Bracia i Siostry
Już za kilka miesięcy Ojciec Święty Jan Paweł II otworzy Święte Drzwi Wielkiego Jubileuszu
Roku 2000, by Kościół mógł przekroczyć próg trzeciego tysiąclecia. Podążając ku temu
zbawczemu wydarzeniu, chrześcijanie zwracają się do Maryi, Matki Odkupiciela, która
'nieomylnie kieruje nasze kroki ku Chrystusowi' (TMA 59). Pielgrzymujemy myślą i sercem
do Ziemi Świętej, do Nazaretu, tam gdzie Dziewica Maryja przyjęła zwiastowanie anielskie i
Słowo stało się ciałem. Wsłuchujemy się w Jej zbawczy dialog z Bożym aniołem, zapisany na
kartach Ewangelii, gdyż i my - podobnie jak Maryja - pragniemy przeżyć jubileuszową
radość z przyjęcia przychodzącego Zbawiciela.
I oto w tych naszych jubileuszowych przygotowaniach sama Maryja wychodzi nam niejako
naprzeciw. Dzieje się to za sprawą Światowej Peregrynacji Figury Maryi z Nazaretu. W
marcu ubiegłego roku Najświętsza Dziewica wyruszyła z Nazaretu w znaku pięknej figury, by
odwiedzić wszystkie kraje świata. W najbliższym czasie nawiedzi również naszą Ojczyznę.
W dniach od 30 kwietnia do 8 maja br. będzie gościć w Częstochowie w Sanktuarium Narodu
na Jasnej Górze. Maryja z Nazaretu przybędzie do naszej polskiej Kany, by raz jeszcze w
obliczu Jubileuszu Odkupienia skierować do nas swoje matczyne wezwanie: 'Uczyńcie
wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie' (J 2,5). .
Majowe nawiedzenie podążającej do nas z pośpiechem Maryi, podobnie jak spieszyła po
zwiastowaniu do swojej krewnej Elżbiety, poprzedzi inne nawiedzenie czerwcową
pielgrzymkę Piotra naszych czasów. Odczytujemy przedziwne, opatrznościowe powiązanie
tych wydarzeń, uświadamiając sobie, że to właśnie Matka Słowa, Nazaretańska Dziewica
Słuchająca pragnie nas przygotować na słuchanie i przyjęcie słów Ojca świętego, który przed
rokiem na Placu św. Piotra w Watykanie nałożył na głowę Figury Dziewicy z Nazaretu
królewski diadem - koronę z gwiazd dwunastu. Pragniemy, aby dni obecności wśród nas
Maryi w znaku pielgrzymującej figury stały się czasem szczególnej modlitwy w intencji Jana
Pawła II i błogosławionych owoców jego kolejnej pielgrzymki do Ojczyzny.
Wraz z Ojcami Franciszkanami, kustoszami Ziemi Świętej, którzy towarzyszą
pielgrzymującej Figurze Maryi, zapraszamy w piękne majowe dni do szczególnego
pielgrzymowania na Jasną Górę na spotkanie z pielgrzymującą Dziewicą z Nazaretu. Zgodnie
z przygotowanym programem, prosimy na poszczególne dni nawiedzenia różne stany i grupy
wiernych. Zapraszamy więc serdecznie i gorąco ludzi pracy, rodziny i ruchy pro rodzinne,
osoby życia konsekrowanego, członków ruchów i stowarzyszeń katolickich, szczególnie
maryjnych, zapraszamy dzieci i młodzież, pielgrzymów i przyjaciół Ziemi Świętej oraz
kustoszów naszych sanktuariów. Nie może nas zabraknąć w tych dniach na Jasnej Górze, by
przeżyć radosne przed jubileuszowe spotkanie z Dziewicą Nazaretańską.
Żywimy wszyscy wielką nadzieję, że nawiedzająca nas Matka Najświętsza w znaku
pielgrzymującej figury pomoże wrócić do domu Ojca wszystkim dzieciom Bożym (por. TMA
54) i przygotuje Kościół w naszej Ojczyźnie na przyjęcie łask Wielkiego Jubileuszu
Odkupienia.
W imieniu Komitetu Organizacyjnego nawiedzenia Figury Maryi z Nazaretu

