
Czcigodni Kapłani i Osoby Życia Konsekrowanego! 

Szanowny Panie Konsulu Generalny wraz z pracownikami Konsulatu Generalnego Rzeczpospolitej 

Polski we Lwowie! 

Przedstawiciele środowisk pielęgnujących tradycje narodowe! 

Umiłowani Bracia i Siostry! 

 

Znany autor i egzorcysta, ks. Gabriele Amorth, w książce poświęconej Maryi zawarł znamienne zdanie: „Nie 

wiem, jaką barwę głosu miała Maryja, ale znam dobrze skuteczność Jej obecności”. Podobną myśl zawiera 

kolekta mszalna z dzisiejszej uroczystości, zaczynająca się od słów: „Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w 

Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę”.  

Każdy, kto doświadczył skuteczności Jej wstawiennictwa, wie, że Ona, wchodząc w trudne sytuacje naszego 

życia, zawsze wnosi ze sobą tylko i wyłącznie dobro. Dzisiejszy psalm responsoryjny odnosi do Maryi słowa 

skierowane do mężnej Judyty pokonującej wroga, przed którym drżeli nieulękli wojownicy. Modląc się, 

poszcząc, a przede wszystkim ufając Bogu, Judyta poszła tam, gdzie nie odważył się pójść nikt inny, i ocaliła 

swój naród. 

Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam Maryję stojącą w miejscu, gdzie nie odważyli się stanąć nawet uczniowie 

Jezusa – pod krzyżem na Kalwarii. Nie wiemy, co działo się w Jej sercu, ale możemy przypuszczać, że 

pomimo ogromnego bólu Jej ufność była silniejsza od rozpaczy. Rozważając w sercu kolejne wydarzenia 

z życia swojego Syna, wspominając proroczą zapowiedź Symeona o mieczu, który ma przeszyć Jej serce, 

wierzyła, że Bóg potrafi wyprowadzić dobro nawet z tego koszmaru, który właśnie przeżywa. Nie krzyczała, 

nie rozpaczała, nie rzucała oskarżeń, lecz jako jedyna zaufała do końca. I chociaż wydawać by się mogło, że 

straciła wszystko, to my dobrze wiemy, że nie straciła niczego. Ona zyskała wszystko: szacunek i podziw u 

ludzi, a u Boga pełnię łaski. 

Stojąca pod krzyżem Maryja zyskała również szczerą miłość Narodu, który w 966 roku przyjął chrzest i 

dołączył do wspólnoty chrześcijańskiej.  

Stojąca pod krzyżem Maryja weszła w historię naszego Narodu jako Matka, która uczy nas, że nie ma 

sytuacji beznadziejnych ani w naszym osobistym życiu, ani w życiu społecznym. Uczy, że Bóg wyprowadza 

dobro ze zła. Uczy, że Jego planów nie zdołają pokrzyżować ani chore ideologie, ani ludzka przewrotność, 

ani ludzka słabość. Uczy, że to Bóg, a nie zło, będzie miał ostatnie słowo w naszym życiu, nawet gdyby w 

danej chwili wszystko wskazywało na to, że jest akurat odwrotnie. Dlatego możemy pełni wdzięczności 

zawołać dzisiaj: „Niech będzie pochwalona Bogarodzica, Najświętsza Panna Maryja! Niech będzie 

pochwalone jej święte i Niepokalane Poczęcie! Niech będzie pochwalone imię Maryi, Dziewicy i Matki!”. 

Umiłowani Bracia i Siostry!  

Nie tak dawno w pewnej miejscowości na Podkarpaciu w Polsce, kończył swoje życie mąż i ojciec 

rodziny. Długie lata spędził za oceanem, pracując ciężko na kawałek chleba dla żony i dzieci pozostawionych 

w kraju. Wrócił po latach rozłąki po to, by umrzeć w ojczyźnie. Przy jego łóżku zgromadziła się cała rodzina: 

żona, córki i synowie, wśród nich lekarz i nauczyciel. Ojciec słabnącym głosem powiedział: „Dzieci, ja 

odchodzę, ale pozostaje wśród was wasza matka. Szanujcie ją. Ja przez długie lata byłem poza domem, ale 

waszej matki nie zdradziłem. Pozostałem jej wierny. Chrystusa nie zdradziłem”.  

Przywołuję ten przykład dzisiaj, gdy zgromadzeni na Mszy św. oddajemy cześć Królowej naszego Narodu, 

Maryi, która pozostała nam wierna jako nasza Matka i nie zdradziła nas nigdy, jako nasza Królowa. Będąc 

pewny Jej wierności, zadaję  pytanie, czy nasza wierność jako Narodu jest podobna do Jej wierności? Czy 
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nasz honor jest niesplamiony chwilą zdrady? Czy nasze wołanie: „My chcemy Boga, Panno święta! O, usłysz 

naszych wołań głos! Miłości Bożej dźwigać pęta, To nasza chluba, to nasz los. My chcemy Boga w rodzin 

kole, W troskach rodziców, dziatek snach. My chcemy Boga w książce, w szkole, W godzinach wytchnień, w 

pracy dniach. My chcemy Boga! Jego prawo Niech będzie naszych czynów tchem!  Byśmy umieli chętnie, 

żwawo:  Obierać dobre, gardzić złem!”. Czy te słowa śpiewanej przez nas pieśni są odzwierciedleniem 

naszych pragnień i oczekiwań? 

 

Stawiam dzisiaj te pytania, ponieważ są one ważne dla naszej tożsamości i dla przynależności do Narodu, 

któremu króluje Ona, Matka wierna i kochająca. 

Stawiam te pytania obchodząc kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji z 3 maja 1791 r, którą nazwano 

„ostatnią wolą,  testamentem konającej Ojczyzny”. 

Stawiam te pytania w roku świętowania setnej rocznicy odzyskania niepodległości, po stu dwudziestu trzech 

lata rozbiorowej niewoli, aby móc z czystym serce powiedzieć - Mówiąc ojczyzna, widzę całą historię, ludzi 

mądrych i mocnych, uczonych i świętych. Widzę bogactwo mojej kultury: biblioteki, muzea, uniwersytety, 

szkoły, pałace, zamki, dwory, chłopskie chaty i kościoły. Widzę cmentarze rozsiane po całym świecie, a na 

nich groby naszych Rodaków. Słyszę muzykę, a pośród niej polonezy Chopina.  Oglądam malarstwo i widzę 

lwowską Panoramę Racławicką.  Czytam literaturę i uczę się polskości od: Siłaczki, Doktora Judyma z 

„Ludzi bezdomnych”, od Bohatyrowiczów z „Nad Niemnem”, od Bogumiła i Barbary Niechciców z „Nocy i 

dni”, od Juranda ze Spychowa z „Krzyżaków”, od przemienionego Kmicica i wiernego Pana 

Wołodyjowskiego z „Potopu”.  

 

Gdy dzisiaj mówię Polska, to widzę:  Powstańców z Insurekcji Kościuszkowskiej, z listopada i stycznia; 

widzę Orlęta Lwowskie, oficerów z Katynia, Charkowa i Bykowni, profesorów ze Wzgórz Wuleckich, 

żołnierzy spod Monte Casino, Tobruku i Normandii  oraz tych Wyklętych przez władze komunistyczne. 

Mówiąc Ojczyzna, powtarzam za św. Janem Pawłem II: „Wyraz ojczyzna łączy się z pojęciem i 

rzeczywistością ojca. Ojczyzna to jest poniekąd to samo co ojcowizna, czyli zasób dóbr, które otrzymaliśmy 

w dziedzictwie po ojcach. Ojczyzna więc to jest dziedzictwo, a równocześnie jest to wynikający z tego 

dziedzictwa stan posiadania – w tym również ziemi, terytorium, ale jeszcze bardziej wartości i treści 

duchowych, jakie składają się na kulturę danego narodu.”  

 

Umiłowani Bracia i Siostry! 

Z taką Ojczyzną staję dzisiaj wraz z wami przed Matką Syna Bożego, Matką z lwowskiej katedry i Bełza, 

prosząc Ją aby nadal była nam Królową, szczególnie dzisiaj chroniąc nas od nieszczęścia, głodu, wojny i 

upraszając czas spokojny.  

Z tego też miejsca ślę przesłanie do Rodaków na całym świecie - nie dajmy się zwieść i omamić złu i nie 

otwierajmy dla niego drzwi naszych domów, serc i umysłów, ale zwyciężajmy dobrem i miłością. Umiejmy 

ocenić sytuację i odważnie powiedzieć: 



 

3 

 

Tam gdzie jest zło, tam nie ma Boga, bo On jest najwyższym Dobrem! 

Tam gdzie jest nienawiść, tam nie ma Boga, bo On jest Miłością! 

Tam gdzie jest wojna, tam nie ma Boga, bo On jest Pokojem! 

Tam gdzie jest kłamstwo, tam nie ma Boga, bo On jest Prawdą! 

Życzę zatem wszystkim Polakom aby budowali Ojczyznę pełną dobra, miłości, pokoju i prawdy, gdyż takiej 

Ojczyzny nie powstydzi się Maryja i dla takiej Ojczyzny, wierzę w to bardzo głęboko, wyprosi potrzebne 

łaski u swego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. 

 


