
 

 

 

 

 

 

Bóg, Jego wola i miłość 

fundamentem istnienia, życia i godności człowieka 

Homilia - Ostrożany 5 lipca 2015 r. 

( Czyt. Ap 11,19a; 12,1.3-6a. 10ab; Kol 1,12-16; J19,25-27) 

 

 

 

Czcigodny Księże Proboszczu, 

Księże Dziekanie, 

Bracia kapłani posługujący przy ołtarzu i w konfesjonałach, 

Bracia i Siostry zakonne przeżywający Rok Życia Konsekrowanego, 

Kochani Parafianie, 

Drodzy Pielgrzymi, 

 

Uczucie obecności ojca i matki 

 Wspominam moją wizytę w Pogotowiu Opiekuńczym w Warszawie. Spotkałem się z 

dziećmi i młodzieżą. Rozmawialiśmy o ich życiu i losie. Chłopcy byli bardzo otwarci i 

szczerzy. Pojawił się temat rodziców, ojca i matki. Mówiłem im o ojcu i matce jako o 

rodzicach, ale nawiązałem do Boga Ojca i Maryi, Matki Syna Bożego. W trakcie rozmowy 

pojawiła się myśl napisania listu do Boga Ojca. Nikt nie oponował i w niedługim czasie 

otrzymałem zbiór listów. Wśród wielu opublikowanych znalazł się i taki, który chciałbym 

teraz przeczytać: 

 „Kochany Boże!!! 3.10.2001 r. 

 Na wstępie mojego listu chciałbym Cię Ojcze pozdrowić a szczególnie ucałować. 

Kochany Ojcze mam bardzo duże dwa problemy. Pierwszy problem jest taki to że jestem w 

Pogotowiu Opiekuńczym i chcę najszybciej wyjść już na stałe do mojej kochanej babci. Drugi 

problem, który mnie gnębi że mój tata jest alkoholikiem i chciałbym żeby mój tata przestał 

pić i palić papierosy. Jeszcze jedno mnie gnębi, nie wiem jakie to jest uczucie mieć mamę bo 
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ja nawet nie widziałem na własne oczy mojej matki a bardzo chciałbym. Kończę oto ten mój 

list i chciałbym żeby Pan Bóg spełnił moje prośby. Uczeń klasy 6”
1
. 

 

Testament z krzyża  

 Bracia i Siostry, usłyszeliśmy dzisiaj słowa Jezusa Chrystusa, który w ostatniej 

godzina życia ziemskiego wyraża w nich swoją wolę: „Obok krzyża Jezusowego stały: Matka 

Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał 

Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn 

Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie” 

(J19,25-27). Testament ten dotyczy, każdego z nas, którzy przez chrzest staliśmy się uczniami 

Chrystusa. Dzisiaj przeżywamy 28. rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej Ostrożańskiej. 

Jako pielgrzymi nosimy w sobie uczucie i doświadczenie macierzyństwa Maryi. Cieszy się 

Ona uobecniona w znaku łaskami słynącego Obrazu, pochodzącego z około 1600 r., 

niezwykłą czcią. Wiele lat temu bp Władysław Jędruszuk, administrator apostolski diecezji 

pińskiej z siedzibą w Drohiczynie, wystąpił do Stolicy Apostolskiej z prośbą o ukoronowanie 

cudownego wizerunku papieskimi diademami. Korony poświęcone przez św. Jana Pawła II, 

12 czerwca 1987 r. na Jasnej Górze, włożył na głowę Jezusa i Bogarodzicy Józef kard. 

Glemp, prymas Polski, 5 lipca 1987 r. Do Sanktuarium dokonano włamania 25 marca 2013 r. 

Skradziono zabytkowy srebrny płaszcz z obrazu Matki Bożej oraz papieskie korony. Dzięki 

staraniom kustosza sanktuarium, ks. Romana Szmurło, oraz ofiarności parafian oraz 

pielgrzymów, naprawiono połamane korony i odtworzono srebrną szatę w miejsce 

zabytkowej. W ubiegłym roku, w czasie mojego pobytu,  6 lipca, naprawione korony oraz 

nowe szaty zostały poświęcone i umieszczonych na obrazie.  

 Obraz ten zasłynął jako cudowny dzięki licznym łaskom, których doznawali modlący 

się pielgrzymi. Od lat w pierwszą niedzielę lipca do Ostrożan przybywamy jako czciciele 

Matki Najświętszej. Dzisiaj i w ciągu roku przychodzą tutaj pielgrzymi w grupach i 

indywidualnie. Wielu odczuwa w tym miejscu moc Bożą wypraszaną przez Matkę 

Najświętszą. Na każdym kroku doświadcza się też dobroci i życzliwości ludzi i to niezwykłe 

modlitewne skupienie. Małżonkowie przybywają do Ostrożan, by za pośrednictwem Maryi 

prosić o dziecko. Już w kilkunastu przypadkach – twierdzi ks. Roman Szmurło – modlitwy te 

zostały wysłuchane i małżeństwa, którym lekarze nie dawali żadnych nadziei, a starania o 

potomstwo trwały nawet po kilkanaście lat – tutaj, w Ostrożanach, zostali wysłuchani. 

                                                 
1
 H. Małecki  (red.),  Kochany Panie Boże, Warszawa 2001, s. 82   (zachowano oryginalną interpunkcję) . 
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Kobiety w stanie błogosławionym, młodzi rodzice z maleńkimi dziećmi przyjeżdżają do 

Sanktuarium, by opowiedzieć o łasce, która ich spotkała, często właśnie tu proszą o chrzest. 

W każdą niedzielę, po mszy św. o godz. 10.00, przy ołtarzu jest obrzęd błogosławieństwa 

dzieci. Wszystkie dzieci, które nie przyjmowały jeszcze sakramentu Pierwszej Komunii 

Świętej podchodzą do ołtarza, a kapłan, kładąc ręce na głowy, błogosławi im. Na uroczystości 

przybywają również grupy i stowarzyszenia działające na rzecz trzeźwości i wyzwolenia z 

uzależnień oraz nałogów. 

 

Działania modyfikacyjne w zakresie instytucji małżeństwa i rodziny 

 Na świecie, ale i w Polsce, z poparciem chrześcijan – w tym i katolików – przybiera 

na sile pragnienie przemian kulturowych i cywilizacyjnych, uderzających w instytucję 

małżeństwa i rodziny. Przyjmuje się prawnie małżeństwa jednopłciowe z możliwością adopcji 

dzieci lub wykorzystania zapłodnienia pozaustrojowego. Zwolenników takich zmian nie 

przekonuje argument nauki Bożej, ani argument pogwałcenia praw natury. W tym wymiarze 

na świecie i w Polsce traci na wartości przekonanie, że posługa rządzenia i stanowienia prawa 

musi być posługą w prawdzie i zgodzie z wartościami moralnymi. Niedobrze mi się robi, gdy 

– po legalizacji w Stanach Zjednoczonych homomałżeństw –  słyszę słowa wielkich 

polityków, że jest „to duży krok w naszym marszu do równości” oraz opinię lobby 

homoseksualnego, że jest to „zwycięstwo miłości”. Podobnie szokują inne wypowiedzi, 

często nieprzejednanych zwolenników aborcji, którzy twierdzą, że są całkowicie za życiem, 

dlatego popierają metodę zapłodnienia in vitro, godząc się w ten sposób na zabicie życia 

dzieci poczętych w postaci embrionalnej. Jak to się ma do przykazania: „Nie zabijaj!”? W 

takim wydaniu, Panowie i Panie, zwolennicy idei przekazywania życia za wszelką cenę, 

prawo in vitro ustanowione przez sejm nie jest „wielkim sukcesem polskiej wolności”, ale 

programowym odpodmiotowieniem człowieka poczętego, mnożeniem sierot i sukcesem 

cywilizacji śmierci. Należy przy tym pamiętać o podstawowej zasadzie moralnej, że cel nie 

uświęca środków, ani środki nie uświęcają celu, gdyż w ten sposób dodatkowo burzy się 

wspólnotę między ludźmi i zrywa więź z Bogiem, Tym, którego wola stanowi fundament 

istnienia, życia i godności człowieka. 

 

Wyzwania duszpasterskie  

 Świat, w którym dominuje tzw. kultura europejska, przypomina swym zachowaniem, 

rzeczywistość Titanica, brytyjskiego transatlantyka typu Olympic, należący do towarzystwa 

okrętowego White Star Line. Stanowił on szczyt osiągnięć technicznych. Liniowiec opuścił 
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jeden  brzeg  lądu,  by  dopłynąć  do  drugiego.  Trasa    wiodła  z    Southampton-Cherbourg-

-Queenstown do Nowego Jorku. Statek wydawał się niepokonany. Pewnie czuli się na nim 

pasażerowie i kierująca nim załoga. Wszyscy syci, zadowoleni, bezpieczni. Beztrosko bawiąc 

się, nie potrzebowali niczego i nikogo więcej. Tymczasem w nocy z 14 na 15 kwietnia 1912 r. 

Titanic zderzył się z górą lodową i zatonął. Spośród 2208-2228 pasażerów i załogi statku 

zginęło ponad 1500 osób; przeżyło tylko około 730. Chyba nikt ani z załogi, ani z pasażerów 

nie spodziewał się strasznej katastrofy. Kapitan i pozostała załoga byli w stanie zabezpieczyć 

jedynie częściowo ratunek – mieli szalupy. Mimo że statek tonął, to orkiestra grała do końca , 

była zabawa… Tymczasem, w tragicznej chwili tonącego statku, rozgrywała się też inna 

scena. Wśród pasażerów był ks. Thomas Roussel Byles. Duchowny kupił bilet na rejs 

Titanicem, by dostać się do Nowego Jorku. Miał tam udzielić ślubu swojemu bratu. Kapłan 

umówił się wcześniej z kapitanem, że będzie odprawiał na pokładzie Titanica msze św. 

Zabrał ze sobą potrzebne naczynia liturgiczne, a także przenośny kamień ołtarzowy. Gdy 

Titanic uderzył w górę lodową, brytyjski kapłan mógł się uratować: oferowano mu dwa razy 

miejsce w szalupie. Zdecydował jednak, że poświęci swoje życie, by do końca pełnić posługę 

kapłańską, modlić się, pocieszać i spowiadać ludzi, którzy musieli umrzeć. Agnes McCoy, 

która uratowała się z katastrofy, opowiada, że widziała go w sterówce. Gromadziło się wokół 

niego wiele osób, których uspokajał. Później słyszała, jak czytał głośno modlitwy z brewiarza 

na górnym pokładzie statku. Ksiądz do końca zachował pełen spokój, pocieszając tonących. 

Na jego modlitewne wezwania odpowiadali wszyscy, niezależnie od wyznania, dziwiąc się, z 

jaką pewnością zachowuje się w ostatnich chwilach ten, który poświęcił własne życie, by 

służyć duchową pomocą innym. 

 Statek naszego życia chrześcijańskiego w tym świecie przypomina los Titanica. Nie 

wolno nam zapominać, w czyim ręku spoczywają stery i kto nim dowodzi. Statek nasz 

wypływa z brzegu doczesności w kierunku wieczności. Nie byłoby dobrze, gdybyśmy, 

szukając dobrego samopoczucia, pewni siebie, nie upodobnili się do załogi i pasażerów 

Titanica. Wówczas bowiem, każdy z nas, tracąc poczucie realiów, zderzyłby się ze 

szczególnym lodowcem jakim jest ideologiczne szaleństwo, które weźmie górę, nie tylko nad 

zdrowym rozsądkiem, ale i nad prawem Boga i prawem natury. Natomiast unikniemy 

katastrofy, jeśli do końca zachowamy wiarę i wierność Bogu, a kierując się miłością, służyć 

będziemy zgodnie z wolą Boga wszystkim, którzy przyjmą posługę powierzoną nam w 

Kościele. Przyjmujemy do siebie tę przestrogę, którą kieruje do nas jako swoich uczniów 

Jezus Chrystus: „Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie 

się Tego, co duszę i ciało może zatracić w piekle” (Mt 10,28).  
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 Bracia i Siostry, każde dziecko, każdy z nas potrzebuje matki i ojca. Tak jak w życiu 

doczesnym człowiek ma ojca i matkę, tak i w życiu wiecznym Jezus Chrystus daje nam 

dostęp do Boga Ojca i daje nam Maryję za Matkę. Przybyliśmy do Ostrożan jak do Kany, aby 

przedstawić nasze życie i wszystkie sprawy Maryi, naszej Matce, która wesprze przed 

Bogiem nasze prośby, by spełniły się, w doczesności i w wieczności, zgodnie z myślą poety 

zawartą w wierszu pt. Gody w Kanie:
2
 

 

„Z głęboką wiarą  

Panu się kłaniam. 

 Wierzę i ufam 

 i Boga proszę 

by dnie powszednie 

słowem i czynem 

 jak woda w Kanie 

 stały się winem. 

Wykonam wszystko 

co Syn Twój powie. 

 Wierzę i ufam 

 i Boga proszę  

by moja praca  

sensu nabrała 

 jak woda co w Kanie  

 winem się stała. 

A gdy zasiądę 

Na uczcie weselnej… 

 Wierzę i ufam  

 i Boga proszę 

bym się ze wstydu 

nie zarumienił 

 by moje czyny 

 w wino przemienił…” 

 

                                                 
2
 L. Boruta, Nadbużański Psałterz, Drohiczyn 2015, s. 37. 


