Kochani,
Zwracam się do Was z zaproszeniem. Lipiec i sierpień to w Polsce
miesiące pielgrzymkowe. Także i z naszej Archidiecezji wyruszają liczne
pielgrzymki - w szczególności na Jasną Górę. Niektóre z nich, jak np.
Piotrkowska już doszły do celu. Ciągle jednak jeszcze przed nami szansa, by
wybrać się na pieszą pielgrzymkę z grupami wyruszającymi z: Łasku, Buczku,
Szczercowa, Zgierza, Ozorkowa, Aleksandrowa, Kaszewic, Bełchatowa,
Grocholic, Milejowa, Widawy, Sulejowa i Łodzi; z Pabianic (po raz 550!);
z Koluszek i Brzezin; a także wcześniej (na 14 i 15 sierpnia) z Tomaszowa.
Papież Franciszek napisał w otwierającej jego pontyfikat encyklice:
„Wiara widzi w takiej mierze w jakiej się porusza”. To jest słowo, któremu
warto powiedzieć: sprawdzam!” Warto jest przez kilka dni znaleźć się jak
apostołowie z Jezusem W DRODZE - stać się grupą Jego uczniów w „szkole”,
która się przemieszcza. I doświadczyć tego, o czym mówi Papież: jak zmienia
się nasz „wzrok wiary” - jak dalece poszerza się mój horyzont widzenia świata;
jak pogłębia się sposób widzenia swych bliźnich i samego siebie. Pielgrzymka
to czas pięknych rekolekcji: zmierzenia się ze sobą w świetle codziennie
słuchanego Słowa, codziennie przeżywanej Liturgii, i w codziennym
doświadczeniu realnej wspólnoty Sióstr i Braci (czasami to wręcz odkrycie,
że taka wspólnota w ogóle jest możliwa!).
Wiem, do czego Was zapraszam - sam dwadzieścia sześć razy
pielgrzymowałem na Jasną Górę pieszo z Krakowa. Wybieram się również
w tym roku - mam nadzieję powędrować z Wami i Wam posłużyć, idąc
na początek z Ozorkowem, a potem z Łodzią i Pabianicami.
Zapraszam szczególnie ludzi młodych: Młodzi, chodźcie! Na pielgrzymce
znajdziemy czas, byśmy mogli ze sobą pobyć i porozmawiać, wzajemnie
pozadawać sobie ważne pytania, i z uwagą poszukać na nie odpowiedzi.
Jeszcze raz zapraszam: spotkajmy się w doświadczeniu wędrującego
za Panem Kościoła!
Wszystkich zaś, którzy dla różnych powodów nie mogą się fizycznie wybrać
w tę drogę, proszę, by duchowo towarzyszyli wszystkim pielgrzymom.
Powierzcie im bez obaw Wasze intencje. Z takiej wspólnej intensywnej
modlitwy urodzi się dla naszego Kościoła niejedno i niebagatelne DOBRO!
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