
ZAPROSZENIE NA DIECEZJALNE SPOTKANIE MŁODYCH  

ORAZ DIECEZJALNĄ PIELGRZYMKĘ DO SKRZATUSZA  

Kochani Diecezjanie! W naszych sercach żywe jest jeszcze doświadczenie piękna 

i mocy wspólnoty młodych ludzi, którzy przyjechali na Światowe Dni Młodzieży do 

naszej diecezji, a potem do Krakowa. Zobaczyliśmy, jak wyjątkową Bożą moc ma 

wspólnota zebrana w imię Jezusa i otwarta w modlitwie na Jego łaskę.  

To bycie razem daje poczucie obecności Boga, który pozwala nam się poznać. W piękny 

sposób pokazał nam to Papież Franciszek, który na Jasnej Górze zaprosił nas do relacji 

z Bogiem poprzez Maryję, która jest Matką i służebnicą.  

Wsłuchując się w głos Papieża i żywo myśląc o naszej diecezjalnej wspólnocie, 

zapraszam Was na pielgrzymkę do Matki Skrzatuskiej, którą będziemy przeżywać 

w Roku Miłosierdzia. Ten Rok Miłosierdzia Ojciec Święty ogłosił dlatego, że „ludzkość 

jest poraniona i nosi głębokie rany. Nie wie, jak je uleczyć albo sądzi, że uleczenie ich 

jest niemożliwe” (papież Franciszek). Dlatego do Skrzatuskiej Pani z coraz większą 

ufnością wołamy: Matko miłości zranionej i Matko naszej nadziei, wstawiaj się za nami! 

Matko prowadź nas do Boga, dawaj nam Jezusa, który uzdrowi w nas to, co słabe 

i grzeszne i da nam nadzieję, która zawieść nie może.  

Z tą nadzieją zapraszam Was do Skrzatusza, gdzie od XVI wieku ludzie nieustannie 

doświadczają cudów przywracania zdrowia duszy i ciała, odzyskują nadwątloną lub 

utraconą nadzieję, doświadczają bliskości Jezusa i cieszą się wiarą, która rodzi się na 

nowo. 

Drodzy Diecezjanie! W ciszy Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej – Pani Skrzatuskiej 

powiedzmy Bogu to, co nosimy w sercu. Jeszcze raz serdecznie proszę, spotkajmy się 

w Skrzatuszu, by ożywić ducha modlitwy w naszej diecezji. Kochani Diecezjanie, 

dziękuję Wam serdecznie za każdą złożoną dziś ofiarę na Sanktuarium Skrzatuskie 

i proszę, módlcie się w intencji pielgrzymki i trwającego II Synodu Diecezjalnego. Na 

sobotę 17. września zapraszam młodzież od godz. 13:00, a na niedzielę 18. września od 

godz. 10:00 wszystkich dorosłych i dzieci. 

Niech Bóg Was wspiera i Wam błogosławi. 
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