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MATKA ZBAWICIELA 

 
Sanktuarium Matki Bożej w Domanowie 

 

 

   A 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 mi-

łował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn 

Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka 

twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.  
(J 19,25-27) 

 

 Powyższy cytat ukazuje nam Maryję w centralnym 

wydarzeniu jej Syna, czyli podczas Paschy – przejścia 

Chrystusa przez mękę i śmierć do życia, które było zapo-

czątkowane zmartwychwstaniem. Jednak kiedy popatrzy-

my na Maryję, to możemy zauważyć, że Bóg działa przez 

prostotę. Nas, ludzi, bardzo często wprowadza to w zakło-

potanie, bo chcielibyśmy widzieć lub być uczestnikami 

wielkich Bożych cudów, przekraczających prawa i rze-

czywistość świata, który nas otacza. 

Maryja mieszkającą w swojej wiosce, to dla Jej ro-

dziców, krewnych i znajomych ktoś, kto się niczym nie 
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wyróżnia. Dla nich była to Miriam – skromna i dobrze 

ułożona dziewczyna. I taką osobę wybiera Bóg i obdarza 

ją niezwykłą łaską – staje się Łaski Pełna. Widzimy w tym 

wyborze, jak współdziała ze sobą prostota i wspaniało-

myślność Bożego działania.  

 Przyglądając się uważnie momentowi, gdy Maryja 

stała się Matką – poczęła Syna, to w owej scenie Zwiasto-

wania, dostrzeżemy wielkość działającego Boga. W sło-

wach: «Oto ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie we-

dług twego słowa» (Łk 1,38) dokonała się najpiękniejsza   

i najważniejsza manifestacja wiary w historii ludzkości. 

Odpowiedź Matki Zbawiciela wyraża bierną dys-

pozycyjność, która jest połączona z gotowością do aktyw-

nego działania. Ową gotowość widać w pytaniu: „Jak się 

to stanie, skoro nie znam pożycia małżeńskiego?”. Maryja 

tutaj nie pyta, aby zaspokoić swoją ciekawość, lecz pyta: 

„Boże, jak mam wypełnić Twoją wolę? Pokaż mi drogę, 

bo sama nie poradzę!”. Są to słowa, których nam dziś czę-

sto brakuje. 

W Domanowie k. Brańska od 1648 r. znajduje się 

wizerunek – jak głosi napis – Matki Zbawiciela Naszego 

Jezusa. Otoczony czcią obraz Maryi pozornie wydaje się 

kopią rzymskiego wizerunku Matki Bożej Śnieżnej – Sa-

lus Populi Romani. Jest jednak jeden szczegół, który każe 

go zaliczyć do typu, zwanego Hodegetrią – przewodnicz-

ką. To prawa dłoń Maryi, wskazująca na Chrystusa. Ona 

wie, która Droga prowadzi do zbawienia. 

 

 

 

 

 


