List pasterski Biskupa diecezji elbląskiej przed przyjęciem w parafii Matki
Bożej w Jej Jasnogórskim Wizerunku Nawiedzenia
Umiłowani – Siostry i Bracia; Dzieci Boże, Dzieci Maryi!
Do Matki Bożej, do Jej cudownego Obrazu na Jasnej Górze
w Częstochowie przez wieki pielgrzymują Polacy i wierzący w Chrystusa
z całego świata. Niektórzy w pieszej wędrówce, z modlitwą w sercu i na ustach
pokonują setki kilometrów, aby swej Matce okazać miłość i otworzyć swą dusze
na Boże łaski, ufając we wstawiennictwo Matki Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
Pielgrzymują ludzie pełni wiary i poszukujący, wierni Bożej drodze i pragnący
uporządkować swe życie. A Ona, jawiąca się w Jasnogórskim Obrazie,
przyjmuje z miłością każde swoje dziecko, chce obdarować, umocnić, napełnić
radością, pokojem serca.
Umiłowani! W dniu Nawiedzenia, wasz kościół parafialny stanie się
jakby Jasną Górą. W swojej wędrówce po naszej ojczystej ziemi zatrzyma się
u was Boża Matka – Maryja, dostępna i bliska oczom i sercom w swoim
Jasnogórskim Wizerunku Nawiedzenia. Spełnia Ona wielkie wołanie
i zaproszenie Polaków, którzy w ponad milionowej rzeszy, modląc się przed Jej
Obrazem w Częstochowie wołali w roku 1956 z całą żarliwością serca: Przyjdź
do nas!
Nasza wielka Matka i Królowa przychodzi do nas! Będziemy mogli
spotkać się z Nią osobiście, otworzyć Jej serce i całe swe życie, okazać Jej swą
miłość i wdzięczność, otworzyć duszę dla Jej Boskiego Syna Jezusa Chrystusa,
upraszać za Jej wstawiennictwem to, co nam jest potrzebne w codziennym
życiu, w drodze do nieba. Począwszy od Parafii Św. Brata Alberta w Iławie –
3 marca br. aż do parafii katedralnej w Elblągu – 24 sierpnia br. – Maryja
w swoim Wizerunku Nawiedzenia będzie wędrować po terenie naszej elbląskiej
diecezji, będzie tak blisko, u nas, z nami.
W naszych zajęciach już wcześniej zaplanujmy stosowny czas na
przeżycie Nawiedzenia, na dobre przygotowanie świątyń, domów i swoich serc:
zaplanujmy, znajdźmy czas na pełne uczestnictwo w misjach lub
rekolekcjach, aby się duchowo przygotować;
całą dobę Nawiedzenia przeżyjmy jako święto osobiste i rodzinne;
pojednajmy się z ludźmi;
pojednajmy się z Bogiem w spowiedzi świętej, aby Maryja znalazła
w naszej duszy miejsce dla swego Syna – Jezusa;
w naszych domach, w ramach wieczornej modlitwy, odprawiajmy
wspólnie Nowennę według przekazanych tekstów i osobistej potrzeby
serca;
w duchu apostolstwa pomóżmy bliźnim w przeżyciu Nawiedzenia.

W roku 2012 przypada 20-lecie ustanowienia przez Ojca Świętego,
Błogosławionego Jana Pawła II naszej diecezji elbląskiej. Przy Nawiedzeniu
dziękujmy Bogu za ten dar. To w tym 20-leciu był wśród nas 6 czerwca 1999
roku Jan Paweł II; zostało założone i zorganizowane Wyższe Seminarium
Duchowne w Elblągu, które wydało już 144 kapłanów; pełni swoją misję ponad
trzystu katechetów świeckich; został ogłoszony błogosławionym nasz rodak ze
Straszewa koło Sztumu kapłan Męczennik za Chrystusa, Maryję i Ojczyznę
ks. Władysław Demski.
Dziękujmy Bogu przez Maryję za wszystkie łaski i dary Boże.
W naszym przygotowaniu do Nawiedzenia i jego przeżywaniu inspiruje
nas wezwanie-prośba: „Maryjo, któraś uwierzyła, prowadź nas do Jezusa”.
Niech po tym radosnym Nawiedzeniu Maryi pozostanie dobry ślad
w życiu każdej i każdego z nas, w życiu naszych rodzin.
Drodzy! Pozwólcie na słowa zachęty:
prośmy jak Apostołowie: „Panie, przymnóż nam wiary!”;
starajmy się żyć w wolności od ciężkiego grzechu, w stanie łaski
uświęcającej, w jedności z Bogiem, abyśmy zawsze mogli przyjmować
Pana Jezusa w Komunii św.;
niech Msza święta w niedzielę i święta będzie dla nas wielkim darem
Bożym i umocnieniem na codzienny trud życia;
spełnijmy prośbę Maryi wyrażoną w Jej objawieniach i módlmy się
Świętym Różańcem; kto potrafi niech utworzy wśród swoich bliskich
różę Żywego Różańca;
dostrzegajmy i wspomagajmy biednych duchowo i materialnie;
troszczmy się o świętość naszych małżeństw i rodzin; niech wspólne
życie rozpoczyna się od sakramentu małżeństwa, z Bożym
błogosławieństwem;
niech w naszych domach będzie obraz Bożej Matki.
Maryja, Matka Dobrej Przemiany uprosi nam u Boga potrzebną pomoc.
Ukochani! Na zakończenie jeszcze pewne przypomnienie.
W roku 1000-lecia chrztu Polski – 1966, 20 czerwca w wiosce Liksajny
należącej do parafii Miłomłyn – obecnie na terenie naszej elbląskiej diecezji –
służby milicyjne odebrały Księdzu Prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu Obraz
Nawiedzenia. Władze komunistyczne nie mogły znieść tego, że tak wiele ludzi
gromadzi się przy Matce Bożej. Obraz był pilnowany przez MO jak w areszcie
i wrócił na szlak Nawiedzenia dopiero w roku 1972.
Dziękujmy Bogu przez Maryję za odzyskaną wolność. Umiejmy wybierać
to, co dobre w oczach Bożych.

W Liksjanach wierni zbudowali pamiątkową kapliczkę a na niej umieścili
napis:
„Królowo Polski, Ty jesteś Matką naszej Drogi, Prawdy i Życia, w Twoje
dłonie składamy naszą przeszłość i przyszłość.”
Na radosne i owocne przeżycie spotkania z naszą Matką i Królową
z całego serca błogosławię w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego!
Biskup diecezji elbląskiej
+ Jan Styrna

