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U Matki Bożej Ostrożańskiej
1
 

 

Czcigodny Księże Proboszczu, 

Bracia w kapłaństwie, 

Kochani Pielgrzymi, 

Bracia i Siostry w Chrystusie, 

 

W ziemskiej wędrówce naszego życia znaleźliśmy się dzisiaj w Sanktuarium 

Maryjnym w Ostrożanach. Tu, na ziemi podlaskiej o tysiącletniej tradycji chrześcijańskiej, 

stajemy przed figurą Matki Bożej Ostrożańskiej. Przynosimy nasze plony, owoce ziemi i 

pracy ludzkiej, przynosimy wszystkie owoce naszego życia. Chcemy dziękować Panu Bogu, 

za wstawiennictwem Maryi, za chleb, za wolność, za nadzieję, za wszelkie otrzymane łaski. 

Stajemy zasłuchani przed Matką Bożą w obrazie ze świadomością żywej z Nią więzi. Znając 

ten Wizerunek, chcielibyśmy też mówić wraz z poetą.  

 „Znam na pamięć jasnogórskie rysy, 

ostrobramskie, wileńskie srebro –  

wiem po ciemku, gdzie twarz Twoja i koral, 

gdzie Twa rana, Dzieciątko i berło 

Ręką farby sukni odgadnę – 

złote ramy, lipowe drewno – 

lecz dopiero gdzieś za swym obrazem 

żywa jesteś i milczysz ze mną”
2
. 

Z przekonaniem żywego spotkania przychodzimy do tego uświęconego miejsca, do 

Matki Bożej Ostrożańskiej - znanej i bliskiej mieszkańcom Ostrożan i okolic, aby samemu 

                                                 
1
 Homilia w czasie Mszy św. w sanktuarium w Ostrożanach 8 września 2014 r. 

2
 J. Twardowski, O szukaniu Matki Bożej w: Wiersze zebrane 1932-2002, Warszawa 2002, 90. 
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przeżyć Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Wierzymy głęboko, że Jej 

opatrznościowe wstawiennictwo jeszcze obficiej wyprosi nam potrzebne łaski.  

 

Maryja Przewodniczką 

 „Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko...” Tak wołamy i w stanie 

pokoju, i w poczuciu zagrożenia. Przeżywane przez nas bolesne doświadczenie zła i grzechu 

kieruje nasze spojrzenie na dramat losu ludzkiego sprzed Wcielenia Syna Bożego. 

Przypomnijmy, jak beznadziejnie rysowała się wówczas perspektywa ludzi. Mówią o niej 

słowa Boże w księdze proroka Izajasza: „Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze 

drogi moimi drogami – wyrocznia Pana. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje – 

nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi” (Iz 55,8-9). Tak więc z powodu 

grzechu człowieka, polegającego w swej istocie na pogardzie miłości Boga, rozdzieliły się 

myśli i drogi Boga i człowieka - nastąpiła osobowa rozłąka.  

 Zanim Maryja nawiedziła Elżbietę – o czym dzisiaj słyszeliśmy - to przeżyła swoje 

nawiedzenie - nawiedzenie Boga samego. Tak oto przez zwiastowanie Anioła Gabriela 

ujawniła się doskonała zgodność woli Boga i Maryi, i właśnie od tego momentu myśli Boga 

stały się myślami człowieka, drogi człowieka zaś stały się drogami Boga. Pogardzona 

pierwotnie miłość Boga znalazła w posłuszeństwie Maryi swe pełne odwzajemnienie. 

Wzajemna miłość i oddanie wydały doskonały owoc jedności - Wcielenie Syna Bożego, 

Jezusa Chrystusa, który jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym Człowiekiem. W Nim 

człowieczeństwo i Bóstwo zostały zjednane, tak w myśleniu, jak i w działaniu.   

Maryja w asyście Ducha Świętego 

Maryja – „służebnica Pańska” pozostawała wolna od ducha tego świata. Podczas 

Zwiastowania anioł rzekł do Maryi: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni 

Cię” (Łk 1,35). To niezwykłe spotkanie „nieba i ziemi” otworzyło nową drogę dla Maryi, 

związaną z Jej powołaniem. Była to droga Jej osobistej świętości, gdzie obok łaski 

niepokalanego poczęcia Maryja przyjęła wolę i myśli Boga, a Jej całe życie stało się drogą 

Boga. W swej postawie Maryja jest przykładem świętości, który uczy, że przez posłuszeństwo 

wiary dokonuje się niejako „wcielenie” Boga, który przebywa w człowieku jak w „świątyni”. 

Niebawem za sprawą Maryi, podczas Nawiedzenia świętej Elżbiety, odnalazł Bóg swe 

miejsce w życiu drugiej niewiasty. Ponieważ - jak napisał Ewangelista - „gdy Elżbieta 

usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił 

Elżbietę” (Łk 1,41). Tak więc z nielicznego grona ludzi przenikniętych Duchem Świętym, 
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Duchem Bożym, z wiernych uczniów Chrystusa powstanie niebawem nowy Lud Boży. A 

stanie się to w Dzień Pięćdziesiątnicy. Gdy uczniowie: „trwali jednomyślnie na modlitwie 

razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego (Dz 1,14) (...) zostali napełnieni 

Duchem Świętym” (Dz 2,4). W taki to sposób Apostołowie przebywający z Maryją zostali 

uświęceni Duchem Świętym i stali się świadkami Boga. Przygotowali drogę Panu: odrzucili 

ducha świata, który nie zna Boga i przyjęli Ducha Świętego, który sprawia, że myśli Boga 

stają się myślami człowieka, a drogi człowieka drogami Boga.       

Jedność Boga i człowieka w Chrystusie 

 Z pomocą Ducha Świętego w Jezusie Chrystusie rozpoznajemy zarówno myśli Boga, 

jak i Jego drogę. Do posłuszeństwa Chrystusowi i naśladowania Go Maryja zachęca nas 

słowami: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5). Te słowa Maryi odnoszą się do 

każdego ucznia Chrystusa i do każdego etapu jego życia. Słowa te należy odnieść też do 

siebie. Każdy z nas powinien odpowiedzieć na pytanie: „Czego Chrystus chce ode mnie 

dzisiaj?” Przebywanie chrześcijanina z Chrystusem nie jest tylko epizodem, jednorazowym 

spotkaniem, lecz trwaniem w jedności jak „latorośl w krzewie winnym”(J 15,4). Przeżywając 

zmienność własnej natury i zmienność świata, powinniśmy umieć interpretować wypowiedź 

Chrystusa: „Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą” (Mt 24,35). Wśród 

zmiennych myśli świata i jego zmiennych dróg - jest Chrystus. Ten sam wczoraj, dzisiaj i na 

zawsze. W jedności z Nim i w Nim trzeba nam tworzyć świat trwałych wartości. Nikt z nas 

nie powinien pozostawać w tym względzie „bezrobotny”. Przed spotkaniem z Chrystusem 

jesteśmy ponaglani słowami proroka: „Przygotujcie drogę Panu, dla Niego prostujcie 

ścieżki!” ( Mt 3,3). I chociaż Chrystus pojednał w sobie myśli oraz drogi Boga i człowieka, to 

rozpoczęty i prowadzony przez Niego proces jednania powinien dokonywać się w każdym 

człowieku. Tak więc od Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie przez Nawiedzenie św. 

Elżbiety ludzkość wyruszyła świadomie i dobrowolnie - z Maryją i z Chrystusem, w Duchu 

Świętym - ku zjednoczeniu z Bogiem i rodzajem ludzkim.  

Droga Krzyża  

 Drogę do Chrystusa najlepiej ukazuje Matka Najświętsza i prowadzi po niej tych, 

którzy Jej zaufali. Potwierdza to doświadczenie chrześcijańskie ludzi świętych. Świętych 

kanonizowanych i niekanonizowanych. Ich maryjna pobożność wyrażała się w niezłomnej 

miłości do Boga i bliźniego. Naśladując Chrystusa, przeżywali tę miłość wśród przyjaciół i 

wrogów, starając się zawsze dobrze czynić i dawać odpór złu. Jednak historia narodów 

dostarcza nam bogatego materiału do refleksji na temat okrutnych zachowań ludzi. Obecnie w 
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czeluściach serc ludzkich rodzi się i rozwija ślepa i odrażająca siła terroryzmu. Jest on 

znakiem choroby świata i porażki człowieczeństwa. Ponieważ bój ze złem, prowadzony w 

duchu demonicznej nienawiści jest drogą od nadziei do rozpaczy. W 2001 roku 11 września 

zadrżał świat, gdy waliły się nowojorskie wieże, grzebiąc w ogniu i gruzach tysiące 

niewinnych ofiar. Pierwszego września 2004 roku świat oniemiał ze zgrozy, gdy w Biesłanie 

w Północnej Osetii na terenie Rosji kartą przetargową polityków i polityki stały się dzieci. 

Dla niektórych z nich było to pierwsze i ostatnie pójście do szkoły. Tak więc totalitaryzm, 

terroryzm, agresje wojenne, buta ludzka służą w najwyższym stopniu diabelskiej idei, jaką 

jest pogarda wobec Boga i człowieka. We wrześniu wspominamy też napaść niemiecką i 

sowiecką z 1939 roku. Ludobójcze idee Zachodu i Wschodu - nazizm i komunizm, poparte 

zaślepioną siłą, rozpoczęły wówczas swe krwawe żniwo na ziemi polskiej. Duch narodu nie 

poddał się, zmierzył się ze złem, świadom, że „wolność krzyżami się mierzy”. Tak legli 

niepokonani powstańcy Warszawy. Odżegnali się wówczas od „poprawności politycznej” i 

poddańczych kompromisów. Ci bojownicy opowiedzieli się za „Bogiem, honorem i 

Ojczyzną” w sposób zdecydowany, tak jak umieli. Dzięki ich ofiarnej walce, odwadze i pracy 

żyjemy w wolnej Ojczyźnie. W kraju, w którym dziś, obok szacunku dla grobu nieznanego 

żołnierza, pojawia się coraz częściej szacunek dla grobu znanego żołnierza. 

  

Droga i bezdroża  

 Aby godnie żyć na ziemi trzeba nam odkryć źródło i podstawę naszej nadziei. Zdarza 

się nawet nam, chrześcijanom, że nadzieję pokładamy w życiu doczesnym. Święty Paweł 

przestrzega nas przed tym, mówiąc: „Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję 

pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania” (1 Kor 15,19). Dzieje 

się jednak tak, że niekiedy ulegamy duchowi tego świata. Szukamy w tym świecie mądrości i 

znaków wytyczających drogę naszego życia. Gorszymy się Krzyżem i unikamy Go, bo 

wydaje się On głupstwem. Sami próbujemy zmierzyć się ze Złem i szatanem. Dotyczy to 

między innymi postawy człowieka określanej jako „wierzącego, ale nie praktykującego”. 

Trzeba jednak z mocą powiedzieć, że szatan nie boi się ludzi sukcesu, uczonych, sławnych, 

sprawujących władzę, majętnych. Nie boi się tłumów. Szatan boi się ludzi świętych, ludzi 

Bożych, tych, którzy biorą swój krzyż i naśladują Chrystusa, z całą konsekwencją zachowania 

wszystkich przykazań Bożych i wytrwałego życia modlitewno-sakramentalnego. Nie wolno 

nam zatem poddawać się duchowi tego świata, a więc schodzić z drogi Chrystusa na 

bezdroża, gdyż wtenczas powtórzą się słowa z księgi proroka Izajasza: „Bo myśli moje nie są 

myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami – wyrocznia Pana” (Iz 55,8). Powinniśmy 
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w pełni zaakceptować „funkcje” spełniane przez Chrystusa i Jego Kościół. Nie do przyjęcia 

jest bowiem postawa, w której przyjmuje się „funkcję” królewską i prorocką, a pomija 

kapłańską, a więc postawa, która ceni sprawności organizacyjne, nauczycielskie, a lekceważy 

uświęcające. Analizując w tym względzie nasze życie, nurty oświatowe oraz tendencje 

europejskie, możemy stwierdzić, że praktycznie człowiekowi jest bardzo trudno 

zaakceptować Boga Wcielonego, obecnego w Kościele. A przecież uświęcenia dokonuje tylko 

Bóg, Bóg obecny w modlitwie, w ofierze i sakramentach.  

 

Przez Maryję do Jezusa  

 W świecie, w którym żyjemy, znajduje się – jak tego doświadczamy - nie tylko droga 

Chrystusowa. Całkiem zatem sensowne jest mówienie o bezdrożach oraz złej i błędnej drodze 

do Boga: „Wchodźcie przez ciasną bramę! – przestrzega Chrystus. Bo szeroka brama i 

przestronna ta droga, która prowadzi do zguby (...). Jakże ciasna jest brama i wąska droga, 

która prowadzi do życia” (Mt 7,13-14). Wobec tak wielkich, odpowiedzialnych i trudnych 

wyzwań wołamy w modlitwie litanijnej do Maryi - „Bramo niebieska”
3
. Wezwanie to oraz 

słowa Ojca Świętego, wypowiedziane w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP w roku 

2001 przed modlitwą Anioł Pański, ukazują miejsce Maryi w historii zbawienia: „Ku Maryi, 

jaśniejącej w niebie pośród zgromadzenia świętych, kieruje się dzisiaj spojrzenie wszystkich 

wierzących (...). Tak jak Księżyc świeci odbitym światłem Słońca, tak też niepokalane piękno 

Maryi jest całkowicie związane z pięknem Odkupiciela. Matka odsyła nas do Syna; przez Nią 

dochodzi się do Chrystusa (...). Aby nabrać ufności i nadać sens życiu, ludzie muszą spotkać 

Chrystusa. A Maryja Dziewica jest niezawodną Przewodniczką prowadzącą do źródła światła 

i miłości, którym jest Jezus; przygotowuje nas do spotkania z Nim
4
”. 

                                 Amen. 

 

  + Tadeusz Pikus 

                                                                                        Biskup Drohiczyński 

                                                 
3
 Droga do nieba.  Katolicki modlitewnik i śpiewnik, Opole 2003, 407. 

4
 Jan Paweł II, Przez Maryję do Jezusa. 8 XII 2001 – Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański”. 


