
Księże Prałacie, Księże Proboszczu, Szanowni Goście, 

Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Ciechanowiec! 

 

 

 Dziś mija 220 rocznica uchwalenia najważniejszego Dokumentu w historii 

naszego państwa – Konstytucji 3 Maja. I choć każda kolejna rocznica miała swój 

własny koloryt, to trudno jest odnaleźć w przeszłości naszego Narodowego Święta, 

inne które niosło by w sobie tyle radości, nadziei i szczerego wzruszenia jak ta 

rocznica nierozerwalnie związana z beatyfikacją najdroższego naszego Rodaka 

papieża Jana Pawła II. W sześć lat po pamiętnym Jego odejściu Kościół ogłosił Go 

błogosławionym podnosząc tym samym Jego postać oraz Jego nauczanie do rangi 

najwyższej. 

Nie ma dzisiaj drugiej takiej osoby, która będąc z krwi i kości częścią naszego 

Narodu potrafiła patrzeć na nas z zewnątrz i oceniać obiektywnie nasze sukcesy  

i małości. Los związał młodego Karola Wojtyłę z najtrudniejszymi momentami naszej 

historii - z II wojną światową oraz czasami stalinowskimi. W tych najgorszych dla 

tożsamości naszego Narodu okresach kształtowała się i hartowała osobowość 

przyszłego Papieża, po to by gdy przyszła na to pora mógł być nie tylko świadkiem 

zmieniającej się historii, ale jej głównym motorem. To Jego postawie, odwadze  

i dalekowzroczności zawdzięczamy zmiany jakie dokonały się w naszym państwie. 

Mimo, że na stałe zamieszkał w Rzymie, towarzyszył kolejnym przemianom jakie 

miały miejsce w Jego ukochanej Ojczyźnie i nic nie usypiało Jego czujności. Zawsze 

dostrzegał i chwalił osiągnięcia, ale z jeszcze większą mocą wskazywał błędy  

i zagrożenia. 

Młodzież naszego Gimnazjum w przygotowanym na dzisiaj programie 

nieprzypadkowo wróciła do słów papieża Jana Pawła II, który powiedział do nas 

Polaków: „Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniła je miłość  

i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro 

wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna”. Słowa te stają się dziś 

naszym drogowskazem na kolejne dziesięciolecia. Dwunaste już pokolenie od 

ogłoszenia Konstytucji 3 Maja przejmuje stery kształtowania wolnej Polski i bez 

szacunku dla innych oraz troski o dobro wspólne nie sposób wyobrazić sobie 

sprawiedliwej, szczęśliwej i pięknej Ojczyzny. 

  Konstytucja 3 Maja była przed dwustu dwudziestu laty tryumfem uczciwości, 

ofiarności i sprawiedliwości nad prywatą i nadużywaniem dobra wspólnego przez 

wąską grupę ludzi. Dziś w wolnej Polsce możemy realizować swoje marzenia 

indywidualnie i budować dobro wspólne – nasz patriotyzm, tak jak budowali go nasi 

poprzednicy z ks. Krzysztofem Klukiem na czele. Już 230 lat temu ks. Kluk pisał: 

”Rad bym kraj ten we wszystkim widzieć uszczęśliwiony z powodów tej 

wdzięczności, iż w nim zawiadując cząstką roli, z niej zażywam chleba”. 

 Niech ta mądrość od wieków powtarzana przez najlepszych synów naszej 

Ojczyzny stanie się naszą siłą w pokonywaniu codziennych trudności tak żeby 

szacunek dla innych i troska o wspólne dobro były wyrazem najgłębszej naszej 

wdzięczności za wolną Polskę.  


