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XXI 

 

 

ZNAK WYBAWIENIA 

 
Łaskami słynący obraz Matki Bożej w Narwi 

 

 

    W trzecim roku suszy Eliasz wszedł na szczyt 

Karmelu i pochyliwszy się ku ziemi, wtulił 

twarz między kolana. Potem powiedział swemu 

słudze: «Podejdź no, spójrz w stronę morza!». 

On poszedł, spojrzał i wnet powiedział: «Nie 

ma nic!». Na to mu odrzekł: «Wracaj siedem 

razy!». Za siódmym razem sługa powiedział: 

«Oto obłok mały jak dłoń człowieka podnosi się 

z morza!». (…) Niebawem chmury oraz wiatr 

zaciemniły niebo i spadla ulewa. 
(1Krl 18,42-44.45a) 

  

Geograficznie Góra Karmel to masyw, wysoki na 

546 m n.p.m. i jednocześnie jedno z piękniejszych miejsc 

Ziemi Świętej, które wcina się w Morze Śródziemne. 

Karmel znaczy po hebrajsku „ogród Boży”. To tu-

taj Eliasz doświadcza Bożej pomocy w walce z wyznaw-

cami Baala, gdy Pan wysłuchał modlitwy proroka, wspo-

magając misję nawracania Narodu Wybranego. Jest to 
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także miejsce, gdzie przez proroka Jeremiasza Bóg obie-

cuje przyprowadzić wszystkich, którzy powrócą z niewoli 

babilońskiej i troszczyć się tam o nich, gdzie Pan będzie 

pasł naród na najlepszych pastwiskach (por. Jr 50,19). 

Wreszcie od czasów starożytności chrześcijańskiej 

Góra Karmel i osoba proroka Eliasza są związani z Matką 

Najświętszą, ponieważ to z tej góry ów mąż Boży wyglą-

dał wybawienia dla Izraelitów, czyli chmury przynoszącej 

deszcz, który zakończył w Izraelu okres długotrwałej su-

szy. Tak jak ten obłok stał się nośnikiem ożywczego desz-

czu, tak Królowa Karmelu, wypełniając wolę Bożą i ro-

dząc Zbawiciela świata, ma udział w ożywczym działaniu 

Jezusa Chrystusa, w którym każdy z nas przez chrzest zo-

stał zrodzony do Nowego Życia – Życia ze Zbawicielem    

i dla Zbawiciela. 

Na terenie diecezji drohiczyńskiej wśród licznych 

słynących cudami wizerunków jest obraz Matki Bożej w 

Narwi. Spośród przeróżnych tytułów, nadawanych Maryi 

w związku z tym malowidłem, najczęściej pada określe-

nie: Szkaplerzna. Chociaż na obrazie brak szkaplerza, to 

do tradycji Karmelu nawiązuje kolor szaty Bogurodzicy. 

A czym jest ów wspomniany szkaplerz? To dwa maleńkie 

skrawki materiału, po błogosławieństwie nakładane przez 

czcicieli Maryi. Ten znak szczególnego nabożeństwa do 

Najśw. Maryi Panny z Góry Karmel przypomina noszącej 

go osobie, że w życiu ma wzorować się na Matce Bożej, 

która osłania swoje dzieci płaszczem opieki na ziemi, a po 

śmierci wspiera modlitwą, aby skrócić swym czcicielom 

pokutę czyśćcową. 

 

 

 


