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abp Celestino Migliore 
 
Pragnę serdecznie powitać wszystkich wiernych, którzy łączą się dziś w 
modlitwie z biskupem płockim Piotrem Liberą; witam go serdecznie i dziękuję 
za jego obecność. Są z nami oczywiście gospodarze tego sanktuarium, ojcowie 
Pasjoniści. Szczególnie pozdrawiam ojca przeora Przemysława Śliwińskiego; 
chętnie przyjąłem jego zaproszenie do dzisiejszej modlitwy i jubileuszowych 
obchodów. Witam też przedstawicieli władz różnego stopnia i licznych 
pielgrzymów, którzy przybyli z różnych miejsc specjalnie na tę uroczystość. 
Witam też mieszkańców Przasnysza i tutejszych parafian. Wasza parafia 
poświęcona jest opiece świętego Stanisława Kostki, związanego z tym miastem 
przez chrzest, który przyjął w najstarszej jego parafii. 
Jesteśmy tu, aby świętować trzydziestopięciolecie koronacji obrazu Matki Bożej 
Niepokalanej Przewodniczki. Maryja jest jak czysty kryształ. Gdy pada na niego 
promień słońca, mieni się siedmioma kolorami tęczy. I tak jest też z łaską Bożą, 
spoczywającą na Maryi: widać wtedy Jej różne oblicza, niezliczone cnoty i 
tytuły, które chyba najlepiej wyraża Litania Loretańska. 
Tytuł Matki Przewodniczki jest ważny i potrzebny dla nas wszystkich. W świecie, 
w którym coraz trudniej rozpoznać dobro i zło; ocenić, co jest słuszne, a co 
nikczemne i niegodne; odróżnić to, co jest piękne i dobre od tego, co degraduje 
człowieka; w takim świecie potrzebujemy Przewodniczki. 
Gdy my, dorośli, rozmawiamy między sobą o problemach dnia codziennego, 
często przyłapujemy się na stwierdzeniu: kiedyś to wszystko było bardziej 

proste. Były jasne zasady, które wszyscy znali i mniej lub bardziej, ale jednak 
starali się zachowywać. Wiadomo było, jakie zachowanie jest dobre, a jakie złe; 
co warto robić, a od czego trzeba się powstrzymywać. W tym sensie chyba też 
rodzicom było łatwiej dobrze wychowywać dzieci; nauczycielom było łatwiej 
nauczać: były jasne wzorce postępowania obywatelskiego i społecznego, a 
szkolne wychowanie polegało na wpajaniu tych zasad, promowaniu dobrych 
zachowań oraz korygowaniu złych nawyków czy zachowań prowadzących na 
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manowce. Rodzice w domu wspierali wysiłek wychowawczy szkoły; czasami 
nawet w sposób dość zdecydowany. 
Stały, konsekwentny sposób postępowania i otaczająca nas sytuacja społeczna 
buduje pewną mentalność. Także w Polsce pojawiła się pewna mentalność, 
pewien sposób myślenia, pewna etyka, czyli zasady postępowania w życiu 
indywidualnym i społecznym, która siłą rzeczy miała swój punkt oparcia w 
zasadach marksistowskich, w systemie komunistycznym. A ten bazował na 
relatywizacji prawdy, na walce klas, na nieufności jednych względem drugich, 
bo zawsze ktoś może donieść władzy... To dawne czasy i pewnie niektórzy z was 
ich nie pamiętają. Ale wasza Matka Boża-Przewodniczka była koronowana w 
tamtych właśnie czasach, trzydzieści pięć lat temu. Ale i w takich warunkach 
zewnętrznych niektóre rzeczy pozostawały jasne. Mimo oficjalnej propagandy i 
społecznych nacisków władzy, dążącej do stłamszenia czy zafałszowania 
sumień, były w waszych rodzinach, w Kościele obszary wolności, gdzie można 
było patrzeć na rzeczy w pełnym świetle prawdy i znajdować siłę, aby wybierać 
dobro, a odrzucać zło. 
Dziś bardzo wiele się zmieniło. A przede wszystkim zmieniła się jedna rzecz: nad 
wyraz liczni są obecnie nauczyciele życia; ci, którzy mówią innym, jak żyć, co 
myśleć, czego pragnąć, w czym upatrywać duchowego zadowolenia i spełnienia 
w życiu. Wśród tych mistrzów jest wielu takich, którzy ukazują nam cnoty i 
wartości, ideały i cele, których realizacja przyniesie człowiekowi zadowolenie i 
wewnętrzny pokój z sobą samym, z Bogiem i z bliźnimi. Ale nie brak też takich, 
którzy nakreślają ideały i cele bardzo łatwe do osiągnięcia, dające chwilową 
radość i szybkie zadowolenie, aby już za chwilę – krótszą lub dłuższą – przynieść 
poczucie rozczarowania; tego odczucia, które sprawia, że czujemy się w środku 
puści; że już sami nie wiemy, kim jesteśmy; jaki jest sens naszego życia, dokąd 
zmierzamy, jaki sens w życiu człowieka może mieć cierpienie, przeciwności, 
trudności, których przecież każdy z nas w jakimś stopniu doświadcza. 
Tak więc dziś, bardziej niż kiedykolwiek w przeszłości, potrzebujemy życiowych 
przewodników. Potrzebujemy ich, skoro nie ma już książki z gotowymi 
przepisami na życie, która jasno powiedziałaby młodym, co należy robić, aby 
odnaleźć i realizować sens swojego życia; rodzicom – jak wychowywać dzieci; 
lekarzowi – jak się zachować wobec moralnych dylematów, napotykanych coraz 
częściej w jego pracy; adwokatowi – jak uczciwie bronić zasad sprawiedliwości; 
rolnikowi, rzemieślnikowi czy sprzedawcy – jak szanować ludzi, którzy 
korzystają z ich pracy; kapłanowi czy osobie zakonnej – jakiego używać języka i 
jakie prezentować postawy, aby dotrzeć do każdej osoby; politykowi i 
odpowiedzialnym za rządzenie – jak sprawować swe funkcje, aby wzrastało 
dobro wspólne. Jeśli nie ma już gotowej książki z przepisami na życie, to gdzie 
znajdziemy pewnych i skutecznych przewodników po naszym życiu? 
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I to jest prawdziwy powód, dla którego tak chętnie przybywamy do 
sanktuarium Matki Bożej – Niepokalanej Przewodniczki; do Maryi-
Przewodniczki. 
Ten obraz Madonny, który od wieków jest obecny w tym mieście, a dzięki 
kultowi, jakim go otaczano i łaskom, jakie za jego pośrednictwem 
otrzymywano, 35 lat temu został ukoronowany; ten obraz dziś do nas nie mówi; 
nie wskazuje nam w słowach, jak mamy postępować; nie jest naszym 
przewodnikiem. Na czym więc polega jego fenomen dziś? 
Znaczenie sanktuariów maryjnych, także tego sanktuarium, polega na tym, że 
Maryja nie rozwiąże naszych problemów za pomocą czarodziejskiej różdżki, ale 
może dać nam światło, przenikliwość i potrzebną determinację, abyśmy sami te 
problemy rozwiązali. W swojej długiej historii, Polska przeżywała okresy 
wolności, radości i dobrobytu, ale też doświadczała chwil wielkiej 
niepomyślności. W każdej sytuacji naród polski umiał zwrócić się do swojej 
Matki. A Maryja za każdym razem potrafiła rozwiązywać pęta zniewolenia 
osobistego, społecznego czy narodowego; nie robiła tego jako „czarodziejka”, 
ale przez przemianę ludzkich serc, myśli, przyzwyczajeń; skutecznie zachęcała 
nas do uważnego słuchania słowa Bożego i wypełniania go w życiu. Maryja 
potrafi nadać naszym sercom słuszny kierunek. 

Pod koniec nawiedzenia Maryi w Nazarecie przez Anioła, Maryja mówi: „Niech 

mi się stanie według słowa twego” (Łk 1, 38). To jest słuszna droga, właściwe 
nastawienie ludzkiego serca: słuchać Bożego słowa, każdego dnia mówić Bogu: 
niech mi się stanie według słowa Twego.  

Takiego wyboru, opcji fundamentalnej na rzecz Boga, nie wystarczy uczynić 
jeden raz – na przykład podczas rocznicowych uroczystości. Taki fundamentalny 
wybór Boga musi być rzeczywistością dynamiczną: żywe opowiedzenie się z 
miłością za tym, co podoba się Bogu; musi być to stała dyspozycja, która kieruje 
całym naszym życiem. 

To ważne, aby nasze chrześcijańskie życie było dynamiczne i stale 
ukierunkowane na dobro, a jeszcze lepiej – na to, co lepsze; ma być całkowitym 
oddaniem się planom, jakie Bóg ma w stosunku do każdego z nas. 

Kto odczuwa pragnienie powiedzenia „tak” Bogu, ten zawsze szuka tego, co 
Bogu się podoba. Albo inaczej: dokonuje w swoim życiu ciągłego rozeznania. 
Rozeznania, które nie prowadzi na niebezpieczne tereny skrupułów czy 
perfekcjonizmu, ale jest podjęciem wyzwania miłości, która wyznacza granice 
między dobrym, a lepszym; między użytecznym samym w sobie, a użytecznym 
tu i teraz; między tym, co ogólnie jest dobre, a tym, co będzie dobrem, gdy się 
nad tym natrudzimy. 
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Fundamentalny wybór Boga, odnawiany każdego dnia, w każdej chwili, to 
podstawa życia chrześcijańskiego: dla rodziców, którzy napotykają trudności we 
właściwym wychowaniu dzieci; dla chrześcijanina, który podejmuje nowe 
wyzwania etyczne i moralne w miejscu pracy czy życiu zawodowym; dla 
polityka czy pracownika administracji publicznej, który chce dobrze służyć 
dobru wspólnemu; dla kapłana, który widzi konieczność podejmowania coraz 
skuteczniejszych form pracy duszpasterskiej; dla osoby zakonnej, która w 
dzisiejszym świecie chce coraz pełniej przeżywać zobowiązania płynące ze 
ślubów zakonnych; dla wszystkich, którzy czują się wezwani do nowej 
ewangelizacji i odkrywania wartości ludzkich, chrześcijańskich i duchowych 
Europy. 

W sposób szczególny osoby młode czują dziś upodobanie do energicznego 
poszukiwania i są formowane do szukania tego, co lepsze, a nie tylko tego, co 
dobre, w myśl zasady, że zawsze tak było. 

Niech w tej drodze będzie mam bliskim wzorem Maryja-Przewodniczka, która 
każdego dnia odnawiała swoje „tak” dla Boga. Niech nas wspomaga, abyśmy 
nie zamknęli dziś naszej przygody z pielgrzymowaniem, ale abyśmy właśnie dziś 
wstąpili na nową drogę wiary; drogę, która najpełniej wyrazi się w naszym 
codziennym „tak”, mówionym Bogu. Amen. 
 


