozostawia żadnych wątpliwości: 



Jego misją jest doprowadzić wszystkich ludzi do zbawienia, do spotkania  

z miłosiernym Bogiem poprzez nawrócenie i wiarę w Ewangelię. Szczegółowa analiza 

dzisiejszej Ewangelii pokazuje nie tylko bezpośredni i organiczny związek nawrócenia 

z wiarą w Ewangelię, ale również precyzuje, o jaką wiarę tu chodzi. Jezus dziś wzywa 

nas nie tylko do jednorazowego aktu wiary, ale również do trwania w wierze.  

Wiara ta polega na przyjmowaniu nauki Jezusa i opieraniu się na niej  

w codziennym życiu. To z kolei zakłada osobową, pełną ufności relację z Jezusem, 

który nie tylko głosi Ewangelię, ale sam jest Ewangelią. Tylko taka postawa zapewnia 

życie w stałym nawróceniu. Wówczas mocą Chrystusa i Jego Ewangelii jesteśmy w 

stanie nie tylko zrywać z grzesznymi przyzwyczajeniami, ale również realizować 

Boży zamysł względem nas. 

 

2. Sanktuaria miejscem nawrócenia i głoszenia Ewangelii 

 

Dzisiejsza Ewangelia w łączności z wezwaniem do nawrócenia i wiary  

w Ewangelię opisuje fakt powołania pierwszych Apostołów. To dzięki nim i ich 

następcom głos Ewangelii o Jezusie Chrystusie rozchodzi się po całej ziemi. 

Szczególnym miejscem głoszenia Dobrej Nowiny i nawrócenia są sanktuaria Pańskie, 

Maryjne czy Świętych Pańskich. Do tych miejsc przybywają wierni, aby modlić się, 

prosić o różnego rodzaju łaski, doświadczyć Bożego miłosierdzia czy też dziękować 

za wysłuchane modlitwy. Nie brakuje ich na mapie naszej Częstochowskiej 

Archidiecezji. Pośród nich jest to najbardziej bliskie sercu każdego Polaka – 

sanktuarium narodowe na Jasnej Górze. Jest ono, jak nauczał św. Jan Paweł II, 

miejscem szczególnej ewangelizacji. To tu Słowo Dobrej Nowiny uzyskuje jakąś 

wyjątkową wyrazistość. Iluż – pytał Papież Pielgrzym - w ciągu wieków przeszło 

przez jasnogórskie sanktuarium pielgrzymów? Iluż tutaj się nawróciło, przechodząc od 

złego do dobrego użycia swojej wolności? Iluż odzyskało prawdziwą godność 

przybranych synów Bożych? Jak wiele o tym mogłaby powiedzieć kaplica 

Jasnogórskiego Obrazu? Jak wiele mogłyby powiedzieć konfesjonały całej bazyliki? 

Ile mogłaby powiedzieć Droga Krzyżowa na wałach?  

Takie samo duszpasterskie znaczenie w skali archidiecezji czy regionu 

duszpasterskiego, czasami dekanatu mają inne nasze sanktuaria. Przypomnijmy tylko 

te, które obok Jasnej Góry, cieszą się wizerunkami Matki Bożej przozdobionymi 

koronami papieskimi. Są nimi: sanktuarium Matki Bożej Gidelskiej, czyli 

Uzdrowienia Chorych; sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej – Patronki Rodzin, 

sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Wieluniu, sanktuarium Matki Bożej 

Mrzygłodzkiej – Wniebowziętej Królowej Różańca Świętego, sanktuarium Matki 



Bożej Pajęczańskiej – Matki Kościoła oraz sanktuarium Matki Bożej Bęczkowickiej – 

Oblubienicy Ducha Świętego Pocieszyciela. 

 

3. Ku koronacji obrazu Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia 

 

Do grona sanktuariów cieszących się darem koronacji papieskiej dołączy 

wkrótce Sanktuarium Pasyjno – Maryjne w Praszce. Na dzień 12 września 2015 r. 

została zaplanowana koronacja papieskimi diademami obrazu Kalwaryjskiej Matki 

Zawierzenia. 

Sanktuarium w Praszce zostało wybudowane z okazji 400-lecia istnienia 

Kalwarii Zebrzydowskiej, a obraz, który się tam znajduje jest wierną kopią obrazu 

Kalwaryjskiego. W sanktuarium praszkowskim znajdują się też Dróżki Męki Pańskiej 

oraz Dróżki Zmartwychwstania, a także Dróżki Matki Bożej i św. Józefa.  

Warto podkreślić, że obraz Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia pobłogosławił św. 

Jan Paweł II, którego relikwie znajdują się również w sanktuarium w Praszce. To 

właśnie św. Jan Paweł II wskazując na obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej nie tylko 

mówił, że Ona wychowywała moje serce od najmłodszych lat, ale pragnął, by Maryja 

czczona pod tytułem Matki Bożej Kalwaryjskiej królowała również w Praszce. 

 

4. Nasze duchowe przygotowanie 

 

 Mówiąc o koronacji w Praszce należy przypomnieć, że zwyczaj koronowania 

cudownych wizerunków Matki Najświętszej wywodzi się już z V wieku. Jest więc 

bardzo stary, ale również dzisiaj wymowa tego pięknego aktu pozostaje niezmienna. 

Koronacje są po pierwsze aktem wiary, że Maryja ma udział w królowaniu swojego 

Syna Jezusa Chrystusa. Są także wyrazem umiłowania Maryi przez Lud Boży, 

dziękczynienia Bogu za dar Matki Syna Bożego i w końcu mówią o gotowości 

naśladowania cnót Maryi. 

 Dlatego przygotowania do koronacji muszą objąć przede wszystkim sferę 

duchową. Tym, czym naprawdę chcemy ukoronować obraz Maryi to nasze szlachetne 

i nawrócone serca, to nasze odnowione rodziny i parafie. Zachęcam zatem w roku 

nawrócenia do jeszcze intensywniejszej pracy nad sobą poprzez udział w rekolekcjach 

parafialnych i innych formach ćwiczeń duchowych, pielgrzymkach, do czytania Pisma 

świętego i Katechizmu Kościoła Katolickiego. 

 Szczególnie zapraszam wszystkich wiernych naszej archidiecezji do udziału  

w bezpośrednich przygotowaniach do koronacji w Praszce poprzez udział  

w pielgrzymkach, które w najbliższych miesiącach będą organizowane do tego 



sanktuarium. Wiernych Regionu Wieluńskiego proszę o serdeczne przyjęcie w swoich 

rodzinnych domach pielgrzymującej kopii obrazu Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia. 

Doba nawiedzenia w rodzinach to wyjątkowa okazja do ponownego naszego 

zawierzenia Bogu przez Maryję, a także pojednania z Bogiem i ludźmi, umocnienia 

więzi małżeńskiej. Wpatrując się w oblicze Maryi, która wychowywała serce św. Jana 

Pawła II pytajmy także o rodzicielską troskę o najmłodszych, a zwłaszcza o ich 

religijną formację. 

 Ufam, że trwająca od grudnia, a odprawiana w pierwsze soboty miesiąca 

nowenna zaowocuje duchową odnową nie tylko parafii sanktuaryjnej w Praszce, ale 

także wszystkich parafii Dekanatu Praszkowskiego oraz przybywających 

pielgrzymów. 

Na czas duchowego przygotowania z serca udzielam pasterskiego 

błogosławieństwa: 

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen! 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Częstochowa, 21 stycznia 2015 r. 
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Kuria Metropolitalna       Częstochowa, 22 stycznia 2015 r. 

w Częstochowie 

L.dz. 70/K/2015 

 

Z a r z ą d z e n i e 

 

 Powyższy list  należy odczytać  we wszystkich kościołach i kaplicach w niedzielę  

25 stycznia br. 
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