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Drodzy Małżonkowie, Kochane Rodziny 

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Serdecznie zapraszam wszystkie małżeństwa i rodziny do wspólnego 

pielgrzymowania do tronu Pani Jasnogórskiej. W dniach 24 i 25 września będziemy 

przeżywali Ogólnopolską Pielgrzymkę Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę. Nasze 

tegoroczne spotkanie ma szczególny charakter, ponieważ Ojciec Święty Franciszek  

w posynodalnej adhortacji „Amoris laetitia” przedstawił wszystkim ludziom dobrej 

woli, ale szczególnie nam wierzącym, nowe perspektywy przeżywania i realizowania 

powołania do małżeństwa i życia rodzinnego.  

Pragniemy razem z Maryją zachwycić się darami Bożymi i odkrywać radość 

miłości. Podczas spotkań, konferencji i modlitw chcemy zgłębiać z Matką pięknej 

miłości powołanie każdego człowieka do głoszenia Ewangelii rodziny.  

W sobotę po południu będziemy modlili się za Ojczyznę, prosząc  

o wstawiennictwo Maryję, o której św. Jan Paweł II powiedział, że do Niej przyzwyczaili 

się Polacy przynosić i ofiarować wszystkie radości i trudy. Wieczorem pójdziemy razem 

z Maryją Drogą Krzyżową, ofiarowując trudy miłości realizowanej w małżeństwach  

i rodzinach, a także wszystkie cierpienia.  Podczas Apelu Jasnogórskiego zawierzymy 

Maryi nasze rodziny, aby stawały się sanktuariami życia i radości. 

W niedzielę pragniemy zadośćuczynić prośbie Ojca św. Franciszka i podczas 

świadectwa i konferencji będziemy starali się pogłębić zrozumienie adhortacji „Amoris 

laetitia”. Chcemy dobrze odczytać przesłanie Papieża i Jego zaproszenie do stawania 

się apostołami w codziennym życiu małżeńskim i rodzinnym. 

Zakończymy nasze pielgrzymowanie Mszą Świętą na Wałach Jasnogórskich, 

podczas której nowi Doradcy Życia Rodzinnego z wielu diecezji złożą swoje ślubowanie. 

By wzmocnić ducha miłości i ofiary, małżonkowie odnowią swoje przyrzeczenia. 

Wszystkie polskie rodziny zawierzymy Królowej Polski, prosząc o potrzebne siły i łaski 

na kolejny rok życia i pracy. 

Radość miłości jest misją, której głoszenie zostało powierzone małżeństwom  

i rodzinom. Wpatrując się w oblicze Matki Bożej Królowej Rodzin, chcemy nabrać sił  

i optymizmu, aby budować cywilizację miłości tu i teraz. Bardzo serdecznie zapraszam 

na Jasną Górę! 
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