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1. Magnificat, maryjna pieśń uwielbienia Boga, słowami Matki Jezusa 

przypomina nam, że Boże miłosierdzie trwa z pokolenia na pokolenie. Tym samym 

Ewangelia jest świadectwem wierności Boga wobec człowieka przez cierpienie, aż po 

krzyż. Miłosierdzie Boże wyzwala grzesznika i nieustannie otwiera przed nim bramy 

nowego życia. Jak więc łatwo zauważyć ludzkie słabości – więcej ludzka grzeszność – 

jest miejscem spotkania Boga z człowiekiem i miejscem zbawienia, pod warunkiem, że 

zaufamy Jezusowi (por. Elementarz przyjaźni z Bogiem, s. 55).  

Przewodniczką na drodze życia jest dla nas zawsze Maryja, która w dziele 

odkupienia i jego dopełnienia stała się głosem Bożej miłości. Od wieków świadczą  

o tym liczne objawienia maryjne, sanktuaria dedykowane Jej na całym świecie, a wśród 

nich i to czcigodne miejsce, gdzie od 1171 roku kierowano modlitwy do Boga przez 

Maryję. Dojrzała wiara naszych praojców oraz wiara kolejnych pokoleń była wiarą 

zbudowaną na Jezusie Chrystusie, tym kamieniu węgielnym, który nadaje sens 

ludzkiemu istnieniu.   

2. Boże słowo, zasiewane przed wiekami na nieornej glebie ludzkich serc, rodziło 

coraz liczniejsze owoce. Pośród słuchających go byli i tacy ludzie, którzy potrafili 

przyjąć obfitość łaski, dary sprawiedliwości i wolność w Jezusie Chrystusie (por.  

Rz 5,12.17-19). Rodził się nowy człowiek, który nie tylko poskramiał przyrodę i jej 

żywioły, ale także dostrzegał swoje złe i niemoralne obyczaje oraz barbarzyńskie prawa. 

Dzięki Dobrej Nowinie szło nowe dające nadzieję, zrozumienie ofiary i potrzebę Bożych 

przykazań.  

Od zawsze Maryja jest nauczycielką wiary - a Jej przesłanie - uczyńcie wszystko, 

co mój Syn wam powie (por. J 2,5) jest potwierdzone postawą Jej wierności 

Chrystusowi, kiedy szła za Nim i do Niego, jak słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii. Nie 

wystarczy jednak tylko iść za Jezusem, aby coś otrzymać, ale trzeba Go słuchać i żyć 



Jego płodnym nauczaniem przez wypełnianie woli Ojca. To jest dopiero prawdziwa 

wiara i prawdziwa rodzina Jezusa Chrystusa (por. Mt 12,46-50).  

3. Dziś, kiedy w ten majowy i odpustowy wieczór oddajemy cześć Matce Bożej 

Łaskawej Kieleckiej, w duchu dojrzałości naszej wiary, chcemy zobaczyć siebie tak, jak 

chce nas widzieć Maryja.  

Czy wierzymy, że Jezus jest Okupicielem człowieka i najdoskonalej objawia nam 

pardwę o Bogu Ojcu, który jest miłością? Jezus, Syn Boży - jak nauczał Jan Paweł II  

w Masłowie w 1991 r. - chce nas przywrócić Ojcu. Tak często zbyt głęboko  

i niemoralnie jesteśmy uwikłani w sprawy świata, aby uczciwie powtarzać modlitwę 

„Ojcze nasz”. Mimo, że człowiek poznał Boga to zaćmione zostało jego serce i dziś 

służy raczej stworzeniu i jego przeróżnym zachciankom, modom i pomysłom niż Bogu 

Stworzycielowi (por. Rz 1,21-25).  

Każdy, kto prawdziwie kocha swoją matkę słucha jej z uwagą i to, co ona mówi 

przyjmuje z miłością. Wspólnota Kościoła, którą tworzymy jest przestrzenią słuchania  

i naśladowania Tej, która wiernie szła w pielgrzymce wiary z Synem aż do Krzyża, ale 

była tez „służebnicą Pańską”, którą Syn pozostawił jako Matkę wśród rodzącego się 

Kościoła: „Oto Matka twoja”. Tu zaczęła się kształtować łączność pomiędzy Matką  

a Kościołem, ponieważ rodzący się Kościół jest owocem Krzyża i zmartwychwstania Jej 

Syna. Maryja, która oddała się bez reszty osobie i dziełu Jezusa, swoje macierzyństwo 

przenosi na Kościół. Wstawia się za wszystkimi swoimi dziećmi i współdziała  

w zbawczym dziele Syna, Odkupiciela świata (por. Redemptoris Mater, 40).  

Matko Boża Łaskawa Kielecka, Pani o pięknym pełnym miłości obliczu. 

Wstawiaj się za nami, jako Stolica Mądrości i ucz nas mądrości dla siebie samych, dla 

naszych rodzin, naszej diecezji i naszej ojczyzny. 

 Królowo Pokoju niech dzięki Twojemu wstawiennictwu zagości pokój w sercach 

Polaków, pokój Twojego Syna Jezusa Chrystusa.  

Wspomożenie Wiernych pomóż nam, aby dla Chrystusa prawdziwie otwierały się 

ludzkie serca, aby dobre obyczaje, ewangeliczna moralność i sprawiedliwość społeczna 

były znakiem, że zgodnie z Twoim życzeniem wypełniamy to, co mówi nam Twój Syn. 

Amen.  


