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ROZWAŻANIA NA APEL JASNOGÓRSKI W CZASIE XX DNIA PAPIESKIEGO
„TOTUS TUUS”, 11 PAŹDZIERNIKA 2020 r.
„Miejsce moje upływa w pamięci. Nie przemija cisza dalekich uliczek zatrzymana
w przestrzeni jak szkło, które w źrenicach czystych rozpadało się w światło i szafir - najbliżej są słowa
dziecka, na których ta cisza się wzbija ”mamo”- mamo” (K. Wojtyła, Matka, w: Poezje, dramaty,
szkice, Kraków 2004, s. 101).
Matko nasza, Maryjo!
Rozpoczęliśmy nasze wieczorne spotkanie modlitewne w godzinie Apelu Jasnogórskiego od
słów, które zapisał Karol Wojtyła w wierszu Matka. Tutaj w tym miejscu, w jasnogórskim
sanktuarium czujemy się jak Twoje dzieci i wypowiadamy z radością te słowa: mamo, mamo. One są
tak bliskie naszemu sercu.
Przeżywając w naszej Ojczyźnie XX Dzień Papieski, którego mottem są słowa „Totus tuus”,
chcemy tak, jak nasz wielki Rodak powierzyć się Twojej opiece, podkreślając, że jesteśmy w Twoich
rękach. Być może znamy dokładnie słowa Totus tuus (Cały Twój) i często wpatrujemy się w to piękne
hasło zapisane na papieskim herbie, ale może nigdy nie zastanawialiśmy się nad tym, że mogą być one
także dla nas umocnieniem i zaproszeniem, by całkowicie oddać się pod Twoją opiekę.
W książce Dar i tajemnica Ojciec Święty dzieli się z nami refleksją, że nabożeństwo do Matki
Bożej w postaci tradycyjnej wyniósł z domu rodzinnego i z parafii wadowickiej. Dzielił się także tym,
że od 10. roku życia nosi karmelitański szkaplerz i dzięki karmelitańskiemu klasztorowi na Górce
kształtowała się jego pobożność maryjna jako chłopca, młodzieńca, gimnazjalisty aż do egzaminu
dojrzałości.
Św. Jan Paweł II zapisał również, że w trudnych chwilach z pomocą przyszła mu książeczka
św. Ludwika Marii Grignion de Montfort nosząca tytuł: „Traktat o cudownym nabożeństwie do
Najświętszej Maryi Panny”. W tej książeczce znalazł gotową odpowiedź na jego pytania i to właśnie
dzięki św. Ludwikowi zaczął na nowo odkrywać wszystkie skarby dotychczasowej pobożności
maryjnej, ale niejako z nowych pozycji (…). Wszystkie te doświadczenia duchowe wyznaczały jak
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a potem w kapłaństwie aż do dnia dzisiejszego (por. Jan Paweł II, Dar i tajemnica, Kraków 1996,
s. 29-31).
Słowa Totus Tuus są związane z dojrzałym życiem papieża i wyrażają Jego postawę wobec
Boga i Maryi, a w konsekwencji wobec człowieka i całego świata. Życie św. Jana Pawła II było coraz
pełniejszą realizacją zawierzenia Bogu przez Maryję. Widzieliśmy to także wiele razy tu, na Jasnej
Górze, gdzie bardzo często modlił się nasz Wielki Rodak, przybywając do Ojczyzny z apostolską

wizytą, a także wcześniej, gdy odwiedzał to miejsce jako metropolita krakowski. Jego postawa
zawierzenia Maryi wynikała z wydarzeń opisanych w Ewangelii wg św. Jana.

W 1977 r. kardynał Karol Wojtyła, komentując na Jasnej Górze fragment dotyczący wesela w
Kanie Galilejskiej, powiedział, że w naszych czasach wezwanie „<cokolwiek wam On powie, to
czyńcie> - nabiera barwy naszych czasów. Jest przeniknięte dramatem naszych czasów, napięciem
naszych czasów” (zob. Kardynał Karol Wojtyła, Oto Matka Twoja, Jasna Góra- Rzym 1979, s. 323).
Jakże to ważne i aktualne słowa również w tych trudnych czasach, które przeżywamy
w naszej Ojczyźnie. One podpowiadają nam, że mamy dzisiaj szczególnie zawierzyć się Maryi. Matka
Boża także dzisiaj, podobnie jak w Kanie Galilejskiej, wskazuje na Jezusa jako źródło zaspokojenia
ludzkich braków, potrzeb, pragnień i tęsknot. Ona zachęca nas do przyjęcia wiary nadającej sens
naszej codziennej wędrówce.
„Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam!”. Te słowa wiele razy
wypowiadał w tym miejscu św. Jan Paweł II. W czasie pierwszej pielgrzymki podpowiadał, że tak
trzeba czuwać, by być przy Maryi. Jeżeli czuwamy, to przez to samo jesteśmy przy Niej. A ponieważ
Ona tak bardzo weszła w nasze serca - najłatwiej nam czuwać i pamiętać o tym, co jest naszym
dziedzictwem i obowiązkiem, będąc przy Niej, będąc przy Maryi. Papież przypominał nam wcześniej,
że głęboko odczuwa każde zagrożenie człowieka, rodziny, narodu. Zagrożenie to ma zawsze swe
źródło w naszej ludzkiej słabości, w słabej woli, w powierzchownym stosunku do życia. I dlatego
w tej godzinie otwarcia serc przed naszą Matką zachęcał, by nie ulegać słabościom i „nie dać się
zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężać” (zob. św. Jan Paweł II, Apel Jasnogórski, Częstochowa 5
czerwca 1979).
Matko nasza! Dziś, gdy trwamy przed Tobą na modlitwie w Dniu Papieskim, pragniemy
podziękować za ten niezwykły dar - św. Jana Pawła II i wsłuchując się w Jego nauczanie oraz
odczytując na nowo jego pasterskie zawołanie Totus tuus, na nowo zawierzyć Tobie swoje życie.
W tej apelowej godzinie chcemy prosić Cię, Maryjo, byś pomogła nam jeszcze bardziej odnowić
nasze nabożeństwo do Ciebie, by dzięki Tobie na nowo odnaleźć drogę do Twojego Syna.
W duchu psalmu, który usłyszeliśmy w dzisiejszej liturgii, pozwól nam doświadczać tego, że
Pan jest zawsze z nami i wiedzie nas po właściwych ścieżkach. Ucz nas, Maryjo, abyśmy tak jak
słudzy w Kanie Galilejskiej, byli otwarci na to, co mówi nam Twój Syn. Pozwól nam dzisiaj w głębi
naszych serc usłyszeć słowa wypowiedziane do umiłowanego ucznia Jana: „Oto Matka Twoja”.
Maryjo, prosimy Cię dziś, zaopiekuj się nami, gdy z wielką wiarą, tak jak nasz Rodakśw. Jan Paweł II będziemy codziennie wypowiadać słowa Totus tuus. Miej w opiece nasze polskie
rodziny, chorych i cierpiących, a także ludzi młodych szukających swego życiowego powołania.

Matko nasza! Dziękując Ci dzisiaj za niezwykłego Polaka, którego 100. rocznicę urodzin
obchodziliśmy w tym roku, prosimy abyśmy tak jak On umieli Tobie zawierzyć swoje życie. Mamy
głęboką nadzieję, że na nowo odkryjemy też wartość modlitwy różańcowej, która była Jego ulubioną
modlitwą.
Maryjo, nasza Matko, Jasnogórska Pani! Zachęceni przez Ojca Świętego do odkrycia na nowo
tej pięknej modlitwy, przyjmij dzisiejszego wieczoru nasze trwanie przy Twoim wizerunku i daj nam
siłę, by powierzyć się Tobie tak jak to uczynił św. Jan Paweł II.
Dziesiątek różańca, Pod Twoją obronę i błogosławieństwo.

