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Homilia podczas Mszy św.
dla uczestników Sympozjum i koncertu
w Sanktuarium Leżajskim – 11. 09. 1998 r.

G

romadzimy się w Bazylice leżajskiej w Jubileuszowym Roku 400−lecia obec−
ności cudownego wizerunku Matki Bożej Pocieszenia. Stajemy przed Obli−
czem Matki Bożej, by Jej podziękować za łaski upraszane przez cztery wieki
Swoim wiernym czcicielom w tym Matkę Boga i naszą najlepszą Matkę.
Jako Polacy oddajemy cześć Maryji także jako Królowej i Opiekunce Polskiego
Narodu. Maryja bowiem wraz z przyjęciem chrztu przez naszych przodków weszła na
zawsze w historię Polski i do dziś pozostaje opiekunką naszego narodu. Od samego
początku naszych dziejów jest obecna w naszym życiu religijnym i społecznym. Jej
kult snuje się jak złota nić poprzez dzieje naszego kraju. Maryja jako Królowa Polski
opiekowała się polskim narodem, chroniła w nim wiarę i ducha narodowego, zwłasz−
cza w trudnych chwilach dziejowych, w momentach niebezpieczeństw i przeciwno−
ści, a także klęsk i upadków.
Maryja jako Królowa obroniła nasz naród przed potopem szwedzkim; w czasie
reformacji uratowała chwiejącą się wiarę Polaków; w latach okupacji hitlerowskiej
iw najnowszych dziejach komunistycznego zniewolenia narodu Ona, Matka i Królo−
wa była pociechą i nadzieją umęczonego ludu. Była zawsze Wspomożycielką w trud−
nej walce o wolność i słuszne prawa narodu.
Wszyscy w mniejszym lub w większym stopniu doświadczamy szczególnej opie−
ki i przemożnej pomocy naszej Królowej i najlepszej Matki. Oręduje za nami na
Jasnej Górze w tylu miejscach na polskiej ziemi. Wybrała także i to miejsce – Leżajsk,
aby być z nami, aby otaczać nas Swoją macierzystą opieką i prowadzić drogą Bożych
przykazań. Obrała to miejsce, aby tutaj w szczególny sposób wstawiać się za nami u
Swojego Syna, by leczyć nasze choroby duchowe i fizyczne.
Możemy dzisiaj, także i w tym sanktuarium, powtórzyć słowa naszego pisarza
Henryka Sienkiewicza:
„Maryja weszła w każdą dziedzinę naszego życia do tego stopnia, że tężyznę
moralną naszych rodzin, jaka przetrwała jeszcze do dni naszych, zawdzięczamy.
Jej wpływom i Jej działaniu. Obecność pani Jasnogórskiej w życiu narodu odci−
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snęła piętno w naszej kulturze i sztuce; pozostawiła swe ślady również w literaturze
pięknej. Nie ma prawie poety, który by nie wysławiał Maryi – danej jako pomoc
iobrona narodu w najtrudniejszych jego chwilach.”
Także i dzisiaj, u schyłku XX wieku, Maryja jest obecna w naszym życiu religij−
nym, narodowym i kulturalnym. Maryja opiekowała się i nadal opiekuje się naszym
narodem, i tak jak niegdyś, tak i w tych trudnych czasach pomaga Polakom bronić
wolności, prawdy i godności ludzkiej. Prowadziła i prowadzi swoich wiernych czcicie−
li drogą Bożych przykazań i Chrystusowej Ewangelii. Maryja przez całe dzieje inspi−
rowała także, i czyni to nadal, do działalności artystycznej, do tworzenia dzieł sztuki.
Wielokrotnie pod Jej wpływem objawiło się bogactwo duchowe człowieka, także
wielu Polaków, osób świeckich i zakonników. Można powiedzieć, że Maryja wyzwa−
lała w ludziach wierzących zdolność tworzenia dzieł sztuki i kultury. Pomagała niejako
do pełnego wykorzystania szczególnych darów Bożych, udzielonych przez Boga nie−
którym ludziom – artystom, poetom, dla chwały Bożej i dla dobra społeczności ludz−
kiej. Świadectwem tego są między innymi sanktuaria Maryjne rozsiane po całym
świecie i wyjątkowo liczne na naszej polskiej ziemi. Tym świadectwem jest także i to
sanktuarium leżajskie, ta przepiękna Bazylika Matki Bożej Pocieszenia.
Owocem obecności Matki Bożej w tym wybranym miejscu są niezliczone dary
duchowe, nawrócenia i uzdrowienia, jakich poprzez Maryję Bóg udzielał przez cztery
wieki – i udziela nadal – Ludowi Bożemu gromadzącemu się tutaj na modlitwie. Tym
owocem są również modlitwy uwielbienia i dziękczynienia do Boga tu zanoszone,
podziękowania za otrzymane łaski; są nim pielgrzymki pokutne i dziękczynne oraz
liczne wota Matce Bożej Pocieszenia ofiarowane. Wyrazem wdzięczności Bogu ze
strony wiernego ludu za wybranie tego miejsca, za objawienia Matce Bożej wraz
zDzieciątkiem Jezus i św. Józefem oraz za Jej szczególną obecność na tym miejscu,
jako Matki i Orędowniczki u Boga, jest ta świątynia – Bazylika, jej bogaty wystrój
idzieła sztuki tworzone na przestrzeni czterech wieków; obrazy, rzeźby liczne malo−
widła, a także zabytkowe i wyjątkowe organy.
W roku Jubileuszowym 400 lat obecności cudownego wizerunku Matki Naj−
świętszej dziękujemy również Bogu za tych wszystkich, którzy wznieśli tę świątynię,
za tych, którzy zadbali o jej wyjątkowy wystrój i ubogacili ją dziełami sztuki, poświęca−
jąc dla tej sprawy swoje siły i talenty.
Poprzez Maryję i wraz z Nią uwielbiamy i wysławiamy Boga za wielkie rzeczy,
które nam uczynił. Dziękujemy także Matce Najświętszej za Jej czterowiekową obec−
ność w tym miejscu i upraszane nam u Boga łaski. Równocześnie pragniemy Ją
prosić o dalszą opiekę nad Kościołem i Ojcem Św. Janem Pawłem II, nad naszą
Ojczyzną i nad naszymi rodzinami. Polecamy Jej macierzyńskiej opiece również tych
wszystkich, którzy szczególnie w tym Roku Jubileuszowym, poprzez organizowane
uroczystości w Sanktuarium, a dzisiaj także poprzez sympozjum naukowe ukazują
nam rolę Maryi w naszym życiu oraz piękno tego miejsca i jego znaczenie w życiu
religijnym i kulturalnym, i w dziejach naszego narodu. Naszą wspólną modlitwą za−
noszoną przez Maryję do Boga obejmujemy również artystów, którzy muzyką i śpie−

Homilia podczas Mszy św. dla uczestników Sympozjum i koncertu ...

127

wem pomagają nam wznosić nasze serca i umysły do Boga, uwielbiać Go i dzięko−
wać Mu za dobrodziejstwa, jakich nam w tym wybranym miejscu nieustannie udziela.
Niech Matka Najświętsza, Matka Boża Pocieszenia, uprasza Boże błogosławień−
stwo; organizatorom sympozjum i jego uczestnikom oraz tym wszystkim, którzy spieszą
do Jej tronu w Leżajskim Sanktuarium. A wszystkim nam tu obecnym niech wyjedna
światło i moc Ducha Świętego w codziennym życiu, w zaszczytnym dziele tworzenia
dobra i piękna, a tym samym w służbie drugiemu człowiekowi. Amen.
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