
            Po raz kolejny stajemy przed Twoim cudownym wizerunkiem Maryjo w 

godzinie Apelu Jasnogórskiego. Dzień dzisiejszy jest jednak dla Polski i Polaków 

dniem szczególnym – 104 lata temu po 123 latach niewoli Polska odzyskała 

upragnioną niepodległość i ponownie wróciła na mapę Europy i świata. 

Dziękujemy Ci Jasnogórska Pani za dzisiejsze święto narodowe, za Twoją 

opatrznościową obecność w umiłowanym przez Polaków obrazie, który jest dla 

nas symbolem matczynej miłości i troski. Tutaj, przy Tobie, zawsze czuliśmy się 

wolni. Dzisiejsze święto to także niepowtarzalna okazja, aby zadać sobie kilka 

ważnych pytań: „czym jest dla mnie moja Ojczyzna?”, „jak Ją kochać, pomimo 

tylu przeciwności losu i trudnej rzeczywistości?”, „co trzeba robić, aby czynami 

pokazać miłość do Ojczyzny?”, „czy wystarczy przestrzegać prawa, płacić 

podatki, rzetelnie pracować, dobrze się uczyć, okazywać szacunek symbolom 

narodowym, świętować historyczne rocznice?” 

 

Słowo „Ojczyzna” jest nam szczególnie drogie, bo wiąże się z nim wiele 

ofiar  jakich doświadczył nasz naród w swych dziejach. „Ojczyzna to Matka”. Te 

słowa padły z ust Ojca Świętego Jana Pawła II w 1983 r. Był stan wojenny, który 

pognębił cały naród. Ojciec Święty po ucałowaniu ojczystej ziemi powiedział: 

„Pocałunek złożony na ziemi polskiej ma (...) dla mnie sens szczególny. Jest to 

jakby pocałunek złożony na rękach matki - albowiem Ojczyzna jest naszą matką 

ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na 

przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo 

cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej”. Jak wyrazić miłość do 

Ojczyzny? To przede wszystkim troska i zaangażowanie na rzecz budowy dobra 

wspólnego, dojrzałego ładu życia państwowego, w którym będą szanowane 

podstawowe prawa człowieka. Współczesny patriotyzm czyli miłość do Ojczyzny 

to też troska o chorych, bezdomnych, odrzuconych, o wszystkich tych, których 

doświadczył los.  

 



 

To wyjście naprzeciw biednym dokonuje się poprzez różne dzieła 

miłosierdzia, które są istotą i sednem naszego człowieczeństwa. Wyrazem 

czynnej miłości i praktykowania uczynków miłosierdzia względem osób 

potrzebujących jest Caritas Polska – największa organizacja społeczno-

charytatywna w Polsce. Misją Caritas jest dzielenie się miłością, która ma swoje 

źródło w Bogu. Caritas świadczy w Polsce realną pomoc ubogim, chorym, 

wykluczonym, niepełnosprawnym, dzieciom i młodzieży, rodzinom i seniorom. 

Pomagamy także poza granicami Polski. W kilkudziesięciu krajach świata 

prowadzimy liczne programy i projekty. Warto tu wspomnieć o naszej pomocy 

żywnościowej w różnych krajach Afryki czy Ameryki Łacińskiej, o pomocy 

medycznej w Jemenie, czy o naszej pomocy na Bliskim Wschodzie, szczególnie 

w programie Rodzina Rodzinie, programie, który teraz rozwijamy w Ukrainie. 

Od prawie 9 miesięcy pomagamy naszym braciom i siostrom zza 

wschodniej granicy, którzy ratując życie przybyli do Polski.  Od 24 II cały polski 

Kościół włączył się w pomoc uchodźcom. Parafie i klasztory, ośrodki Caritas w 

całej Polsce, wierni świeccy przyjmowali do swoich domów tych którzy musieli 

uciekać przed wojną. Pomagaliśmy i pomagamy naszym gościom min. 

przekazując żywność i potrzebne artykuły do normalnego życia, pomagamy w 

urzędach i szpitalach, w znalezieniu pracy, w nauce j. polskiego.  

          Patron dzisiejszego dnia Św. Marcin, który oddał biedakowi połowę 

swojego żołnierskiego płaszcza, czyli wszystko co miał, bo tylko połowa należała 

do niego wskazuje nam ciągle drogę  którą mamy iść. Taka postawa powinna być 

także naszym udziałem - powinniśmy dzielić się z potrzebującymi nie tylko tym 

co nam zbywa, ale także tym czego w danym momencie potrzebują biedniejsi od 

nas. To też buduje naszą wspólnotę, wspólnotę braterskiej miłości i solidarności. 

Dzięki temu będziemy stawać się widzialnym znakiem obecności Jezusa 

Chrystusa we współczesnym świecie. 

 



 

 

           Pani Jasnogórska jesteśmy u Ciebie z najbiedniejszymi, z bezdomnymi, 

którzy jutro w przeddzień ustanowionego przez papieża Franciszka Światowego 

Dnia Ubogich podczas kolejnej pielgrzymki będą  zawierzać Ci swój trudny los. 

Mottem obchodzonego tegorocznego Dnia Ubogich są słowa z Ewangelii według 

św. Marka: „Chrystus dla was stał się ubogim”. Pamiętajmy o tym. I tak jak 

Święty Patron dnia dzisiejszego starajmy się rozpoznać Jezusa w naszych 

braciach ubogich i bezdomnych. 

           Matko i Pani Jasnogórska. W tym trudnym dla Polski, Europy i całego 

świata czasie pragnę zawierzyć Ci naszą Ojczyznę oraz wszystkie nasze 

codzienne troski. Prosimy Cię jako wspólnota wiernych, o pokój na świecie i 

zakończenie działań wojennych w Ukrainie.  Zawierzamy Ci wszystkich ubogich 

i bezdomnych, wszystkich którzy proszą o pomoc. 

Matko Jasnogórska zawierzamy Ci wszystkie obecne i przyszłe dzieła 

Caritas w Polsce, wszystkich naszych pracowników, darczyńców i przyjaciół. 

Obdarzaj nas nieustającą wyobraźnią miłosierdzia, dzięki której będziemy nie 

tylko skutecznie pomagać osobom potrzebującym, ale także będziemy stawać się 

każdego dnia bliźnimi dla cierpiącego człowieka. 

 

 


