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Z Boga nasze zdrowie i życie1 

(XIII Niedziela Zwykła) 

(Czyt.: 2Krl 4,8-11.14-16a; Ps 89,2-3.16-19; Rz 6,3-4.8-11; Mt 10,40; Mt 10,37-42) 

 

Czcigodny Księże Proboszczu, Kustoszu Sanktuarium, 

Drodzy Bracia Kapłani i Osoby życia konsekrowanego, 

Kochani Parafianie i Pielgrzymi, 

Drodzy Słuchacze Katolickiego Radia Podlasie, 

 

 

Jest czas rodzenia 

 Słyszeliśmy przed chwilą, że prorok Elizeusz znalazł dom u zamożnych ludzi. Przyjął 

ich zaproszenie i gościnę, z której chętnie korzystał. Gospodyni dostrzegła w nim świętego 

męża Bożego. Elizeusz zastanawiał się, czym mógłby im się odwdzięczyć. Byli bogaci, 

wydawało się, że niczego im nie brakuje. Sługa proroka, Gechazi, rzekł do niego: „Niestety, 

ona nie ma syna, a mąż jej stary” (2Krl 4,14). Mając na uwadze możliwości ludzkie, ta 

sytuacja wydawała się być beznadziejną. Elizeusz jednak kazał słudze przywołać niewiastę, 

której oświadczył: „O tej porze za rok będziesz pieściła syna” (2Krl 4,16). Słysząc słowa 

proroka, kobieta rzekła: „Ach mężu Boży, panie mój! Nie oszukuj służebnicy twojej!” (2Krl 

4,16). Wbrew wątpliwościom kobiety, słowa proroka spełniły się i przyszedł na nią czas 

rodzenia. To, co było niemożliwe dla ludzi, tego dokonywała moc Boża. Tak więc, spełniły 

się słowa proroka Elizeusza, podobnie jak spełniła się obietnica w przypadku Sary, żony 

Abrahama (Rdz 18,10), który wcześniej w pewnym momencie wprost zarzucił Bogu, 

mówiąc: „Nie dałeś mi potomka” (Rdz 15,3). Spełniła się prośba Racheli, żony Jakuba, której 

Bóg otworzył łono (Rdz 30,22), czy też Elżbiety, żony Zachariasza, a matki Jana Chrzciciela, 

która była niepłodna (Łk 1,7.13). W świetle spełnionych przez Boga obietnic trzeba nam 

odkryć i przyswoić tę prawdę, że źródłem życia doczesnego jest nasz Stwórca. To jedynie On 

udziela ludziom i swoim stworzeniom płodności, która umożliwia przekazywanie życia.  

                                                 
1 Homilia wygłoszona 2 lipca 2017 r. w Ostrożanach, w kościele parafialnym p.w. Narodzenia NMP, w 30-lecie 

koronacji wizerunku Jezusa i Matki Bożej Ostrożańskiej z Ostrożan – 5 lipca 1987 r.  



Jest czas umierania 

 „Wszystko ma swój czas – napisał prorok Kohelet – i jest wyznaczona godzina na 

wszystkie sprawy pod niebem. Jest czas rodzenia i czas umierania” (Koh 3,1-2). My sami nie 

wyczuwamy początku swego życia, ani jego kresu. Jedno i drugie jest poza zasięgiem 

naszego oddziaływania, chociaż życie przeżywamy jako nasze, własne i osobiste. Prorok 

Kohelet poza czasem rodzenia i umierania nie znał innego czasu w historii życia. Dlatego, 

czując całym sobą dramat i ból przemijania, słusznie napisał: „Wszystko jest marnością. 

Wszystko idzie na jedno miejsce: powstało wszystko z prochu i wszystko do prochu znów 

wraca” (Koh 3,19-20). Wśród tej ziemskiej marności przemijania, bez jakiegokolwiek celu, 

Stwórca umieścił niezniszczalną „perłę”; niewiastę wybraną, pełną łaski, Maryję dziewicę. 

Ona poczęła z Ducha Świętego Syna, Jezusa Chrystusa, który przyjął czas rodzenia i czas 

umierania, ale wprowadził czas zmartwychwstania. On Jezus wprowadził wieczność do 

historii. Ponieważ sam Bóg w Jezusie Chrystusie podzielił ziemski los człowieka, los każdego 

z nas, byśmy mogli mieć udział w Jego bóstwie, mieć udział w życiu wiecznym. Uświadamia 

nam tę prawdę Paweł apostoł w Liście do Rzymian: „Czyż nie wiadomo wam, że my 

wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni 

w Jego śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim 

pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie – jak Chrystus powstał z martwych 

dzięki chwale Ojca” (Rz 6,3-4). 

 

Stracić, aby zyskać  

 Według logiki zbawczej, dla Chrystusa powinniśmy stracić wszystko, abyśmy mogli 

w Nim odzyskać to wszystko, co straciliśmy dla Niego i na dodatek otrzymać nagrodę 

wieczną. Bez Chrystusa to, co mamy jest marnością. Dlatego – powie On apostołom: „Kto 

kocha ojca i matkę bardziej niż Mnie nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę 

bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien” (Mt 10,37). Po przyjęciu Chrystusa możemy już w 

innej perspektywie oceniać siebie i świat. O tym szczerze i aż do bólu napisał Paweł apostoł, 

zestawiając potęgę Chrystusa z małością człowieka i z marnością tego świata: „Wszystko, co 

było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę (…). Dla Niego wyzułem 

się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym [tylko] pozyskał Chrystusa (…) przez 

poznanie Jego [i] upodobniając się do Jego śmierci, dojdę jakoś do pełnego powstania z 

martwych” (Flp 3,7-10). Historia zbawienia ukazuje, że wraz z narodzeniem Najświętszej 

Maryi Panny narodziła się nadzieja dla całej ludzkości i dla świata. Spełniła się ta nadzieja w 

zwiastowaniu Maryi, która, jako pokorna służebnica, przyjęła wolę Boga i poczęła Syna 



Bożego, Jezusa Chrystusa. O Jezusie jako nadziei naszej tak wypowiedziała się Siostra Paula 

Malecka, założycielka Zgromadzenia Córek Najczystszego Serca NMP: „Nic ponad Jezusa, 

nic na równi z Jezusem, nic obok Jezusa, ale wszystko w Jezusie, a Jezus we wszystkim”.  

 

Siła wiary podstawą nadziei 

 Maryja z Nazaretu, Najświętsza Dziewica, uczy nas wiary i zawierzenia Bogu. Ona też 

wstawia się za nami i wyprasza nam łaskę wiary. Jako Matka Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, 

była obecna w całym Jego ziemskim życiu. Chrystus w testamencie uczynił Maryję naszą 

Matką, nas zaś Jej dziećmi. Wzięta do nieba pozostaje w Kościele, o czym świadczą Jej 

objawienia oraz znaki, jakimi są cudowne figury i obrazy, przy których dokonują się cuda 

nawróceń, uzdrowień, umocnienia duchowego. Dzisiaj stajemy przed wizerunkiem Matki 

Bożej Ostrożańskiej. Najstarsze wzmianki o  tym Cudownym Obrazie Matki Bożej z 

Dzieciątkiem pochodzą z XVII w. W 1666 r. obraz znajdował się w głównym ołtarzu. 

Pierwotnie umieszczona była na nim  sukienka z błękitno-czerwonej materii, haftowanej 

srebrem i złotem. Już w XVII  w. przy obrazie umieszczone były liczne wota – złote i srebrne. 

Niektóre z nich zostały, za zgodą Konsystorza Janowskiego, przetopione i wykorzystane do 

wykonania nowej sukienki. Obraz od dawna był odsłaniany i zasłaniany. Wszystkie te dary 

składane Maryi oraz wyrazy czci były świadectwem wdzięczności za doznawane łaski, 

płynące od Boga za Jej wstawiennictwem. Jej obecność w tym sanktuarium była ostoją wiary 

rodzącej nadzieję w sercach wiernych. O tej nadziei tak pisał Lucjan Boruta, poeta z 

Drohiczyna, człowiek, który przeżył dramat swojej ułomności i kalectwa:  

„Nieraz, modląc się myślę: 

– Czy Ty, Boże, z tego «złomu» 

Jeszcze możesz co wykrzesać? 

 – Tak, mogę! – odpowiada On. 

I to jest jedyna moja nadzieja…”2 

 

Dziecięca więź z Matką Bożą  

 Obok spisanych świadectw, upamiętniających doznane cuda i łaski, istnieją opowieści 

ludowe. Jedna z nich głosi, że tutaj, bardzo dawno, miała się objawić na lipie Matka Boska, a 

koło tej lipy był kamień ze śladami stóp Najświętszej Panienki, który został umieszczony pod 

wielkim ołtarzem. Trzeba przyznać, że jest to bardzo częsty motyw opowieści ludowych 

dotyczących rzekomych objawień Maryi. Wielkim czcicielem Pani Ostrożańskiej był między 

                                                 
2 L. Boruta, Nadzieja, w: Nadbużański Psałterz,  Drohiczyn 2015, s. 75, 77. 



innymi ks. Jan Auder, proboszcz parafii. Wizerunek Maryi zawsze budził u pielgrzymów, a 

szczególnie u ostrożańskich parafian, głęboki szacunek połączony z dziecięcą ufnością. 

Zwracali się oni często do Niej słowami „nasza Matuchna”. Na kolanach przesuwali się 

wokół ołtarza, a gdy odsłaniano obraz śpiewali, tak jak czynią to dziś: 

„Witaj Ostrożańska Matko Jedyna 

Uproś nam łaskę u swego Syna 

Witaj, witaj, Niepokalana 

Witaj, witaj, Matko Kochana”. 

Przy pożegnaniu słowo „witaj” zamieniano na „żegnaj”. Wśród wielu pielgrzymów 

przybywali i przybywają tutaj m.in. małżonkowie, by za pośrednictwem Maryi prosić Boga 

Stwórcę cud, jakim jest dar potomstwa, a osoby uzależnione o uwolnienie z nałogów i trwanie 

w postanowieniach.   

 

Koronacja Matki Bożej Ostrożańskiej 

 Ludzie dziękują Maryi za wszelkie dobro, składając prośby w księgach świadectw. 

Wśród podziękowań i próśb niczym refren powtarza się nieustannie ufne wołanie o zdrowie. 

o  szczęśliwe życie zarówno tu, na ziemi, jak i w wieczności. Wsłuchując się w głosy 

wiernych i doceniając rolę Maryi w znaku obrazu ostrożeńskiego, bp Władysław Jędruszuk, 

w swoim czasie, skierował prośbę do Ojca Świętego Jana Pawła II w sprawie koronacji 

Dzieciątka Jezus i Matki Bożej Ostrożańskiej. Papież w swoim breve z 24 lipca 1986 r. 

zezwolił na koronację cudownego obrazu. Dnia 11 czerwca 1987 r. Jan Paweł II podczas 

pielgrzymki do ojczyzny poświęcił na Jasnej Górze korony przedstawione przez ks. 

Krzysztofa Maksimiuka, proboszcza, oraz delegatów parafii. A 5 lipca 1987 r., trzydzieści  lat 

temu, odbyła się koronacja Jezusa i Maryi. Koronacji  dokonał, w obecności bp. Władysława 

Jędruszuka, ordynariusza diecezji oraz licznie zgromadzonych biskupów, kapłanów, alumnów 

seminarium, osób życia konsekrowanego i rzeszy wiernych, kard. Józef Glemp, prymas 

Polski. Jeden z uczestników uroczystości koronacyjnej do dzisiaj przeżywa podniosłość tego 

niezwykłego aktu, a pokropienie deszczem, w czasie jego trwania, odczytuje jak znak 

błogosławieństwa Bożego. Niestety, 25 marca 2013 r., dokonano świętokradztwa. Złodzieje 

włamali się do sanktuarium, skradli zabytkowy srebrny płaszcz z obrazu Matki Bożej oraz 

korony poświęcone przez Jana Pawła II. Sprawców ujęto, a część rzeczy, w tym zniszczone 

papieskie korony, odzyskano – szata  jednak zaginęła. Dzięki ofiarności parafian i 

pielgrzymów oraz troski ówczesnego proboszcza, ks. Romana Szmurło, korony naprawiono a 



srebrną szatę odtworzono. Poświęcenia odnowionej ikony dokonał 6 lipca 2014 r. ordynariusz 

diecezji drohiczyńskiej.      

 

Maryja Matką na ziemi i w niebie 

 

 Dzisiaj wspominamy trzydziestą rocznicę koronacji i przywołujemy z wdzięcznością 

uczestników tamtych wydarzeń. Wielu z nich już zakończyło pielgrzymowanie ziemskie. 

Odszedł Ojciec Święty, Jan Paweł II, prymas Józef Glemp, odeszli biskupi obecni na 

koronacji, wielu kapłanów, niektórzy parafianie i pielgrzymi. Pamiętamy o nich w modlitwie. 

Przez Maryję i wraz z Maryją, która jest naszą Matką na ziemi i w niebie, oraz ze św. Janem 

Pawłem II zanosimy szczerym sercem dziękczynienie Panu Bogu za Jego wierność w 

spełnianiu swoich obietnic, za dar życia doczesnego i wiecznego oraz za Jego miłość, 

przywołując słowa psalmu:  

„Na wieki będę śpiewał o łasce Pana. 

Moimi ustami będę głosił Twą wierność  

Przez wszystkie pokolenia” (Ps 89,2-3).    

Amen. 



 


