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Słowo od Autora
Wśród maryjnych sanktuariów w świecie jedno z czołowych miejsc zajmuje Sanktuarium Matki 

Bożej w Lourdes. Znajduje się ono we francuskich Pirenejach i jest związane z objawieniem się Matki 
Bożej czternastoletniej dziewczynie Bernadecie Soubirous. Objawienia miały miejsce od 11 lutego 
do 16 lipca 1858 roku. W sumie było ich osiemnaście. Podczas szesnastego zjawienia się w grocie 
Massabielle, w dniu 25 marca, w święto Zwiastowania Pańskiego, Maryja przedstawiła się jako 
„Niepokalane Poczęcie”. Podczas objawień wytrysnęło źródło, z którego przybywający pielgrzymi 
pili wodę, a z czasem też mogli się obmywać czy nawet wykąpać. 

Stosunkowo szybko, bo już w roku 1862, objawienia zostały uznane za autentyczne przez 
Bertranda-Sévère Mascarou-Laurence’a, biskupa diecezji Tarbes. W roku 1864 lyoński rzeźbiarz 
Joseph-Hugues Fabisch wykuł figurę Matki Bożej wedle wskazówek Bernadety Soubirous, którą 
umieszczono w niszy, gdzie miały miejsce objawienia Matki Bożej. Podczas wszystkich objawień 
Maryja wzywała do modlitwy i do pokuty oraz prosiła, by na tym miejscu został wybudowany 
kościół. Od momentu pojawienia się źródła odnotowano prawie siedem tysięcy niewytłumaczalnych 
uzdrowień po obmyciu się w jego wodzie: 67 spośród nich Kościół uznał za cudowne.

Jednakże laicka Francja podejrzliwie odnosiła się do tych wydarzeń. Dominujące we Francji 
i Europie antykatolickie środki społecznego przekazu wmawiały opinii publicznej, że Lourdes jest 
miejscem fanatyzmu religijnego i oszustwa inspirowanego przez katolicki kler. Wśród zwalczających 
prawdę o cudownych uzdrowieniach w Lourdes znajdował się głośny francuski pisarz Emil Zola, ateista 
i mistrz loży masońskiej, główny reprezentant pozytywizmu i naturalizmu w literaturze francuskiej. 
W roku 1892 pojechał specjalnie do Lourdes, by zebrać materiał do negatywnej oceny dziejących się 
tam wydarzeń. W Lourdes był świadkiem cudownego uzdrowienia dwóch niewiast bliskich śmierci 
z powodu gruźlicy. Posługując się wierutnym kłamstwem, Zola napisał paszkwil na temat Lourdes 
i dziejących się tam uzdrowień. Cztery lata później, w roku 1896, pisarz doznał otwartego złamania 
nogi i groziła mu amputacja. Wówczas ludzie z jego otoczenia modlili się do Matki Bożej z Lourdes, 
prosząc o cud uzdrowienia. Cudowne uzdrowienie stało się faktem. Zola przeżył duchowy wstrząs, 
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natychmiast pojednał się z Bogiem w sakramencie pokuty, zaczął się codziennie modlić oraz regularnie 
uczestniczyć w Eucharystii. Napisał także oświadczenie, w którym stwierdził, że przez ostatnie 30 lat 
żył w wielkim błędzie. Szybko opuścił szeregi masonerii i przeprosił za zło, które popełnił w czasie 
swej działalności w loży masońskiej.

Kilka lat po nawróceniu Emila Zoli w Lourdes miało miejsce kolejne głośne nawrócenie, tym 
razem laureata Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny, prof. Alexisa Carrela. W roku 1903 pojechał 
do Lourdes razem ze swoją pacjentką Marią Ferrand, umierającą na gruźlicę otrzewnej. W czasie 
błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem przed grotą Matki Bożej, na jego oczach, Maria Fer-
rand została cudownie uzdrowiona. Wydarzenie to stało się momentem zwrotnym w życiu Carrela. 
Profesor medycyny zrozumiał, że poza naukowym, empirycznym poznaniem, jest Bóg Stwórca i Pan 
nieba i ziemi, w którego i któremu wierzy tak wielu ludzi. Środowisko uniwersyteckie w Lyonie nie 
mogło się pogodzić z faktem, że naukowiec o tak wielkim autorytecie, stał się wierzącym katolikiem. 
Przełożeni grozili mu zwolnieniem z pracy, jeżeli nie zmieni swoich poglądów. Alexis Carrel pozostał 
jednak nieugięty. Wyjechał do Nowego Yorku, gdzie w instytucie Rockefellera otworzyła się przed 
nim droga kariery naukowej, ukoronowana przyznaniem mu Nagrody Nobla w 1912 roku.  

Te dwa udokumentowane przykłady cudownych uzdrowień i nawróceń, a także coraz liczniej-
sze pielgrzymowanie do Lourdes przyczyniły się do wzrostu prestiżu tego sanktuarium maryjnego 
w chrześcijańskiej Europie. 

Cieszę się, że moje pielgrzymowanie do zagranicznych sanktuariów maryjnych zaczęło się właśnie 
od pielgrzymki do Lourdes, a udawałem się tam trzykrotnie. Pierwszą pielgrzymkę odbyłem w sierp-
niu 1980 roku, podczas pobytu na urlopie naukowym w zachodniej Europie. Krótka relacja z tej 
pierwszej pielgrzymki jest zamieszczona na pierwszych stronicach niniejszej publikacji. Niestety, nie 
posiadam szczegółowego planu tego pierwszego pielgrzymowania do jednego z najstarszych miejsc 
maryjnych na naszym Starym Kontynencie. W moich zbiorach archiwalnych znalazłem jedynie kilka 
zdjęć, które są pamiątką z tego pierwszego pielgrzymowania.  

Druga moja pielgrzymka do Lourdes, zaprezentowana w tej książce – albumie, była bardzo krótka, 
trwała tylko jeden dzień. Była to jednodniowa, samolotowa pielgrzymka do Lourdes, zorganizowana 
przez ks. dra Cezarego Chwilczyńskiego, dyrektora archidiecezjalnego Radia Rodzina we Wrocła-
wiu. Okazją do jej zorganizowania była przypadająca w 2008 roku 150. rocznica objawień Matki 
Bożej w Lourdes. Pielgrzymkę odbyliśmy w dniu 25 marca 2008 roku, dokładnie w 150 rocznicę 
szesnastego objawienia się Maryi Bernadecie Soubirous, kiedy to Maryja powiedziała: „Jestem Nie-
pokalane Poczęcie”.
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Swoją trzecią pielgrzymkę do tego maryjnego sanktuarium odbyłem wraz z ks. bpem Adamem 
Bałabuchem i reprezentacją wspólnoty diecezji świdnickiej, w 160. rocznicę zjawień Matki Bożej 
w Lourdes. Jej organizatorem był ks. dr Robert Begierski, proboszcz parafii pw. Bożego Miłosierdzia 
w Bielawie i zarazem od roku 2016, diecezjalny koordynator pielgrzymek zagranicznych. Pielgrzymka 
miała miejsce w dniach od 4-do 6 maja 2018 r. 

Na koniec słowa wstępnego chcę wyrazić moją wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do 
ukazania się tej publikacji. Najpierw dziękuję wszystkim organizatorom tych trzech pielgrzymek: 
ks. kanonikowi Lechowi Lewandowskiemu, ks. dr. Cezaremu Chwilczyńskiemu i ks. dr. Robertowi 
Begierskiemu. Dziękuję pielgrzymom, którzy towarzyszyli mi podczas tych pielgrzymek, wśród 
których byli księża biskupi: bp Andrzej Siemieniewski z Wrocławia (2008) i bp Adam Bałabuch ze 
Świdnicy (2018) oraz kapłanom i wiernym świeckim. Dziękuję serdecznie pani Krystynie Borowczyk 
za przeprowadzoną korektę stylistyczną i merytoryczną. Dziękuję wykonawcom zamieszczonych 
zdjęć. Słowo wdzięczności przekazuję ks. dr. Grzegorzowi Umińskiemu, mojemu sekretarzowi, 
a także ks. lic. Sławomirowi Markowi i panu Romanowi Proszkowi za projekt i wykonanie okładki 
oraz za dokonanie składu komputerowego. Dziękuję Państwu Kokocińskim, prowadzącym Usługi 
Poligraficzne Bogdan Kokot vel Kokociński w Nowej Rudzie, za druk i oprawę. Niech Matka Boża 
– Uzdrowienie Chorych czuwa nad naszym zdrowiem duchowym i cielesnym i niech nam wyprasza 
obfitość Bożych Łask na dalsze pielgrzymowanie przez ziemię do Domu Ojca.

Autor

Świdnica, dnia 16 lipca 2020 r., w sto sześćdziesiątą drugą rocznicę  
ostatniego ukazania się Maryi Bernadecie Soubirous w Lourdes
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Lourdes 1980Lourdes 1980
PIELGRZYMKA Z POLONIĄ BELGIJSKĄ I FRANCUSKĄ

02-09 VIII 1980 R.
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Krótka relacja z przebiegu pielgrzymki
Moje pierwsze pielgrzymki do miejsc świętych poza granicami naszego kraju miały miejsce w roku 

1980, kiedy to przebywałem na zagranicznym stypendium naukowym, w celu przygotowania mojej 
rozprawy habilitacyjnej. Przypomnę, że po doktoracie z nauk humanistycznych w zakresie filozofii 
chrześcijańskiej, który uzyskałem 22 czerwca 1976 roku na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zostałem skierowany do pracy duszpasterskiej w charakterze 
wikariusza do parafii pw. św. Rodziny we Wrocławiu. Równocześnie zostałem mianowany adiunk-
tem przy katedrze z antropologii filozoficznej w Instytucie Filozofii Chrześcijańskiej w Papieskim 
Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. W pierwszym roku zlecono mi wykład i ćwiczenia z antro-
pologii filozoficznej. Taka sytuacja trwała przez 3 lata. Na rok akademicki 1979/1980 otrzymałem 
od władz kościelnych i uczelnianych roczny urlop naukowy z obowiązkiem pogłębienia studiów 
specjalistycznych z zakresu filozofii i zebrania materiałów do rozprawy habilitacyjnej. Pierwszą część 
urlopu spędziłem na Uniwersytecie Katolickim w Louvain-la-Neuve (od 19 października 1979 do 30 
marca 1980 roku). Natomiast podczas drugiej części urlopu naukowego przebywałem na Wydziale 
Teologicznym w Paderborn (od 1 kwietnia do 14 września 1980 roku). W obydwu środowiskach 
naukowych uczęszczałem na wybrane wykłady z filozofii, a także brałem udział w seminariach nauko-
wych i gromadziłem  materiały do przyszłej rozprawy habilitacyjnej. W trakcie tego rocznego urlopu 
naukowego mogłem odbyć dwie pielgrzymki religijne: pierwszą do Ziemi Świętej (w dniach 17 do 
27 kwietnia 1980 roku) i drugą do Lourdes (w dniach od 2 do 8 sierpnia 1980 roku). 

Pielgrzymkę do Lourdes ufundowali mi Polacy z Polonii Belgijskiej, którym w Louvain-la-Neuve 
posługiwał polski duszpasterz ks. Lech Lewandowski. Przebywałem wówczas w Paderborn, skąd 1 
sierpnia pojechałem najpierw pociągiem do Brukseli, a następnego dnia, 2 sierpnia, wyruszyliśmy 
autokarem do Paryża, gdzie dołączyła do nas grupa Polaków z Polonii Francuskiej. Późnym wieczo-
rem, nocnym specjalnym pociągiem, wyjechaliśmy razem z Paryża do Lourdes. Wszyscy mieliśmy 
wagony z kuszetkami. W godzinach rannych przybyliśmy do Lourdes i zamieszkaliśmy w zamówionym 
hotelu. Spędziliśmy w tym sanktuarium w sumie 6 dni. Nie posiadam już szczegółowego programu 
tej pielgrzymki. Mogę tylko wyznać, że nasze dni pielgrzymkowe w Lourdes upłynęły nam przede 
wszystkim na modlitwie. Codziennie wieczorem braliśmy udział w modlitwie różańcowej i procesji 
światła z chorymi. Kilka razy odprawialiśmy Mszę św. przed grotą Massabielską. Pamiętam, że jedną 
Mszę św. koncelebrowałem z księżmi francuskimi w bazylice podziemnej pw. św. Piusa X. Przebyli-
śmy dokładnie szlak św. Bernadety Soubirous. Skorzystaliśmy także z kąpieli w specjalnych łaźniach. 
Pamiętam, że spotkałem się tam z ks. Julianem Żrałką, księdzem archidiecezji wrocławskiej, który 
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Ks. Ignacy Dec z pielgrzymami 

akurat w tym samym czasie przebywał w Lourdes z grupą pielgrzymów z Dolnego Śląska. Nasza 
pielgrzymka zakończyła się 8 sierpnia w godzinach popołudniowych. Wieczorem specjalnym nocnym 
pociągiem powróciliśmy do Paryża, a stamtąd autokarem do Brukseli. Tam wsiadłem do pociągu, 
który przez Aachen i Kolonię dowiózł mnie do Paderborn, gdzie przebywałem jeszcze do 14 wrze-
śnia 1980 roku. Potem, również pociągiem (choć z wieloma kłopotami na granicy NRD – Polska), 
wróciłem do Wrocławia. Z tej pierwszej pielgrzymki do Lourdes pozostało mi kilka fotografii, które 
są zamieszczone w tej książce – albumie.  
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Ks. Ignacy Dec przy grocie Matki Bożej  
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Lourdes 2008Lourdes 2008
PIERWSZA DIECEZJALNA PIELGRZYMKA 

W 150. ROCZNICĘ OBJAWIEŃ
15 III 2008 R.
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Procesja na placu przed bazyliką
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Sobota 15 marca 2008 r. – Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP

Podróż: Świdnica, Wrocław, Lourdes, Wrocław, Świdnica

A. Przebieg dnia
Dziś rozpoczyna się diecezjalna pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej w Lourdes, zorganizo-

wana przez ks. Cezarego Chwilczyńskiego, dyrektora Radia Rodzina we Wrocławiu.
Dzisiejszy dzień rozpoczynam bardzo wcześnie. Wstaję o 4.15. O godz. 4.40 jest śniadanie. 

O godz. 5.00 z ks. Witoldem Baczyńskim wyjeżdżamy na lotnisko we Wrocławiu. Przyjeżdżamy 
o 5.50; zaczęła się już odprawa pielgrzymów lecących do Lourdes. 

Samolot wystartował z wrocławskiego lotniska o godz. 7.00. Na pokładzie było 6 osób załogi 
(dwóch pilotów i 4 stewardesy) oraz 162 pielgrzymów, w tym dwóch biskupów i dwudziestu księży. 
Lot przebiegł bardzo spokojnie. Z lotniska pojechaliśmy trzema autokarami do Sanktuarium Matki 
Bożej. Tam czekał na nas ks. Kazimierz, duszpasterz Polonii i opiekun pielgrzymów polskich przy-
jeżdżających do Lourdes. Byliśmy na miejscu ok. godz.10.30.

Najpierw skierowaliśmy nasze kroki do Groty Massabielskiej. Byliśmy z drugiej strony rzeki Gave, 
gdyż w tym czasie przy Grocie Mszę św. miała grupa pielgrzymów z Paderborn. Mszy św. przewod-
niczył bp Matthias Koenig, sufragan z Paderborn, i mówił kazanie.

Spod Groty udaliśmy się do dolnego Kościoła Matki Bożej Różańcowej. Tam krótką medytację 
przeprowadził ks. Marian Biskup. Było to w czasie od 10.45 do 11.00. Następnie udaliśmy się pod 
Grotę. Akurat Niemcy zakończyli swoją Mszę św. Ubraliśmy się w szaty liturgiczne i o godz. 11.20 
rozpoczęła się nasza Msza św. przed Grotą. Przypadło mi przewodniczyć tej Mszy św. i wygłosić  
homilię. Słowo wstępne powiedział ks. Cezary Chwilczyński.

Powiedziałem homilię, ukazując Maryję przez pryzmat 3 fragmentów Ewangelii: o Zwiastowa-
niu (z podkreśleniem Niepokalanego Poczęcia); o weselu w Kanie  Galilejskiej i sceny na Golgocie 
pod krzyżem. W homilii podkreśliłem 4 główne motywy działania Matki Bożej. Jawi się Ona jako 
posłuszna wykonawczyni woli Bożej, jako opiekunka Jezusa, z dala towarzysząca w Jego działaniu, 
jako współcierpiąca, gdy umierał na krzyżu oraz jako Orędowniczka i Matka wszystkich ludzi. 

Po Mszy św. odmówiliśmy „Anioł Pański”. Następnie w towarzystwie bpa Andrzeja Siemieniew-
skiego i ks. Cezarego Chwilczyńskiego udaliśmy się do Domu Polskiego. Zabrał nas tam samochodem 
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ks. Kazimierz. Było to tylko 10 min. jazdy samochodem na obrzeża Lourdes. W Domu Polskim 
pracują 4 polskie siostry. Zostaliśmy poczęstowani i ugoszczeni obiadem.

Po obiedzie wróciliśmy przed Grotę i zaczęliśmy zwiedzanie Sanktuarium. Ze względu na liczebność 
pielgrzymów odbyło to się w dwóch grupach. Ks. Kazimierz opowiedział nam dokładnie całą historię 
życia Bernadety i objawienie się jej Matki Bożej. Mówił o tym przy Grocie. Następnie zwiedziliśmy 
kaplicę św. Bernadety nad Grotą i górną bazylikę, gdzie była adoracja Najświętszego Sakramentu.

Stąd udaliśmy się do bazyliki pw. św. Piusa X, zwanej podziemną, ponieważ w całości znajduje 
się ona pod ziemią. Jest tak duża, że może pomieścić jednocześnie 25 tysięcy ludzi. Jej długość jest 
imponująca i wynosi około 200 metrów. 

Potem mieliśmy czas do własnej dyspozycji. Była możliwość skorzystania z kąpieli w basenach. 
Skorzystałem z tej możliwości, przywiązując do tego aktu wielką wagę. Trzeba było dosyć długo 
czekać na swoją kolej. W czasie oczekiwania na kąpiel odmówiłem sobie Koronkę do miłosierdzia 
Bożego, gdyż akurat zbliżała się godzina 15.00. Przed kąpielą i po kąpieli odmówiłem po łacinie 
i po polsku Ave Maria.

Przyglądałem się ludziom stojącym cierpliwie w kolejce do kąpieli. Mieli oni twarze poważne 
i skupione. Po wyjściu z basenu na ich twarzach było widać radość i spokój. Kąpiel w cudowniej 
wodzie była bardzo poruszającym przeżyciem. Podobna sytuacja do obmycia była w wodach Jordanu, 
a Chrystus kazał się obmyć w sadzawce Siloe. Ucałowałem ze czcią figurę Matki Bożej z Lourdes. 
Modliłem się, aby ustąpiła choroba, która mi dokucza i by nie postępowała naprzód.

Po kąpieli udałem się prywatnie na modlitwę przed Grotą. Dotykałem skały w różnych miejscach 
rękami, całym ciałem, jak również tymi przedmiotami, które miałem przy sobie. Skała przez doty-
kanie przez miliony pielgrzymów jest jakby wypolerowana. Matce Bożej powierzyłem wszystkich 
tych, którzy prosili mnie o modlitwę i zawierzyłem również wszystkie te osoby, którym służę i które 
spotykam na drodze swojej posługi.

W godzinach 15.45-17.00 zwiedzaliśmy miejsca związane ze św. Bernadetą i historią Sanktu-
arium. Przeszliśmy szlakiem Drogi Jubileuszowej (Chemin du Jubilé 1858-2008), Młyn Boly, Cachot, 
kościół parafialny i hospicjum. Pogoda nas nie rozpieszczała, bo padał wtedy drobny deszcz. Ktoś 
z pielgrzymów pożyczył mi parasol.

Następnym punktem programu była Droga Krzyżowa. Byłem w drugiej grupie, której przewod-
niczył ks. Romuald Brudnowski. Było dobre nagłośnienie, co ułatwiało słuchanie rozważań. Szlak 
Drogi Krzyżowej był bardzo stromy z lewej strony bazyliki. Wspólnie przeszliśmy za Panem Jezu-
sem drogę Jego męki. Przez tę mękę i śmierć odkupił nas z niewoli grzechu. Przeżyliśmy tę Drogę 
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Krzyżową bardzo głęboko. W pogodzie nastąpiła zmiana, bo deszcz przestał padać. Droga Krzyżowa 
trwała godzinę.

O godz. 18.45 poszliśmy się pożegnać z Maryją w Grocie. Byli ze mną ks. Stanisław Majda 
i jego brat ks. Czesław oraz ich siostra Ala. Ks. Stanisław jest chory, od kilku lat zmaga się z chorobą 
nowotworową. Przyjechał do Maryi po pomoc i ratunek.

Ostatnim wspólnym punktem pielgrzymki o godz. 19.00 była modlitwa różańcowa, której 
przewodniczył bp Andrzej Siemieniewski. Szliśmy ze świecami od dolnej bazyliki pod Figurę Matki 
Bożej. Tam odmówiliśmy Radosną Część Różańca. Tajemnice pierwsza, trzecia i piąta były śpiewane. 
Śpiewem kierował ks. Tomasz Czubak.

O godz. 19.45 wsiedliśmy do autokaru i pojechaliśmy na lotnisko. Jak zwykle była odprawa, która 
sprawnie przebiegła. O godz.21.10 samolot wystartował z lotniska w stronę Wrocławia. Lot trwał 
2 godz. i 15 min. Byliśmy we Wrocławiu o godz.23.20 . Samochód był na parkingu. Jechał z nami 
ks. Tomasz Puślecki ze Świdnicy. Na miejscu byliśmy o godz. 00.30.

Maryjo, dziękujemy za ten czas łaski i za dar nawiedzenia Ciebie w Twoim Sanktuarium.

B. Homilia, Lourdes, 15 marca 2008 r.
Wstęp

Przeżywamy godzinę wielkiej łaski, ponieważ jest nam dane sprawować Najświętszą Ofiarę na 
miejscu uświęconym obecnością Maryi i modlitwą ludu Bożego. Otrzymaliśmy wielką łaskę znalezie-
nia się tutaj, przed Grotą Masabielską, i sprawowania Eucharystii. W zapisie ewangelicznym są takie 
trzy fragmenty, które najczęściej czytamy podczas uroczystości Matki Bożej, fragmenty Ewangelii, 
poprzez które patrzymy na Maryję. Wymieńmy je i popatrzymy przez ich pryzmat na Maryję.

1. Maryja w scenie Zwiastowania
Pierwszy fragment, to Ewangelia mówiąca o Zwiastowaniu. Jest to przypomnienie, że Maryja 

została pozdrowiona przez anioła, jako pełna łaski, jako błogosławiona między niewiastami. Było 
to oznajmienie, że jest niepokalanie poczęta. Kościół te słowa Pana Boga przyniesione przez anioła 
odnosi do przywileju niepokalanego poczęcia Maryi. I właśnie tutaj, na tym miejscu, 25 marca 
1858 r. w czasie szesnastego zjawienia się, gdy Maryja została zapytana o imię, powiedziała: „Jestem 
Niepokalane Poczęcie”. 
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W dalszej części dialogu z aniołem Maryja dowiaduje się, że została wybrana za matkę dla obie-
canego i oczekiwanego Mesjasza. Po wyjaśnieniu anielskim, wypowiada słowa „Niech mi się stanie 
według słowa Twego” (Łk 1, 38) i w ten sposób okazuje posłuszeństwo Bogu, co staje się wielką 
łaską dla całej ludzkości. 

2. Maryja na weselu w Kanie Galilejskiej
Drugi fragment Ewangelii wg zapisu Janowego był dzisiaj odczytany. Spotykamy w nim Maryję na 

weselu w Kanie Galilejskiej. Widzimy Ją jako matkę o bardzo wrażliwych oczach, która jako pierwsza 
zauważa niedostatek nowożeńców i zgłasza tę potrzebę swojemu Synowi, a sługom wówczas, i nam 
wszystkim obecnie, mówi: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2, 5). Gdy słudzy spełnili 
polecenie Jezusa, wszyscy doświadczyli cudu. Woda w stągwiach stała się winem. Cud został dokonany 
za pośrednictwem Maryi. Była to zapowiedź, że Matka Jezusa będzie pełnić rolę pośredniczki w udzie-
laniu wszelakich łask, że Bóg będzie przez Nią ludziom pomagał. Kościół rozpoznał to od początku, 
dlatego do Maryi spieszy z prośbami. Także i my, dzisiaj i zawsze, liczymy na Jej pośrednictwo w naszych 
sprawach i dlatego do Niej przywieźliśmy je w sercach z naszej Ojczyzny. Naszą wdzięczność, nasze 
bolączki i prośby chcemy złożyć w tej Eucharystii na ołtarzu Pańskim, na który Maryja patrzy z nieba 
przez tę cudowną Figurę. Wierzymy mocno, że tu szczególnie Pan Bóg nas wysłuchuje. 

Gdy wchodziliśmy do bazyliki różańcowej, widzieliśmy na ścianie umieszczone wota wdzięcz-
ności. Powtarzały się na nich najczęściej dwa francuskie zdania: Notre Dame – merci!; Sainte Marie 
priez pour nous! (Nasza Pani, dziękuję! Święta Maryjo, módl się za nami!). Są to świadectwa wiary 
przybywających pielgrzymów, którzy tu byli i odeszli stąd obdarowani. Moi drodzy, i nam też może 
pomóc, wierzmy w to mocno! 

3. Maryja pod krzyżem umierającego Syna
Jest jeszcze trzecia ewangeliczna scena, w której widzimy Maryję, zwłaszcza w okresie Wielkiego 

Postu, który teraz przeżywamy. Jest to fragment Ewangelii św. Jana, przedstawiający Maryję stojącą 
pod krzyżem, gdy Jej Syn Jezus Chrystus cierpiał i oddawał swoje życie za nas. Wiedziała, że jest 
niewinny; wiedziała, że umiera za nas, za ludzi i właśnie tam została nam dana za matkę. Jezus nie 
zatrzymał Jej tylko dla Siebie. Wiedział, że każdy człowiek będzie potrzebował matki, bo matkę 
ziemską ma do czasu, a człowiekowi matka jest potrzebna na całe życie, od kolebki do grobu. Na 
początku mamy mamę ziemską, która jest zawsze najbliższą nam osobą i w jakimś stopniu przypo-
mina nam Maryję jako matkę nas wszystkich, która nam nigdy nie umrze. Nasze matki ziemskie 
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z czasem odchodzą. Żegnamy je z wielkim żalem i bólem, ale zostaje właśnie Matka nas wszystkich, 
która nigdy się nie starzeje i nigdy nie umiera. 

Ewangelia św. Jana przedstawia to wydarzenie następująco: „A obok krzyża Jezusowego stały: 
Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał 
Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki «Niewiasto, oto syn Twój». 
Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja»” (J 19, 25-26). Jezus powierzając Maryję Janowi, 
powierzył Ją nam wszystkich. Mamy więc Matkę. Miał Ją papież Jan Paweł II. Uczył nas Ją kochać, 
uczył nas pielgrzymować do Niej. Może pamiętamy tę scenę z filmu, jak to młody chłopczyk Karol, 
w dziewiątym roku życia musiał pożegnać swoją rodzoną mamę i wtedy zobaczył wiszący na ścianie 
obraz Matki Bożej, przystawił krzesło, dotknął obrazu i powiedział: „Teraz Ty będziesz moją mamą”. 
Gdy dorósł powiedział Jej Totus Tuus i z tymi słowami poszedł ewangelizować świat: jako kapłan, 
biskup, kardynał i papież. Mamy w niebie Mamę Maryję, która nigdy nie umiera, która jest nam tak 
bliska w tych dniach, bo gdy patrzymy na krzyż, to Ona jest pod krzyżem i Ona nas najlepiej rozumie. 

Zakończenie
Drodzy pielgrzymi, drodzy czciciele Matki Bożej w Lourdes, tak jak potrafimy, w postawie wiary 

i miłości podziękujmy na tym miejscu Panu Bogu, że tu przysłał z nieba Maryję, by nam przypo-
mniała, że jest naszą Matką, że zostawiła nam testament, który brzmi: „Zróbcie wszystko, cokolwiek 
wam powie” (J 2, 5). Podziękujmy za to, że nas stworzył, że nas obdarzył łaską wiary i bycia we 
wspólnocie Kościoła. 

Do słów wdzięczności dołączmy nasze prośby, abyśmy pobożnie przeżyli Wielki Tydzień, który 
jutro, w Niedzielę Palmową, rozpoczynamy. Tutaj też przepraszajmy za nasze przewinienia, które 
obciążają nasze życie, by one zniknęły zupełnie i by Pan Bóg o nich zapomniał na zawsze, by nam 
wszystko przebaczył. Tutaj wysławiajmy Pana Boga, tak, jak Maryja to czyniła: „Wielbi dusza moja 
Pana i raduje się duch mój w Bogu Zbawcy moim”. W radości uwielbiajmy w tej Eucharystii Pana tu 
przed Maryją. Jeszcze raz zachęcam: złóżmy na ołtarz te wszystkie sprawy, z którymi przyjechaliśmy, 
nasze choroby, nasze zmartwienia, nasze problemy, a także sprawy naszych bliskich, przyjaciół, ludzi, 
z którymi żyjemy i spełniamy nasze powołanie. Niech to wszystko będzie zanurzone w tą świętą 
Eucharystię w wielkiej nadziei, że Maryja wszystko dojrzy i co będzie potrzebne, to u Syna swego 
wyprosi. Niech zatem nasze serca trwają w modlitwie, niech się napełniają mocą Bożą, a Pan Bóg 
niech od nas otrzyma wdzięczność i uwielbienie, niech nam błogosławi, byśmy dalej szli ku Niemu 
w jak najlepszym stylu, by była na naszej drodze życia zawsze Maryja. Amen.
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Na lotnisku
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Homilia głoszona przed grotą Matki Bożej

W domu rodzinnym św. Bernadety Soubirous
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Z bp. Andrzejem Siemieniewskim i ks. dr. Cezarym Chwilczyńskim, organizatorem pielgrzymki
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Dzień pierwszy – piątek, 4 maja 2018 r.

Podróż: Świdnica, lotnisko Schönefeld koło Berlina, Lourdes

A. Przebieg dnia
O godz. 2.30, można powiedzieć, że w środku nocy, budzi mnie dźwięk budzika. Wstaję natych-

miast, bo czas nagli. W dniu dzisiejszym rozpoczyna się nasza diecezjalna pielgrzymka do Lourdes 
i trwać będzie do 6 maja. Krótko się modlę, a potem zabieram się do porannej toalety. Następnie 
wykonuję krótką gimnastykę. Trzeba pobudzić organizm do sprawnego działania, więc wypijam 
szklankę herbaty z miodem. O godz. 2.40 dzwoni telefon: to s. Miriam, która wczoraj obiecała 
zadzwonić, tak na wszelki wypadek, bym nie zaspał.

O godz. 3.15 jestem już gotowy. Przed wyjściem wstępuję do kaplicy na modlitwę, polecając 
Jezusowi i Matce Bożej dzisiejszą podróż i cały pobyt w Lourdes. Wychodzę z domu, kiedy podjeż-
dża samochód – to bp Adam Bałabuch przyjechał po mnie. Razem z nim jest znajomy pan z Nowej 
Rudy, który także udaje się z nami na pielgrzymkę do Lourdes. Podjeżdżamy na miejsce zbiórki, 
czyli na parking naprzeciwko seminarium. Tam już czekał na pielgrzymów autobus, który przyjechał 
z Wrocławia. Jest ks. dr Robert Begierski, organizator naszej pielgrzymki. Witam się z nim i kilkoma 
stojącymi panami. Pan, który mnie przywiózł zabiera bagaż i umieszcza w bagażniku autokaru. Wsia-
damy. Ks. Robert wita nas przez mikrofon i przedstawia nam naszego przewodnika pana Tomasza 
Reicha. Wyruszamy o godz. 3.36. Wyjazd był zaplanowany na godz. 3.30. Ksiądz Robert odmawia 
z nami modlitwy poranne. Podaje kolejne ogłoszenia. Ponieważ przed nami daleka droga zachęca 
wszystkich, by przymknąć oczy i nieco odpocząć. Jedziemy łącznikiem do autostrady A4. Mijamy 
Żarów. W Kostomłotach wyjeżdżamy na autostradę A4 i jedziemy w stronę granicy z Niemcami. 
Odmawiam część radosną Różańca. Zatrzymujemy się koło CPN-u w Legnicy, bo tu dosiadają się 
trzy kobiety. Pan Tomasz zapowiada krótką przerwę przed granicą. W Legnicy jesteśmy o 4.25. 
Dojeżdżamy do granicy z Niemcami i zjeżdżamy na parking. 

Jest godzina 5.30. Pan Tomasz zapowiada 30 min. przerwy. Wychodzimy z autobusu, by nieco 
rozprostować nogi i skorzystać z toalety. Zamawiamy także coś do picia, a niektórzy kupują sobie 
kanapki na drogę. Ks. Robert funduje mi kawę cappuccino i kanapkę. Siedzę przy stoliku z ks. Maria-
nem Biskupem z Wrocławia, który na pielgrzymkę jedzie z bratową Teresą i z bratanicą Anną. 
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Oprócz ks. Mariana Biskupa i bpa Adama Bałabucha jest z nami ks. Tadeusz Faryś z Domu Księży 
Emerytów ze Świdnicy.

Po przekroczeniu granicy pan Tomasz bierze mikrofon i podejmuje opowiadanie o państwie 
niemieckim. Przypomina znajomą historię Niemiec. Opowiada o zwyczajach Niemców i o ich 
religijności. Zwraca uwagę na charakterystyczne cechy Niemców. Mówi o relacjach z Polakami. 
Z opowiadania wynika, że ma częste kontakty z Niemcami, gdyż zna dobrze zwyczaje niemieckie. 
Pan Tomasz mówi od godz. 6.15 do 6.45. Następnie mikrofon przejmuje ks. Robert. Prosi o wzięcie 
do rąk śpiewników i zaczynamy śpiewać Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP. Po Godzinkach 
odprawiamy majówkę: śpiewamy Litanię Loretańską i kilka pieśni maryjnych. Po modlitwie o godz. 
7.20 mikrofon przejmuje ponownie pan Tomasz. Opowiada o Marcinie Lutrze, o jego reformie. Do 
Berlina mamy jeszcze 40 km. Mówi nam o relacjach protestantów i katolików. Wskazuje na rolę 
kultu maryjnego w Polsce.

O godz. 7.40 dojeżdżamy do lotniska Schönefeld koło Berlina. Jesteśmy tu dużo wcześniej przed 
planowym odlotem samolotu. Biuro podróży doświadczone częstymi korkami na drogach dojazdo-
wych do lotniska wydaje takie decyzje, by wcześniej przyjechać na lotnisko, bo lepiej jest spokojnie 
zaczekać niż się spóźnić.

Odlot samolotu jest zaplanowany na 10.45. Mamy więc prawie 3 godziny czasu. Nikt z nas nie 
nadaje bagażu, dlatego czeka nas tylko kontrola bezpieczeństwa. Pan Tomasz daje nam ponad godzinę 
wolnego czasu, żeby skorzystać z toalety i coś zjeść. Mamy się zebrać o godz. 9.00. Postanawiamy 
jednak wcześniej poddać się kontroli bezpieczeństwa. Towarzyszę ks. Marianowi Biskupowi, który jest 
w słabej kondycji zdrowotnej. Jest z nim bratowa Teresa i bratanica Anna. Ja mam z domu butelkę 
wody mineralnej, którą muszę opróżnić przed kontrolą, dlatego jem pół kanapki zakupionej jeszcze 
przed granicą w Polsce i wypijam wodę.

O godz. 8.30 jesteśmy już w kolejce do kontroli bezpieczeństwa. Proponuję ks. Marianowi 
Biskupowi, byśmy razem podeszli. Tak też się dzieje. Z racji stymulatorów serca idziemy inną ścieżką 
kontroli, która przechodzi bez większych kłopotów. Obok nas są Teresa i jej córka Anna. Udajemy się 
przez sklep w strefie wolnocłowej do poczekalni. Panie zamawiają dla ks. Mariana herbatę i kanapkę. 
Dołącza się do nas bp Adam Bałabuch, któremu też zamawiają herbatę. Ja otwieram dzisiejszą Ewan-
gelię, bo chcę wysłać tweeta. Dość szybko układam jego treść i wysyłam do ks. Grzegorza Umińskiego, 
który z rodzicami jest teraz za granicą.

Rozmawiam z ks. Marianem. Mam okazję, by dowiedzieć się coś o naszych kolegach we Wro-
cławiu. Mówimy trochę o sprawach dotyczących PWT i o seminarium. Wspominamy nasze dawne 
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lata. Okazuje się, że sytuacja bardzo się zmieniła za czasów obecnego ordynariusza. Nie można się 
temu dziwić, bo każdy człowiek to ktoś inny i ma swoje zasady.

Tak nam czas upłynął na rozmowie i o godz. 10.00 podano numer bramki. Jest to bramka nr 17, 
znajdująca się blisko nas. Korzystamy jeszcze z toalety i udajemy się do wyjścia. O godz. 10.15 
przechodzimy przez bramkę, wsiadamy do autokaru i podjeżdżamy do samolotu linii Ryanair. Są to 
tanie linie i nie ma tu gratisowego poczęstunku, jak na innych liniach. Kto jednak ma życzenie, to 
może sobie coś kupić do jedzenia i do picia. 

Samolot krótko kołuje i o godz. 11.05 startuje. Mam miejsce nr 24 C. Koło mnie na 24 B siedzi 
Anna, siostrzenica ks. Mariana. Mieszka w Warszawie, jest mężatką. Ma dwójkę dzieci. Jest najstarszą 
córką Teresy i Stanisława Biskup. Tato Stanisław, brat ks. Mariana, był organistą w Kościele Garni-
zonowym w Kielcach. Zmarł 4 lata temu.

Z prawej strony za środkowym przejściem, na miejscu 24 F siedzi ks. dr Robert Begierski, orga-
nizator pielgrzymki. Za nim z tyłu siedzi ks. Marian Biskup. Piszę właśnie te słowa w samolocie linii 
Ryanair na trasie Berlin-Tuluza. Jest teraz godz. 12.05, a więc mamy za sobą godzinę lotu. W pewnej 
chwili podchodzi do nas stewardessa i pyta, czy lecimy do Lourdes. Prosi o modlitwę w intencji 
swojej chorej matki.

Samolot ląduje na lotnisku w Tuluzie o godz. 13.15. Był w powietrzu między Berlinem a Tuluzą 
ponad dwie godziny. W ostatniej fazie lotu podjąłem lekturę materiałów o Lourdes. Czekając na lot, 
przed startem w Berlinie, zdążyłem odmówić Godzinę czytań, Jutrznię i Godzinę w ciągu dnia. Nato-
miast w pierwszej części lotu odmówiłem 3 części Różańca. Na lotnisku zatrzymujemy się około godziny. 
Czekamy sporo czasu przed kontrolą paszportową, która idzie dosyć wolno, a także na odbiór bagażu.

O godz. 14.15 wsiadamy do autokaru i jedziemy do Lourdes. Jest to odległość ok. 170 km. Zaraz 
po rozpoczęciu jazdy pan Tomasz opowiada nam o objawieniach Matki Bożej. Opisuje ówczesny 
świat, w którym zjawiła się Maryja. Przed godz. 15.00 pan Tomasz włącza nam płytę z homilią ks. 
prof. Mariusza Rosika na temat cierpienia jako przygotowanie do Koronki. Następnie ks. Robert 
Begierski prowadzi śpiewaną Koronkę do Miłosierdzia Bożego i odmawia Litanię do Najświętszego 
Serca Pana Jezusa z racji pierwszego piątku miesiąca. Przed przyjazdem do Lourdes pan Tomasz 
podaje komunikaty organizacyjne. Dojazd jest wolny.

Wysiadamy w pobliżu bazyliki i udajemy się do niej. O godz. 17.00 jest zamówiona dla nas Msza 
św., dlatego nie idziemy do hotelu, ale prosto na Mszę św. Mnie zapraszają do przewodniczenia i do 
wygłoszenia homilii. Jutro Mszę św. będzie miał bp Adam. W koncelebrze jest bp Adam i księża: 
Begierski, Biskup, Faryś i Umiński, który akurat przybył tu na jeden dzień z rodzicami.
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Bierzemy formularz Mszy św. o Matce Bożej z Lourdes. Czytanie pierwsze z proroka Izajasza czyta 
pani; psalm śpiewa ks. Begierski. Na wejście były 2 zwrotki pieśni „Po górach dolinach”. Ewangelia 
jest o Maryi pod krzyżem. Mówię o zabraniu Maryi do siebie przez Jana, przez Kościół i przez nas. 
Ks. Umiński nagrywa moje słowa. Po Mszy św. udajemy się do Groty. Są tu różni pielgrzymi, trwa 
modlitwa różańcowa. Wracamy zatem i udajemy się pieszo do hotelu. Bagaże już czekają tam na nas. 
Otrzymuję pokój 410, który jest na IV piętrze.

O godz. 19.20 mamy obiadokolację. Jest zupa dyniowa i danie bezmięsne, bo to dzisiaj piątek. 
Siedzę przy stole z bp. Adamem, ks. Marianem Biskupem i ks. Robertem Begierskim. Dali nam do 
degustacji butelkę wina. Kolacja trwa do godz. 20.15.

Na godz. 21.00 poszło kilkanaście osób z naszego hotelu Alicante na procesję światła i modlitwę 
różańcową. Plac był wypełniony ludzi ze świecami. Nabożeństwo trwało w całości godzinę i piętna-
ście minut. Szedłem w procesji koło jakiegoś biskupa francuskiego. Po procesji została dokończona 
modlitwa różańcowa. Odmawiano ją w kilku językach, po łacinie, po francusku, po włosku, po 
niemiecku i chyba po hiszpańsku.

Biskup francuskojęzyczny na końcu udzielił wszystkim uczestnikom procesji błogosławieństwa. 
Wróciłem do hotelu z naszą grupą o godz. 22.30.

Panie Boże dziękuję za cały dzień, za jego szczęśliwy przebieg. Maryjo objawiona w Lourdes, 
módl się za nami.

W Lourdes było dziś chłodno, tylko 16 st. C.

B. Homilia w bazylice Niepokalanego Poczęcia NMP w Lourdes, 4 maja 2018 r.
1. Maryja naszą Niebieską Matką

Odniesiemy się do świętych czytań tutaj na miejscu, gdzie Matka Boża rozmawiała z Bernadetą. 
„Radujcie się wraz z Jerozolimą, weselcie się w niej wszyscy, co ją miłujecie! Cieszcie się z nią bardzo 
wy wszyscy, którzyście się nad nią smucili” (Iz 66, 10). 

Przybywamy do domu Matki i nie możemy się smucić, raczej chcemy się cieszyć i radować. Pamię-
tamy nasze spotkania z naszymi mamami, które były zawsze piękne, urocze, gdyśmy wracali do domu 
rodzinnego, po wyfrunięciu z niego. Mama zawsze czekała nawet do późnego wieczora z różańcem 
w ręku, by nas powitać dobrym słowem i by nas czymś dobrym poczęstować, a co dopiero Maryja, 
która jest Matką najlepszą dla nas wszystkich. To jest Matka, która jest dla nas zawsze otwarta, pełna 
miłości i serdeczności. Gdy przybywamy do tego miejsca, które można nazwać Jej Domem w tej części 
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Europy, to radujemy się, że przybyliśmy do naszej wspólnej Niebieskiej Matki. To jest Matka, która 
nam nigdy nie umiera, nigdy się nie starzeje, która nas zawsze miłuje. Tutaj na tym miejscu świętym 
czytamy Ewangelię, która mówi nam o szczególnym wydarzeniu, jakie rozegrało się na Golgocie. Tam 
Jezus oddawał życie za nas, byśmy mogli żyć na zawsze z Bogiem, by nasze grzechy były przebaczone.

Kalwaria. Wiemy, że stchórzyli prawie wszyscy uczniowie, którzy patrzyli na cuda, którzy słuchali 
wspaniałych nauk Jezusa. Oni załamali się i nie mogli tego pojąć, że ich Mistrz taki wszechmocny, dał 
się pojmać, osądzić i przybić do krzyża. W pierwszej chwili uważali to za wielką porażkę, za dramat, 
który spotkał ich w tym wspólnym działaniu z Jezusem. Wszystko odwróciło się i wyjaśniło, gdy 
Jezus Zmartwychwstał i obdarzył ich Duchem Świętym. Zrozumieli wtedy dopiero, o co to chodziło 
i czym była śmierć Jezusa na krzyżu.

Patrzymy na ucznia Jana, który jako jedyny z dwunastu stanął przy Maryi. Jezus zauważył to 
i wypowiedział owe sakramentalne słowa: „Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej 
ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto 
Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie” (J 19, 26-27).

Ewangelista Jan, który przeżył to pod krzyżem, zanotował później w swojej Ewangelii, że „od tej 
godziny uczeń wziął Ją do siebie”. Jezus nie chciał swojej Matki zostawić samej. Na Golgocie powie-
dział, że odchodzi, ale zostawia swoją Matkę w rękach kogoś, kto będzie Ją kochał tak jak On sam, 
i że nie będzie sama. Będzie miała przybranego syna. Tak to rozumiemy i tak to odczytujemy myśl 
Pana Jezusa wyrażoną w tych słowach. „Jezus rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie 
rzekł do ucznia: Oto Matka twoja” (J 19, 26-27). Te słowa Jezusa są ważne. Wiemy, że uczeń wziął 
Ją do siebie i zaopiekował się do końca Jej ziemskich dni, aż do momentu, gdy z duszą i ciałem 
została wzięta do nieba.

2. Maryja Matką Kościoła
W ślad za Janem Maryję wziął w opiekę pierwotny Kościół. Nie tylko wziął Jezusa i przepowiadał 

Jego Ewangelię. Wyjaśniał także czym była Jego śmierć na krzyżu i czym jest Jego Zmartwychwsta-
nie, co znaczy Eucharystia. Nie tylko o tym mówili, ale także wiedzieli o tych słowach, które Jezus 
z drzewa krzyża skierował do Matki, dlatego też Maryję wzięli do siebie. Widzimy Ją w Wieczerniku 
z Apostołami, gdy oczekuje na obiecanego Ducha Świętego. Jest z nimi w tym pierwszym Kościele 
apostolskim i modli się.

Potem, gdy trzeba było bronić nauki Pana Jezusa, gdy w pierwszych wiekach rodziły się różne 
błędne interpretacje, powstawały nawet schizmy, wtedy na Soborze efeskim w 341 roku, ojcowie 
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soborowi orzekli, że Maryja jest prawdziwą Bożą Rodzicielką. Jest Theotokos. Nie tylko jest Matką 
człowieczeństwa Jezusa, Jego ludzkiej natury, ale jest Matką Drugiej Osoby Boskiej, Jezusa Chrystusa. 
Po tym orzeczeniu powstały pierwsze świątynie Maryjne na czele ze świątynią Narodzenia Pańskiego 
w Betlejem, a potem także w Rzymie, którą jest świątynia Matki Bożej Większej, Santa Maria Maggiore.

Kościół nigdy o Matce nie zapomniał. Na początku wieku XVI przyszedł kryzys spowodowany 
przez wystąpienie Marcina Lutra. Chciano Matkę Bożą usunąć na bok, i jeżeli nie wyrzucić z Kościoła, 
to przynajmniej Ją zmarginalizować. To było jedno z zamierzeń Lutra, który chciał zreformować 
Kościół. Podjął tę reformę bez miłości. Owszem, wtedy Kościół rzeczywiście w tym ludzkim wymiarze 
potrzebował reformy. Lecz jeśli się chce reformować Matkę-Kościół, to najpierw trzeba Ją kochać. 
Nie reformuje się przez nienawiść, przez oplucie, przez lekceważenie. Na to nie było stać tych, którzy 
na początku XVI wieku chcieli reformować Kościół. Nie zreformowali siebie, tylko podjęli reformę, 
zaczynając od drugich.

Wspominamy to dlatego, że wtedy Maryja sama się upomniała o swoją obecność i chciała wes-
przeć tych, którzy Ją kochają. Najpierw, gdy idzie o takie oficjalne zjawienia się, to Maryja zjawiła 
się w Guadalupe w grudniu 1531 roku ochrzczonemu Indianinowi Juan Diego. W następstwie tego 
w ciągu kilku lat miliony Indian ochrzciło się, gdy ta ewangelizacja odkrytego kontynentu poszła 
drogą Maryjną. Następnie, gdy pod koniec XVIII wieku we Francji narastała wrogość do Kościoła, 
rewolucja francuska posługując się hasłami wyjętymi z Ewangelii, ale oderwanymi od Pana Boga, 
„wolność, równość i braterstwo” – liberté, égalité, fraternité, nie miały znaczenia. Nie da się bowiem 
zaprowadzić równości, braterstwa i być prawdziwie wolnymi bez Boga. W takim czasie przychodzi 
Maryja w wieku XIX, który był wiekiem zarażonym przez rewolucję francuską i który był wiekiem 
wojującym z Bogiem i Kościołem. To był wiek marksizmu, wiek nihilizmu Fryderyka Nietschego, 
wiek pozytywizmu. Wszystkie strzały były kierowane w stronę Pana Boga i w stronę Kościoła. W takim 
czasie Maryja przychodzi do nas. Najpierw w La Salette w 1846 roku; 12 lat później przychodzi tutaj 
na to miejsce i 18 razy się zjawia Bernadecie. Potem przychodzi do Gietrzwałdu w 1877 i wreszcie do 
Fatimy w 1917 roku. Jak policzymy, to w XIX wieku i z początkiem XX były aż 4 wielkie zjawienia 
z posłaniem od Boga, z wezwaniem do pokuty, modlitwy i ubóstwa.

Maryja jest w Kościele i Kościół ją kocha. Ten Kościół prawy, który trwa przy Chrystusie. Chrystus 
założył jeden Kościół. Dzisiaj gdy widzimy, że jest tak wiele Kościołów, nieuchronnie rodzi się w nas 
przekonanie, że nie wszystkie mogą być prawdziwe. Który więc jest Kościołem Chrystusa? Nie ule-
gajmy współczesnym tendencjom, które głoszą, że wszystkie religie są prawdziwe, że wszystkie mają 
jednakową wartość. To nie jest tak. Pytamy, gdzie wobec tego jest prawdziwy Kościół Chrystusowy? 
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On jest on tam, gdzie jest Matka tego Kościoła. Nie może być Kościoła bez Matki; jak Jezus nie 
mógł stać się człowiekiem bez Matki, tak i Kościół nie może być bez Niej. Kościół ciągle na nowo 
bierze tę Matkę do siebie, tak jak do siebie wziął Ją pod krzyżem św. Jan.

3. Maryja Pośredniczka Łask
Przyjechaliśmy tutaj do Lourdes. W ubiegłym roku byliśmy w Fatimie, często jeździmy na Jasną 

Górę, by Matkę, Maryję na nowo brać do siebie. „Od tej godziny”, w której się znajdujemy trzeba 
Maryję na nowo brać do siebie. Niech Ona będzie przy nas, byśmy się w Nią wpatrywali i pytali, 
jak wypełniać wolę Bożą, jak mamy służyć ludziom. Mamy Ją prosić także, by nam pomagała, bo 
jest nam nieraz bardzo ciężko. Niech Jej wrażliwe oczy dostrzegają nasze problemy, tak jak pokazała 
to w Kanie Galilejskiej. „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2, 5). To są ostatnie zapisane 
słowa, które Maryja powiedziała tu na ziemi. Nie zostały odnotowane słowa z Golgoty czy z innych 
wydarzeń, w których Maryja brała udział, tylko z Kany.

Przytoczę przykład, który usłyszałem z ust obecnego tu ks. Mariana Biskupa, który tyle lat był 
wychowawcą kapłanów naszej Metropolii Wrocławskiej. Gdy kiedyś głosił rozważanie o Matce Bożej, 
to wspomniał o tym miejscu. Mówił o kolejce do miejsca, gdzie Maryja była widziana przez Berna-
detę jako Pani pięknie ubrana z różańcem w ręku. Ludzie tam przychodzą i dotykają skały. Ksiądz 
mówił o takim młodym ojcu, który stał w kolejce i miał koszulkę dziecka, które było z pewnością 
chore. Przyjechał tu, by Maryi pokazać i dotknąć koszulką tej skały, na której 160 lat wcześniej stała 
Maryja. Nie wiemy, czy stał się cud, ale wiemy, że tu dzieją się cuda. Są zliczane i udokumentowane 
oficjalnie. Są też takie, które do końca nie są udowodnione, ale jest wielka pewność, że to jest miejsce, 
na którym Maryja szczególnie pomaga. Przyjechaliśmy tu nie z pustymi rękami, ale przyjechaliśmy 
z miłością, by Matce Bożej podziękować za to, że nas kocha, że jest z nami. Przyjechaliśmy zaprosić Ją 
na nowo w nasze życie, wziąć Ją do siebie, tak jak wziął Jan czy jak brali wielcy uczniowie Chrystusa. 
Liczymy z wiarą i miłością, że Maryja nas nie wypuści stąd z pustymi rękoma, że nie odjedziemy 
z niczym, że otrzymamy to, co Bóg chce nam dać.

Przeżywajmy dobrze ten czas świętego pielgrzymowania. Przeżywajmy te chwile na tym świętym 
miejscu ze wzruszeniem i otwarciem się na Pana Boga, na to wszystko, co tu usłyszymy, i co zoba-
czymy. Amen.
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Bp Ignacy Dec i bp Adam Bałabuch przed grotą
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Procesja światła na placu przed bazyliką
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Procesja światła na placu przed bazyliką

Zakończenie procesji światła
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Od lewej: ks.Tadeusz Faryś, ks. Grzegorz Umiński, ks. Robert Begierski,  
Bp Ignacy Dec, bp Adam Bałabuch, ks. Marian Biskup
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Po Mszy w górnej bazylice
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Dzień drugi – sobota, 5 maja 2018 r., pierwsza sobota miesiąca – Lourdes

Podróż: Świdnica, lotnisko Schönefeld koło Berlina, Lourdes

A. Przebieg dnia
Dzisiejszy dzień również rozpoczyna się bardzo wcześnie, bo trzeba wstać o godz 5.00. Po krótkiej 

modlitwie porannej jest toaleta i gimnastyka. Schodzę na dół. Jest już ks. Marian Biskup, który czeka 
na zamówioną taxi. Ma kłopoty z chodzeniem po terenie pagórkowatym. Wychodzą już z hotelu 
Alicante ludzie z naszej grupy pielgrzymkowej. Udaję się do bazyliki pieszo w towarzystwie senatora 
Wiesława Kiliana i jego dwóch bratowych.

Przychodzimy na czas. O godz. 6.00 jest tu jeszcze ciemno, zupełnie inaczej niż w Polsce o tej 
samej godzinie. Dzisiaj mamy Mszę św. w kaplicy św. Anioła Gabriela, której przewodniczy bp Adam 
Bałabuch. Wybiera formularz Mszy św. o Niepokalanym Poczęciu NMP. Czytania mszalne z tego 
święta są następujące: Ewangelia o Zwiastowaniu; pierwsze czytanie z księgi Rodzaju i psalm wyko-
nuje ks. Robert Begierski. Ewangelię czyta ks. Marian Biskup. Homilię o Niepokalanym Poczęciu 
NMP – w nawiązaniu do objawień w Lourdes – głosi bp Adam Bałabuch. Homilia jest 15-minu-
towa. Po homilii biskup udziela sakramentu namaszczenia chorych. Ja pomagam mu namaszczać. 
Przyjmuje go większość pielgrzymów. Na wejście była pieśń „Gwiazdo zaranna”. Na Ofiarowanie 
„Matko Niebieskiego Pana”. Komunia św. jest dla wszystkich pod dwoma postaciami. Po Mszy 
św. pieszo wracamy do hotelu. Bezpośrednio po powrocie jemy śniadanie: do chleba jest szynka, 
żółty ser i marmolada. Do picia kawa z różnego rodzaju z cukrem. Po śniadaniu jest niecodzienna 
sytuacja. W zakątku sali udzielam sakramentu namaszczenia chorych matce z trójką dzieci, które tu 
jako chore zostały przywiezione. Modlimy się o ich powrót do zdrowia. Towarzyszą mi księża: ks. 
Robert Begierski i ks. Marian Biskup. Następnie udaję się do pokoju 410, gdzie odmawiam części 
brewiarza: Godzinę czytań, Jutrznię i Godzinę w ciągu dnia. 

O godz. 9.00 mamy w holu zbiórkę i wyruszamy na zwiedzanie. Wychodzimy o godz. 9.00 
w stronę Groty. Zatrzymujemy się na Placu przed bazyliką. Pan Tomasz objaśnia nam co i gdzie się 
znajduje. Jest nas w grupie zwiedzających około 30 osób. Z księży jest tylko ks. Tadeusz Faryś i ja. 
Ks. Marian Biskup, Robert Begierski i bp Adam Bałabuch pozostali w hotelu. Może dlatego, że już 
znają te obiekty, które będziemy zwiedzać przed południem. Najpierw jest spojrzenie na bazylikę, 
których jest właściwie trzy. Najstarsza to tzw. „krypta”. Nad nią jest bazylika Niepokalanego Poczęcia 
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NMP. Na samym dole jest bazylika Różańca świętego. Wewnątrz znajdujemy ołtarze z 15 Tajem-
nicami Różańca. Sceny z tajemnic światła dodane przez św. Jana Pawła II znajdują się na frontowej 
ścianie Bazyliki od strony Placu.

Z Placu udajemy się do podziemnej bazyliki św. Piusa X, wybudowanej w latach 1957-1958 
na stulecie objawień Matki Bożej, które przypadało w 1958 r. Może ona pomieścić 25 tys. wier-
nych. Ołtarz główny znajduje się w części środkowej bazyliki. Są tu piękne polonica. Najpierw 
widzimy portret św. Kazimierza Królewicza. Następnie udajemy się do Kaplicy Najświętszego 
Sakramentu, gdzie są przechowywane relikwie św. Jana Pawła II – kawałek sutanny ze śladami 
krwi z dnia zamachu na życie papieża (13 V 1981). Odmawiamy tu modlitwę w intencji Kościoła 
i Narodu w naszej Ojczyźnie. Stąd przechodzimy na drugą stronę bazyliki. Świątynia wypełniona 
jest ludźmi chorymi, których jest już bardzo dużo z okazji zjazdu w Lourdes służb maltańskich 
z całego świata. Maltańska Służba Medyczna jest stowarzyszeniem opartym na wierze katolickiej 
i zasadach tradycji Zakonu Maltańskiego. Hasłem przewodnim tego Zakonu jest obrona wiary 
i pomoc potrzebującym.

Są już kapłani ubrani w szaty liturgiczne do Mszy św., która ma się rozpocząć o godz. 10.00. 
Pan Tomasz każe nam zwrócić uwagę na napis w języku polskim, który widnieje na dole głównego 
ołtarza w środku bazyliki.

Z bazyliki wychodzimy do muzem, w którym jest pokazany bieg życia św. Bernadety. W pewnym 
pomieszczeniu przewodnik prezentuje nam historię 18 spotkań Maryi z Bernadetą, które miały miejce 
od 11 lutego do 16 lipca 1858 r. Dalej na planszach ze zdjęciami i tekstami zapoznajemy się bliżej 
z historią objawień i z historią rozwoju kultu Matki Bożej w Lourdes.

Kolejnym obiektem, który dziś zwiedzamy na szlaku życia św. Bernadety jest dom jej narodzenia. 
Był to Młyn de Boly (nazwa pochodzi od nazwiska dawnego właściciela). W tym domu Bernadeta 
przeżyła z rodzicami 10 pierwszych lat swego życia (1844-1854).

Są tu wspomniane dwie rodziny: rodzina Casterot, w której była Luise (Ludwika) Casterot i rodzina 
Soubirous, w której był o 16 lat starszy Fransois (Franciszek) Soubirous. Franciszek i Ludwika zawarli 
małżeństwo. Małżonkowie byli połączeni wielką miłością, która przetrwała wszelkie życiowe trudności. 
W tym domu, gdzie był młyn, w izbie na piętrze 7 stycznia 1844 przyszło na świat pierwsze dziecko 
Franciszka i Ludwiki, dziewczynka, której dwa dni po urodzeniu, 9 stycznia na chrzcie nadano imię 
Bernadeta. Było to dokładnie w I rocznicę ślubu rodziców.

Obok pokoju, sypialni, był pokój gościnny w rodzinie młynarzy, gdzie odpoczywano po pracy 
i gdzie wspólnie modlono się. Na parterze widzimy kuchnię, gdzie w dni powszednie  przygotowywano 
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posiłki i gdzie wieczorem przy ognisku odmawiano wspólnie różaniec. Obok domu płynął potok 
Lapacca, którego spiętrzona woda obracała koło młyńskie.

W tym domu, w rodzinie pełnej wiary, Bernadeta przeżyła 10 szczęśliwych lat życia. W roku 
1853 rodzina Soubirous wpadła w tarapaty, w duże kłopoty w związku z suszą w regionie i z powodu 
wejścia w użycie młynów poruszanych maszyną parową.

Na wiosnę 1854 r. rodzina Bernadety, nie mając z czego zapłacić czynszu, zmuszona była opuścić 
Młyn de Boly i szukać tańszego mieszkania. W roku 1855 Lourdes nawiedza choroba cholery, która 
pochłonęła 38 ofiar śmiertelnych. W roku 1856 cały region nawiedza klęska głodu. Rząd ratuje ludzi, 
rozdając za darmo mąkę. Rodzice Soubirous poszukują pracy, by utrzymać rodzinę z sześciorgiem 
dzieci (dwoje zmarło niedługo po urodzeniu). Małą Bernadetę wysłano na służbę, dlatego nie miała 
możliwości uczęszczać do szkoły ani na katechizm. Naukę czytania i pisania rozpoczęła, mając prawie 
czternaście lat.

W roku 1857 rodzina Soubirous, nie mając za co płacić czynszu znajduje schronienie za darmo 
w dawnym miejskim więzieniu Le Cachot przy ul. Petits-Fasses. Ojciec Bernadety został niesłusznie 
oskarżony o kradzież mąki i na krótko trafił do więzienia. W listopadzie Bernadeta zostaje wysłana na 
kolejną służbę do gospodarstwa swej niańki do Bartres, by rodzicom było łatwiej wyżywić pozostałe 
dzieci. Do Lourdes wraca w połowie stycznia 1858r . Tu pójdzie do szkoły – hospicjum prowadzonej 
przez siostry Miłosierdzia z Nevers, gdzie będzie mogła przystąpić do I Komunii Świętej. Stamtąd 
11 lutego 1958 r. udaje się ze swoją siostrą Antosią i przyjaciółką Joanną, by uzbierać gałązek na pale-
nie. Wtedy zjawia się Maryja – Piękna Pani. Tak mniej więcej jest nam przekazana historia Bernadety.

Po zwiedzeniu domu de Boly i więzienia Le Cachot udajemy się przez plac do Kościoła NSPJ. 
Znajduje się w nim chrzcielnica, przy której Bernadeta została ochrzczona 9 stycznia 1844 r. Kościół 
już nie istnieje, ocalała jedynie chrzcielnica. Na jej wieży widnieją 4 plansze z wizerunkiem sylwetki 
św. Bernadety z główymi datami jej życiorysu: narodzenie – 1844; widzenie, spotkanie z Maryją – 
1858. śmierć w zakonie – 1879 i kanonizacja – 1933 rok.

Po zwiedzeniu kościoła otrzymujemy czas do własnej dyspozycji. Udajemy się w małej grupie 
w stronę Groty Massabielskiej. Jesteśmy tu prawie godzinę, od 11.15 do12.15. Ustawiamy się 
w kolejce, aby dotknąć skały w grocie. W kolejce jest ks. Marian Biskup z bratową Teresą i bra-
tanicą Anną. Przechodzimy pod Grotą o godz. 11.45. Dotykam skały swoimi różańcami i figurą 
św. Antoniego. Po dotknięciu skały modlimy się i robimy kilka zdjęć. Ks. Marian zostaje, a ja udaję 
się na miejsce zbiórki na godz. 12.30. Miejscem tym jest wejście do górnej bazyliki Niepokalanego 
Poczęcia NMP. 
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Następnie udajemy się na Drogę Krzyżową, którą będzie prowadził ks. dr Robert Begierski. W nabo-
żeństwie tym bierze udział około 25 osób. Rozważania są krótkie, ale bardzo dobrze przygotowane.

Najtrudniejsze, bo strome, podejścia są do stacji I i potem jeszcze do stacji IV. Przy każdej stacji 
po rozważaniu jest modlitwa „Ojcze nasz” i 3 razy „Któryś za nas cierpiał rany”. W międzyczasie 
rozważamy także Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Droga Krzyżowa trwa 45 min. Przy ostatniej 
XIV stacji robimy sobie wspólne zdjęcie. 

Wracam z ks. bpem Adamem do hotelu Alicante. Po krótkiej chwili wychodzimy na obiad na 
zaproszenie ks. Mariana Biskupa. Jest to obiad z racji 70-tej rocznicy jego urodzin, która przypadnie 
w lipcu. Udajemy się do restauracji „Nersailles”. Jest nas 5 osób. Są z nami Teresa bratowa i Anna 
bratanica. Na przystawkę jest sałata, na drugie danie jagnięcina, frytki, lody, herbata, wino. Po obie-
dzie robimy zakupy. Zaopatruję się w figurę MB z Lourdes i różańce.

Wracamy do hotelu. Ubieramy sutanny i udajemy się ponownie na plac przed bazyliką. O godz. 
17.00 jest nabożeństwo eucharystyczne. Na ołtarz przed bazyliką zostaje przeniesiony Najświętszy 
Sakrament. Są modlitwy i adoracja w ciszy. Wreszczie jest śpiew „Przed tak wielkim” i błogosławień-
stwo wspólne, a następnie celebrans w asyście udaje się na plac do chorych i błogosławi poszczególne 
grupy. Jest dziś bardzo dużo ludzi chorych na wózkach, cały plac jest nimi zastawiony. Są ludzie 
ze służby maltańskiej. Nabożeństwo kończy się odniesieniem Najświętszego Sakramentu. Biskupi 
wkładają piuski. Było ich kilku.

My, tzn. ja i bp Adam udajemy się jeszcze do Groty Matki Bożej. Jeszcze raz podchodzimy do 
Skały i modlimy się prywatnie. Robię kilka pamiątkowych zdjęć. O godz. 18.00 zaczyna się wspólna 
modlitwa różańcowa grupy pielgrzymiej z Włoch, w języku włoskim. Po III tajemnicy udajemy się 
do hotelu, robiąc jeszcze po drodze małe zakupy. Jest krótki 10-minutowy odpoczynek i o godz 
19.00 jest wspólna obiadokolacja, która nieco się przedłużyła, tak, że trzeba było już być gotowym 
do wyjścia na procesję światła i modlitwę różańcową. Idę wraz z bpem Adamem. Jesteśmy ubrani 
w sutanny. Piuski mamy na razie ukryte. Przychodzimy przez plac przed bazyliką i kierujemy się 
do Groty. Już są ustawione różne grupy do procesji. Udajemy się na czoło procesji, gdzie jest Figura 
Matki Bożej z Lourdes. Jest ona bardzo ciężka. Niosą ją dwa zespoły mężczyzn, którzy są ubrani 
w charakterystyczne mundury. Zaczyna się różaniec poprzedzony śpiewem. Panowie niosący Figurę 
MB zmieniają się co pewien czas. Jesteśmy jako biskupi tylko sami. Wczoraj był biskup z Francji. 
Dzisiaj byli o godz. 17.00 na nabożeństwie eucharystycznym dla chorych.

Procesja okrąża cały plac. Uczestnicy niosą świece i gdy śpiewają pieśń na melodię „Po górach, 
dolinach” na refren „Ave Maria” unoszą do góry ręce ze świecami. Robi to niesamowite wrażenie. 
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Po  okrążeniu placu Figurę stawiają przed wejściem do Bazyliki na postumencie. Cały czas stoi tu przy 
niej straż. Trwa nadal modlitwa różańcowa. Obsługujący nabożeństwo rozgladają się za biskupami, którzy 
by mogli zakończyć modlitwę i udzielić zebranym pasterskiego błogosławieństwa. Wiedząc, że ja mówię 
po francusku jeden z nich podchodzi do mnie i prosi o zakończenie nabożeństwa i błogosławieństwo. 
Idę z nim do zakrystii. Nakładam komżę, zakładam stułę i czytam tekst modlitwy kanonicznej, który 
jest w kilku językach, ale proszą o przeczytanie po francusku. Francuski ksiądz słucha jak sobie radze 
z tym językiem i jest zadowolony. Wracam na plac przed bazyliką. Za chwilę proszą mnie do mikrofonu. 
Odczytuję powoli tekst modlitwy kanonicznej po francusku. Udzielam błogosławieństwa po łacinie 
z pamięci. Potem dziękuję zgromadzonym pielgrzymom za udział w nabożeństwie. Mówię najpierw 
po francusku, najdłużej, potem po włosku, następnie po niemiecku i na końcu po polsku.

Na zakończenie śpiewamy Regina Coeli laetare Alleluja. Ludzie powoli rozchodzą się. Udaję się 
do zakrystii i oddaję komżę. Ksiądz mi dziękuje. Wychodzę zaraz przed bazylikę i tam podchodzą 
do mnie inni ludzie. Są dwie panie z Polski, następnie Afgańczycy, którzy są bardzo pobożni i proszą 
o osobiste błogosławieństwo.

Powoli kierujemy się do hotelu, gdy wracamy jest godz. 22.30. To nasza ostatnia noc w hotelu 
Alicante. Kończę brewiarz, jeszcze coś dopisuję do notatek. Oglądam rzeczy, które mam jutro zapa-
kować. Jestem jednak bardzo zmęczony po całym dniu zwiedzania i modlitwach. Krótko się modlę 
i kładę się spać o godz. 23.00 na zasłużony odpoczynek po wrażeniach całego dnia. Mam zamówiony 
telefon na budzenie u ks. Begierskiego na godz. 5.15 rano. Jutro będziemy w Lourdes ostatni już dzień.

Panie Boże dziękuję za ten wspaniały dzień. Alleluja! Maryjo dziękuję.

B. Homilia bpa Adama Bałabucha, wygłoszona w kaplicy św. Archanioła Gabriela bazyliki w Lour-
des, 5 maja 2018 r.
Człowiek, mówimy, ma serce, jednak o niektórych ludziach zdarza się nam mówić, że to jest 

człowiek, który nie ma serca, że jest bez serca. W pierwszym przypadku tak określamy ludzi, pod-
kreślając ich wrażliwość, dobroć, w drugim zaś zauważamy ich brak szacunku, brak wrażliwości na 
drugiego człowieka. Serce jest tym, co w jakiś sposób określa człowieka. Serce jest dla nas znakiem, 
symbolem miłości, wrażliwości, empatii. Może dlatego w naszej pobożności, zgodnie z tym, co zostało 
zapisane na kartach Ewangelii, czcimy Najświętsze Serce Jezusa, które przebiła włócznia żołnierza; 
Serce, z którego wypłynęły krew i woda. To Serce, jest dla nas znakiem miłości miłosiernej Boga. 
Z tym właśnie sercem, z kultem Najświętszego Serca Jezusa jest także związany kult Niepokalanego 
Serca Najświętszej Maryi Panny.
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Słyszeliśmy przed chwilą w Ewangelii, jak anioł zwiastował Maryi, że oto pocznie i porodzi Syna, 
któremu nadadzą imię Jezus. Maryja poczęła i porodziła Bożego Syna, dlatego Jej Serce było tak 
mocno związane z Sercem Syna. Zawsze bowiem serce poczętego dziecka harmonizuje się z biciem 
serca matki. To było owo najgłębsze, najpełniejsze złączenie tych dwóch serc: Najświętszego Serca 
Jezusowego i Niepokalanego Serca Maryi.

Dlatego Pan Bóg zechciał, byśmy obok Najświętszego Serca Jezusowego czcili także Niepokalane 
Serce Matki. Wiemy, że ten kult Niepokalanego Serca Maryi związany jest z objawieniami w Fatimie. 
Wiemy, że oprócz głównych objawień, które miały miejsce od 13 maja do 13 października 1917 
r. Matka Boża jeszcze wielokrotnie przychodziła do siostry Łucji: m.in. 10 grudnia 1925 r., kiedy 
ukazała jej swoje Serce, serce otoczone cierniami i prosiła, żeby wynagradzać za grzechy przeciwko 
Jej Niepokalanemu Sercu. Wtedy poprosiła o pierwsze soboty miesiąca, dlatego i my przyjęliśmy to 
Orędzie Matki Bożej z Fatimy i czcimy Jej Niepokalane Serce, bo z tym kultem związane są konkretne 
obietnice. Maryja obiecała zbawienie tym wszystkim, którzy będą czcić Jej Niepokalane Serce i będą 
wynagradzać za wszystkie grzechy przeciwko Jej Niepokalanemu Sercu. Maryja tych wszystkich, 
którzy będą czcić Jej Niepokalane Serce uczyni jak kwiaty przed tronem Bożego Majestatu.

Także i my zgromadziliśmy się dzisiaj w tym świętym miejscu, bo czcimy Najświętszą Maryję Pannę, 
która została nam dana jako pomoc i obrona. Czcimy Jej Niepokalane Serce, chcemy wynagradzać 
za wszelkie zniewagi, jakie ludzie wyrządzają Sercu Matki Bożej. Chcemy też sobie uświadomić, że 
jesteśmy zaproszeni, by nasze serca także biły zgodnym rytmem z Najświętszym Sercem Pana Jezusa 
i z Niepokalanym Sercem Najświętszej Maryi Panny. Chcemy też, aby nasze serca wypełnione miłością 
biły dla Pana Boga, ale aby biły też dla innych, by były wypełnione miłością, empatią, życzliwością, 
wrażliwością. W ten sposób możemy najlepiej uczcić Najświętsze Serce Jezusa i Niepokalane Serce 
Maryi, kiedy nasze serca będą kształtowane na wzór tych dwóch Najświętszych Serc.

Chcemy uczyć się takiej wrażliwości, takiej dobroci, która wyraża się m.in. w modlitwie, którą 
zanosimy za tych, którzy nas o taką modlitwę prosili. My tę modlitwę, te wszystkie intencje, różne 
prośby zanosimy do Pana Boga za wstawiennictwem Matki Bożej, która objawiła się w tym miejscu, 
która przyszła tu przede wszystkim w trosce o nasze zbawienie, ale która też przychodziła w wielu 
innych miejscach, jak np. w Fatimie. Jeżeli przynosimy tutaj różne intencje za siebie, za swoich 
najbliższych, za przyjaciół, znajomych, to głównie z tą myślą, aby oni mogli osiągnąć zbawienie, 
aby ich serca były wrażliwe i czułe, dobre, wypełnione miłością. Nie ma innej ważniejszej sprawy 
niż zbawienie, dlatego modląc się o takie czy inne dary dla tych wszystkich, którzy nas o to prosili, 
modlimy się przede wszystkim o ten dar, łaskę wiary, miłości, który otwiera człowiekowi niebo.
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Musimy sobie uświadomić, że modlitwa zanoszona z wiarą jest wysłuchana. Potrafi, jak powiedział 
sam Pan Jezus, góry przenosić. My w to ufamy, wierzymy w to głęboko, dlatego przyjeżdżamy do 
takich miejsc, jak Lourdes i zanosimy naszą modlitwę. I być może nie od razu zobaczymy owoce 
naszej modlitwy, tak jak byśmy je chcieli widzieć. Pan Bóg jednak najlepiej wie, jak i kiedy wysłuchać 
naszą modlitwę. Czasem ta modlitwa, którą zanosimy za drugiego człowieka będzie może wysłuchana 
dopiero w godzinę jego śmierci. Tego nie wiemy, ale z ufnością się modlimy, bo wierzymy, że nasza 
modlitwa dotrze przed oblicze Pana Boga. On jako Ojciec pełen dobroci, miłości wobec każdego 
z nas tę modlitwę przyjmie.

Nieraz spotykaliśmy się z ludźmi, którzy żyli gdzieś daleko od Pana Boga, ale dana im była łaska 
spowiedzi przed śmiercią, łaska nawrócenia, łaska przyjęcia Komunii św. Wielokrotnie spotykałem 
się z takimi sytuacjami, gdzie były osoby, które żyły gdzieś obok Kościoła, obok Pana Boga, ale kiedy 
przychodził czas próby, choroby wracali do Niego. Poproszono mnie kiedyś o to, abym poszedł do 
pewnego umierającego mężczyzny. Zdziwiłem się, bo był to człowiek, który żył poza wspólnotą 
parafialną. Był to człowiek, który przede wszystkim myślał o tym, co by gdzieś od rana kupić, co by 
wypić. Poszedłem. Okazało się, że był przygotowany. Wyspowiadał się, przyjął Komunię św.; potem 
był jeszcze pierwszy piątek miesiąca, więc też go odwiedziłem. Wkrótce potem zmarł. Zastanawiali-
śmy się później nad tym, że niektórym ludziom dana jest taka łaska nawrócenia, choćby w godzinie 
śmierci, a innym nie. Ci, którzy znali tego człowieka powiedzieli, że miał on bardzo pobożną matkę. 
Ileż ona łez wylała w kościele, modląc się zarówno za swojego męża, jak i za swojego syna. Wtedy 
uświadomiłem sobie, że to mógł być owoc modlitwy tej pobożnej matki, która całe życie modliła 
się o nawrócenie syna. Odeszła w bólu, bo nie zobaczyła jego nawrócenia, które przyszło w godzinie 
śmierci syna. 

My też ufamy, że nasza modlitwa nie pozostanie bezowocna. Modlimy się często o zdrowie. 
Mamy do tego prawo. Przywozimy chorych, naszych znajomych. Modlimy się o ich zdrowie, o ich 
uzdrowienie, bo czasami są śmiertelnie chorzy, ale przede wszystkim ufamy, że jeżeli wola Boża jest 
inna, to Pan Bóg przyjmie naszą modlitwę, nawracając ich serca, umacniając ich serce w cierpieniu, 
wlewając miłość w ich serca, nadzieję, bo naszym ostatecznym celem nie jest to życie doczesne, ale 
życie wieczne. Do tego życia wiecznego każdego z nas wprowadza Matka Boża, czy to w Lourdes, 
czy w Fatimie, czy w Gietrzwałdzie w Polsce, czy w tylu innych miejscach, żeby nam okazać drogę, 
która do zbawienia wiedzie przez Jej Niepokalane Serce. Niech te intencje nam towarzyszą, szcze-
gólnie tutaj, gdzie sprawujemy Najświętsza Ofiarę, bo tutaj objawia się ta największa miłość Boga 
do człowieka. 
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Chrystus umiera i zmartwychwstaje, tu jest przebite Jego Serce włócznią żołnierza, z którego 
wypływa krew i woda. Tutaj pod krzyżem stoi Matka Najświętsza, która harmonizuje bicie swojego 
Serca z Sercem Swojego Syna. Tutaj jesteśmy my, którzy też chcemy, by nasze serca biły zgodnym 
rytmem z Najświętszym Sercem Jezusa i z Niepokalanym Sercem Najświętszej Maryi Panny.

Ks. Robert obiecał wczoraj, że przyniesie oleje święte; będzie zatem okazja do tego, żeby w tym 
miejscu przyjąć sakrament chorych. To jest bowiem szczególne miejsce, do którego przybywają chorzy, 
prosząc o łaskę zdrowia. Tutaj też dokonuje się wiele znaków zarówno w wymiarze duchowym, jak 
i fizycznym. Sakrament chorych jest nam dany po to, aby przynosić nam zdrowie duszy i ciała. Ten 
sakrament jest przede wszystkich dla tych, którzy przeżywają poważną chorobę, ale także dla tych, 
którzy czują, że mają taką potrzebę z powodu jakiejś dolegliwości czy choroby, która im doskwiera, 
osłabia ich siły (sam wiek powoduje, że robimy się słabsi, potrzebujemy takiego wzmocnienia). On 
bowiem podnosi nas w naszym cierpieniu, ale także naszym utrapieniu, w naszym smutku; jest on 
bowiem łaską, darem od Pana Boga dla naszego umocnienia duchowego i fizycznego. 

Przystępujemy zatem do sprawowania sakramentu chorych.
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Droga Krzyżowa
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Bp Ignacy Dec i bp Adam Bałabuch przed bazyliką
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Chorzy w czasie modlitwy
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Dzień trzeci – VI niedziela wielkanocna, 6 maja 2018 r. 

Podróż: Tarbes-Lourdes, Kraków, Wrocław, Świdnica 

A. Przebieg dnia
Dzisiaj jest już trzeci i zarazem ostatni dzień naszej pielgrzymki. Wstaję o godz. 5.00, a o 5.15 

dzwoni telefon od ks. Begierskiego, którego wczoraj prosiłem, by telefonicznie upewnił się, czy nie 
zaspałem. Po porannej krótkiej modlitwie, po toalecie i krótkiej gimnastyce, ubieram się i schodzę po 
schodach z IV piętra do holu. Okazuje się, że prawie wszyscy już tu przyszli. Idę w sutannie żwawo; 
jest rześki poranek, ale jeszcze ciemno. Okazuje się, że jest około 1.5 godziny różnicy w świtaniu 
i zmierzchu pomiędzy czasem lokalnym, a naszym w Polsce. Dochodzę przed bazylikę górną Niepo-
kalanego Poczęcia NMP. Czekają tu już nasi zdyscyplinowani pielgrzymi. Jest 5.50. Za chwilę ktoś 
otwiera drzwi wejściowe. Wchodzimy do środka, i otrzymujemy informację, że następna Msza św. 
jest o godz. 7.00. Mamy dziś własną Mszę św. Dziś ja przewodniczę i mówię krótką homilię. Ewan-
gelię czyta ks. Tadeusz Faryś. Przy pulpicie mam kłopoty z włączeniem w komórce opcji nagrywanie. 
Oddaję telefon – komórkę ks. Begierskiemu, który nagrywa homilię. Mówię głównie o miłości, 
której miarą jest miłość Ojca do Syna i miłość Chrystusa do nas. Mówię 13 minut. Po homilii jest 
wyznanie wiary. Śpiewamy podczas Mszy św. pieśni wielkanocne. Udzielamy zebranym wiernym 
Komunię św. pod dwoma postaciami. Po modlitwie po Komunii dziękuję wszystkim i poświęcam 
przyniesione ze sobą dewocjonalia; odmawiamy „Pod Twoją obronę” o dobry powrót do Ojczyzny. 
Udzielam błogosławieństwa i robimy sobie pamiątkowe zdjęcia grupowe. Mamy 8 minut do godz. 
7.00. Zmieściliśmy się w oznaczonym czasie, i jeszcze nam go trochę zostało.

Proponuję, byśmy poszli jeszcze pożegnać się z Maryją w Grocie. Idziemy we trójkę. Oprócz 
mnie idzie bp Adam Bałabuch i ks. Robert Begierski. Jakiś ksiądz odprawia Mszę św. Jest grupka 
ludzi. Szepczemy ostanie pożegnalne modlitwy. Powierzamy Matce Bożej nasz powrót do kraju. 
Ks. Robert robi nam ostatnie zdjęcia. Pożegnanie z Matką jest zawsze trudne. Tak bywało u mnie, 
gdy Mama żyła, gdy ją odwiedzałem w domu rodzinnym, to też były takie trudne pożegnania, jak 
to teraz z Maryją.

Jeszcze jedno zdjęcie robimy sobie przed frontem bazyliki i kierujemy się do hotelu. Nadal jest 
ciemno, chociaż minęła już godz. 7.00. W Polsce rozwidnia się teraz o godz. 5.00, a tu dopiero po 
godz. 7.00.
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W hotelu zastajemy większość pielgrzymów na śniadaniu. Dołączamy do nich. Dziś otrzymujemy 
więcej wędliny i chleba pszennego. Robimy sobie zatem kanapki na podróż. O godz. 7.45 udaję 
się do pokoju. W ciągu pół godziny udaje mi się spakować swoje rzeczy. Na szczęście wszystko mi 
się mieści, mimo że zrobiłem spore zakupy. Ponadto wierni dali mi na drogę jakieś wiktuały i także 
wodę z Lourdes w małych buteleczkach.

O godz. 8.25 schodzę schodami na dół. Większośc pielgrzymów jest już w autokarze, który jest 
dziś nieco mniejszy, a dosiadło się kilka osób wczoraj spotkanych. Kierowca wkłada bagaż. Mam 
mały neseser i podręczną małą torbę. Bagażu takiego nie trzeba nadawać.

O godz. 8.30 wyjeżdżamy spod hotelu Alicante i kierujemy się na lotnisko w Tarbes-Lourdes. 
Jedzie się tam około 30 minut. Ks. Robert prowadzi modlitwy poranne. Na ulicach Lourdes śpiewamy 
„O Maryjo żegnam Cię”. Dojeżdżamy do lotniska około godz. dziewiątej. Nie nadajemy bagażu, ale 
prosto udajemy się do kontroli bezpieczeństwa. Wyjmuję przeźroczystą torebkę, w której są przybory 
do golenia. Mam z ks. Marianem Biskupem kontrolę osobistą. Wszystko poszło dobrze. Udajemy 
się do poczekalni. Jest trochę czasu, gdyż odlot jest o godz. 10.50. Odmawiam brewiarz: Godzinę 
czytań, Jutrznię, Godzinę w ciagu dnia, następnie litanie (cztery) i inne modlitwy. Jedzie z nami 
rodzina z trójką chorych dzieci; choroby nie widać, ale są chore. W sobotę po śniadaniu udzieliłem 
im namaszczenia chorych.

Schodzimy po schodach na parter do bramki nr 15. Pojawiają się księża z Kielc, którzy słuchali 
moich rekolekcji w Skoroszycach, które wygłosiłem tam jako młody biskup na prośbę śp. bpa Kazi-
mierza Ryczana. Także inne osoby podchodzą do mnie na krótką rozmowę.

O godz. 10.35 zaczynają wpuszczać pasażerów przez bramkę. Samolot Ryanair już czeka na nas 
na płycie lotniska. Mam miejsce 10 C. Znowu siedzę przy Annie i Teresie Biskup, a z prawej strony, 
po drugiej stronie siedzi ks. Begierski, a z tyłu za nim ks. Marian Biskup.

Samolot startuje z małym opóźnieniem: zamiast o godz. 10.50 start jest o godz. 11.15. Odma-
wiam Różaniec wszystkie 4 części i biorę się za pisanie. Robię notatki z dnia wczorajszego. Schodzi 
mi to dosyć długo. Mam w pamięci główne wydarzenia, które trzeba przenieść na papier. O godz. 
12.30 pilot podaje dane o locie. Lecimy na wysokości 11 km; temperatura na zewnątrz -57 st.C; 
prędkość 900 km/godz. Lecimy nad Alpami, Niemcami, Czechami do Krakowa. Lądowanie jest 
o godz. 13.35. Idziemy po odbiór bagaży. Czekamy potem na nasz autokar. Wreszcie odjeżdżamy 
po godzinie, tj. o 14.30. Zaproponowano, byśmy pojechali do Łagiewnik do Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia. Wszyscy się godzą na tę propozycję. Udajemy się do bazyliki; jest akurat godz. 15.00, 
a więc czas Koronki do Bożego Miłosierdzia. Prowadzi ją jakiś ksiądz. My jesteśmy w środku Kościoła. 
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Po Koronce udaję się do św. Faustyny. Przede mną w kolejce jest pan Fabian Tomaszewski, nasz fur-
tianin z Kurii, ze swoim wnukiem Wojtkiem. Całujemy relikwie św. Faustyny. Po wyjściu obchodzę 
jeszcze klasztor Sióstr MB Miłosierdzia. Wstępuję na chwilę do Kaplicy adoracji Najświętszego Sakra-
mentu. Na koniec korzystam z toalety i udaję się do autokaru. Wyjazd został zaplanowany na godz. 
15.40. Odjeżdżamy z parkingu o godz. 15.45. Bierzemy się za jedzenie. Od pani Iwony Osadnik 
otrzymuję ciepłą herbatę. Mam kanapkę z Lourdes i jeszcze jedzenie ze Świdnicy oraz ciasto. Trochę 
zjadłem i dzielę się z sąsiadami. W międzyczasie pan Tomasz opowiada o polskich miastach. Zna dość 
dobrze ich historię. Mówi nam o Gnieźnie, o Warszawie, a najwięcej o Krakowie i o Wrocławiu. Po 
wysłuchaniu opowiadania jest odpoczynek, a potem ks. Begierski prowadzi nabożeństwo różańcowe 
i majowe. Rozważamy część chwalebną. Rozmyślanie i dziesiątki mówią panie, które podchodzą do 
przodu do mikrofonu. Po różańcu śpiewamy Litanię do Matki Bożej, „Pod Twoją obronę”, i jeszcze 
kilka pieśni maryjnych. Jest kolejna przerwa i okazja do małej drzemki.

Ks. Marian Biskup z bratową i bratanicą odłączyli się od nas w Krakowie na lotnisku Balice. 
Pojechali z kimś samochodem osobowym do Wrocławia. Będą trochę szybciej na miejscu od nas.

Dojeżdżamy do Wrocławia. Wjeżdżamy do miasta przez Wrocław-Wschód i jedziemy pod hotel 
„Wrocław”. Tu wysiada nasz przewodnik pan Tomasz Reich i jeszcze dwie lub trzy osoby.  
Jedziemy w stronę Świdnicy. Autokar zatrzymuje się na stacji benzynowej, by chętni skorzystali 
z toalety. Jedziemy do Świdnicy drogą nr 35. W Gniechowicach wysiadają 3 panie. Są z Kostomłotów.

Do Świdnicy na parking przy seminarium dojeżdżamy o godz. 20.15. Tam się wszyscy żegnamy. 
Wcześniej w autokarze było już oficjalne pożegnanie, także z mojej strony. Siostra Miriam zostawiła mi 
w pokoju kolację. Przyszła potem na godz. 21.00 na Apel Jasnogórski i po pierwsze wrażenia z naszej 
pielgrzymki. Coś niecoś zjadam, ale zmęczenie daje się we znaki, więc o godz. 22.30 z głową pełną 
wrażeń kładę się do łóżka na zasłużony odpoczynek. Jutro kolejny dzień diecezjalnych obowiązków.

Panie, Boże, dzięki za szczęśliwy powrót. Maryjo, dziękuję za dar pielgrzymki. 
Maryjo, proszę Cię o trwałe owoce tych błogosławionych dni dla wszystkich pielgrzymów i ich 

rodzin, a także dla tych, którzy polecali się w modlitwie.
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B. Homilia w bazylice Niepokalanego Poczęcia NMP, Lourdes, 6 maja 2018 r.

Wstęp
Drodzy pielgrzymi, sprawujemy ostatnią Mszę św. tutaj, w Sanktuarium Matki Bożej w Lourdes 

podczas obecnej pielgrzymi. Wysłuchaliśmy słowa Bożego, które w dzisiejszą niedzielę jest głoszona 
podczas Eucharystii. Wyznacza nam ono temat naszej refleksji, która  powinna skupić się wokół 
szczególnej wartości osobowej, jaka jest miłość.

1. Miłość podstawą równowagi w świecie
Często w naszym życiu zdarza się, że ludzie pytają o to, co tu na ziemi jest najważniejsze. Dzisiaj 

otrzymujemy odpowiedź, a daje nam ją sam Pan Jezus, nasz Zbawiciel, który mówi, że najważniejsza 
jest miłość. I podobnie jak w przyrodzie istnieją prawa, które muszą być zachowywane, np. prawo 
grawitacji, prawo ciążenia, czy tego chcemy czy nie, to owe prawa obowiązują i nie można ich zawiesić, 
bo musi być ład w przyrodzie. Podobnie więc, aby mógł istnieć ład w świecie, aby ludzie mogli żyć 
normalnie potrzebna jest miłość. Przykazanie miłości, które nam dziś Pan Jezus przypomina, mówi 
nam czym jest to przykazanie i jak ta miłość ma się w nas urzeczywistniać.

2. Miłość Chrystusa do człowieka wzorem do naśladowania
Przede wszystkim trzeba sobie uświadomić, że Bóg jest miłością i z tej miłości nie tylko stworzył 

świat, ale zesłał nam swojego Syna. Zostało to nam przypomniane w Liście św. Jana, że przyjście 
Jezusa Syna Bożego na świat jest szczególnym wyrazem Bożej miłości dla nas i dla świata. A nasza 
miłość ma być zwyczajnie odpowiedzią na miłość Pana Boga. Pan Jezus mówi tak: „To jest moje 
przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali tak jak Ja was umiłowałem” (J 15, 12). Tak więc nasza 
miłość nie może być byle jaka, ale jej miarą musi być miłość Pana Jezusa do nas. Jezus sam nam 
pokazał na czym polega Jego miłość do nas i to także zostało nam dziś przypomniane. „Nikt nie ma 
większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15, 13). Jezus Chrystus 
zgodził się przyjąć wyrok śmierci od nas za nas, byśmy mieli grzechy wymazane, by one nad nami 
nie ciążyły, byśmy mogli z Bogiem być w przyjaźni na zawsze. Miłość Chrystusa do nas przekracza 
wszelkie granice ludzkiego pojmowania. „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. 
Wytrwajcie w miłości mojej!” (J 15, 9). Pan Jezus nie powiedział: trwajcie w miłości waszej, takiej 
jaką wy macie, jaką wy sobie wyobrażacie. Powiedział natomiast: trwajcie w mojej miłości, patrzcie 
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na mnie, co Ja czynię, patrzcie na mnie i mnie naśladujcie. „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was 
umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej!” (J 15, 9).

Moi drodzy. Wiemy, że dla wielu ludzi, także chrześcijan, miłość bywa czasem bardzo atrakcyjna. 
Miłość trzeba zaczynać od najbliższych. Z doświadczenia wiemy, że łatwiej nam miłować tych, którzy 
są dalej, natomiast trudniej jest nam okazywać miłość najbliższym. Kiedy mieszkamy razem, pod 
jednym dachem, to nieuchronnie rodzą się w naszym sercu różne żale, pretensje do tych najbliższych, 
np. do żony, do męża, dziecka, teściowej, do babci, dziadka. Od tych ludzi zatem trzeba zaczynać 
miłość tu na ziemi, od tych najbliższych, których Pan Bóg nam dał, byśmy tutaj na ziemi odwzo-
rowywali tę miłość Chrystusa do nas. Nie wybieramy sobie mamy, taty, brata, siostry, otrzymujemy 
ich od Pana Boga i dlatego najpierw ich należy otaczać miłością. 

3. Miłość jako dar bezinteresowny i zadanie do wykonania
Moi drodzy, gdy mówimy o miłości, to może warto sobie przypomnieć co mówił św. Jan Paweł II, 

a mówił bardzo wiele, poczynając od wielkiej, ważnej książki Miłość i odpowiedzialność. Ileż pięknych 
tekstów wygłosił. Przypomnijmy, że definicja miłości ukształtowana przez Papieża brzmi: miłość to 
bezinteresowny dar „ja” dla „ty”. To „ty” jest podwójne: najpierw „Ty” z dużej litery, którym jest 
Bóg i „ty” z małej litery, czyli człowiek, między którymi występuje powiązanie i nierozłączność. 
Gdybyśmy to rozłączyli, to przegrywamy. Miłość Pana Boga zawsze się weryfikuje w miłości do 
człowieka. Musimy o tym pamiętać, bo my często te dwa rodzaje miłości rozdzielamy. Powtórzmy, 
że miłość to bezinteresowny dar „ja” dla „ty”. Włosi mówią: Ti voglio bene – kocham cię, tzn. chcę 
dla ciebie dobrze. Żyję tak, by tobie ze mną było dobrze. Tak to można najkrócej wyrazić postawę 
naszej miłości, jaką mamy do niewidzialnego Pana Boga i do widzialnego człowieka.

Moi drodzy, takie oto przesłanie płynie dla nas z liturgii słowa szóstej niedzieli wielkanocnej, 
gdy przybliżamy się do uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Już dziś liturgia nam przypomina, 
że miłość jest wielkim darem i zadaniem. Jest darem Ducha Świętego. O ten dar jednak trzeba się 
modlić, bo kto się nie modli, to nie może myśleć, marzyć o miłości. Dobrze to widać, gdy się patrzy 
na ludzi, którzy wybierają drogę życia małżeńskiego: jeśli się nie modlą, jeśli nie ma w ich sercach 
Pana Boga, to należy się bardzo lękać o to, czy ta miłość nie wystygnie, czy nie przeminie, czy przetrwa 
różne życiowe burze, czy gdzieś po drodze nie zostanie zgaszona. Dlatego o ten dar miłości trzeba 
się modlić. Dar miłości jest pierwszym darem Ducha Świętego, po którym przychodzą inne, dlatego 
dziś tutaj poprosimy Pana Jezusa, żeby nam tego daru udzielił, byśmy byli zdolni do miłowania, do 
przebaczania, do zatroskania o dobro dla innych. Trudno nam sobie poradzić z naszym egoizmem, 
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z naszą miłością własną. Im bardziej niszczymy miłość własną do samych siebie, tym więcej będzie 
w nas miłości do Pana Boga i do człowieka. Trzeba ciągle w sercu robić miejsce dla tych najbliższych, 
o których wspominaliśmy już. Oby nasza miłość własna się umniejszała, a wtedy zwiększy się nasza 
miłość do tego „Ty” Bożego i ludzkiego. Prośmy więc o to światło, bo to jest najważniejsze. Matka 
Boża nam w tym pomoże i u Jezusa nam ten dar wyprosi, byśmy na drodze życia, którą mamy do 
przebycia byli ludźmi miłości.

Moi drodzy. Miłość jest nie tylko darem, ale i zadaniem, które wymaga wysiłku, wyrzeczenia, 
cierpienia, jest darem związanym z krzyżem. Krzyż jest najważniejszym, najpełniejszym znakiem 
miłości Boga do nas i w naszej ludzkiej miłości też musi być krzyż, żeby była miłość widoczna i taka 
miłość, która uszczęśliwia.

Kończymy to rozważanie przypomnieniem naszego Świętego Papieża, który bywał w różnych 
miejscach i wszędzie tam szukał zawsze źródeł miłości, z których czerpał moc do służenia Kościo-
łowi i ludzkości. Przybył tutaj w 1983 roku, czyli dwa lata po zamachu na swoje życie; w pierwszą 
rocznicę zamachu pojechał z dziękczynieniem za ocalenie życia do Fatimy. Przed pielgrzymką do 
Lourdes odwiedził Polskę, w której jeszcze był stan wojenny i na Okęciu wołał: „Pokój tobie Polsko, 
Ojczyzno moja, pokój tobie”, gdyż wiele osób nadal jeszcze było internowanych. W Lourdes prze-
bywał 14 i 15 sierpnia 1983, czyli w 125. rocznicę objawienia się Matki Bożej. Drugą pielgrzymkę 
do Lourdes, i już ostatnią w swym pontyfikacie, Jan Paweł II odbył w dniach 15-16 sierpnia 2004 r. 
Okazją była 150. rocznica ogłoszenia przez papieża Piusa IX dogmatu o Niepokalanym Poczęciu 
NMP, który po św. Piotrze najdłużej kierował Kościołem. Był to przedostatni dogmat maryjny, bo 
ostatni ogłosił papież Pius XII w 1950 roku o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny z duszą 
i ciałem do nieba. 

Zakończenie
Niech ta nasza pielgrzymka będzie postrzegana przez nas wszystkich jako wielki dar Boży, jako 

okazja do odkrycia na nowo Matki Bożej po to, byśmy mogli Ją na nowo pokochać, byśmy się mogli 
Nią cieszyć i o Niej mówić oraz wprowadzać na drogę miłości dzieci, wnuki. Miłość, wiara, dobroć, 
tego mamy się trzymać, tym mamy się dzielić, tym jest ewangelizacja, o której mówi papież Franciszek.

Tak jak potrafimy najlepiej chciejmy w tej Mszy św. podziękować za dar naszego życia, który 
w całości ma być darem dla drugich. Prośmy, byśmy tego daru nie zmarnowali i mogli swoje życie 
pięknie przeżyć. Nasze życie jest tylko jedno i powtórki z niego nie będzie, dlatego korygujmy je 
i trzymajmy się Pana Boga oraz ręki Matki Najświętszej. Amen.
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Księża Biskupi z ks. dr. Robertem Begierskim, organizatorem pielgrzymki
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Stacja XIV Drogi Krzyżowej

Procesja



Po zakończeniu procesji światła
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Z ks. dr. Marianem Biskupem i pielgrzymami Nad rzeką Gave

Pielgrzymi na drodze krzyżowej
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ANEKS

LISTA UCZESTNIKÓW DRUGIEJ DIECEZJALNEJ PIELGRZYMKI  
DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ DO LOURDES

04-06 V 2018 r.

 
Nazwisko i Imię

 1. Partyka Lucyna
 2. Tatarek Jadwiga
 3. Bukowski Wiesław
 4. Bukowska Krystyna
 5. ks. Faryś Tadeusz
 6. Niedziałkowska Kazimiera 
 7. Zogas-Osadnik Iwona
 8. Drankiewicz Genowefa
 9. Dziadkowiec Halina
10. Winiarska Barbara
11. Osial Bożena
12. Kowalska Maria
13. Tomaszewski Fabian
14. Sachs Wojciech
15. Klimkiewicz Robert
16. Klimkiewicz Andrzej
17. Szada-Borzyszkowski Piotr
18. Szada-Borzyszkowska Grażyna
19. Szada-Borzyszkowska Teresa
20. Szada-Borzyszkowska Marianna
21. Silnicka Genowefa

22. Sopel Anna
23. Lebiedziewska Emilia
24. Kilian Izabela
25. Kilian Elżbieta
26. Kilian Wiesław
27. ks. Biskup Marian
28. Biskup Teresa
29. Predygier Anna
30. bp Dec Ignacy
31. bp Bałabuch Adam
32. ks. Begierski Robert
33. Begierska Genowefa
34. Begierski Zenon
35. Królewicz Justyna
36. Królewicz Dominik
37. Królewicz Karol
38. Królewicz Korneliusz
39. Królewicz Klara
40. Rajch Tomasz
41. Lisek Wiesław
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