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XIII 

 

 

MATKA UPOMINA 
 

Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Węgrowie 

 

 

    Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia      

i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go 

przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół 

Niego, gdy Mu powiedzieli: «Oto Twoja Matka 

i bracia na dworze pytają się o Ciebie». Odpo-

wiedział im: «Któż jest moją matką i którzy są 

braćmi?». 
(Mk 3,31-33) 

 

 Kilka wersetów wcześniej przed zacytowanym 

fragmentem z 3 rozdziału Ewangelii według św. Marka, 

autor mówi o Zbawicielu: Potem przyszedł do domu,         

a tłum znów się zbierał, tak, że nawet posilić się nie mogli 

(Mk 3,20). Wtedy pojawia się Maryja wraz z bliskimi Je-

zusa (por. Mk 3,21). 

Nie wiemy czy przyszła zatroskana o swojego Sy-

na, bo był głodny, czy przyszła zatroskana z powodu tego 

jak ludzie Go traktowali. Ewangelista podaje, że mówili: 

odszedł od zmysłów (…), ma Belzebuba i przez władcę 

złych duchów wyrzuca złe duchy (Mk 3,21-22). Wiemy 

jedno, że przyprowadziło ją tutaj matczyne serce i miłość 
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do Syna. On zaś, gdy zostaje o tym poinformowany, od-

powiada pytaniem: «Któż jest moją matką i którzy są 

braćmi?». I spoglądając na siedzących dokoła Niego 

rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę 

Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką» (Mk 3,33-35). 

Można pomyśleć, że Jezus odtrąca swoją Matkę, 

która troszczy się o Niego, ale kiedy przypomnimy sobie, 

że Maryja w najdoskonalszy sposób wypełniła Bożą wolę, 

to widzimy, że w tych słowach Jezus ją wywyższył, uka-

zał jako wzór do postępowania. Każdy z nas może wejść 

do rodziny Jezusa, stać się Jego bratem lub siostrą, kiedy 

będzie miał otwarte serce na wypełnianie Bożej woli i tym 

sercem będzie wsłuchiwał się w subtelny głos Boga. 

Maryja, jako nasza Matka, uczula nas na to. Ukazu-

je się także dziś i za przyzwoleniem Stwórcy mówi i to 

nieraz bardzo mocne słowa. W Fatimie i w innych miej-

scach objawień wzywa do osobistego nawrócenia i poku-

ty. To orędzie rozchodzi się po całym świecie, zaś jego 

symbolem jest figura Pani w bieli. 

W diecezji drohiczyńskiej, w ciągu krótkiego jej 

istnienia, dwa razy Maryja nawiedzała swoje dzieci w 

Znaku Fatimskim. W wielu parafiach są odprawiane spe-

cjalne nabożeństwa, ale szczególnym miejscem tego kultu 

jest bazylika w Węgrowie. Tu przez wiele już lat, od maja 

do października w 13 dniu miesiąca, sprowadzona z Por-

tugalii figura Matki Bożej opuszcza mury kościoła. Nie-

siona jest z modlitwą w procesji wokół Bazyliki jako 

znak, że Zbawiciel przysyła swoją Matkę do naszej co-

dzienności, bo chce, abyśmy także stali się Jego rodziną.  

 

 

 


