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Zdjęcie oryginalnej ikony z kościoła

św. Alfonsa Marii de Liguoriego w Rzymie - 2 -
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Niniejszy numer naszego miesięcznika powstał

z okazji zbliżającej się 50. rocznicy koronacji toruń-
skiej ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy –
głównej patronki naszej diecezji.

Rys historyczny oparty jest głównie na stronie
internetowej redemptorystówwww.redemptor.pl,
skąd pochodzą również zdjęcia. Natomiast tekst
o symbolice i teologii ikony jest autorstwa o. Euge-
niusza Karpiela, który założył pracownię pisania ikon
w Toruniu oraz jest aktualnie odpowiedzialny za
wierność kopii ikon MBNP na całymświecie z ramie-
nia Generała Zgromadzenia Ojców Redemptorystów.

Historia powstania ikony
Badania deski ikony Matki Bożej Nieustającej

Pomocy metodą węgla C-14 i promieniami rentgena
określają czas powstania obrazu na przełom XIV/XV
wieku. Najprawdopodobniej ikona została namalowa-
na w klasztorze naświętej górze Atos albo w Bizan-
cjum. Stamtąd mogła trafić na Kretę. Istnieją bowiem
przekazy z 1495 r. mówiące, że na Krecie oddawano
cześć cudownemu wizerunkowi Matki Bożej. Pier-
wsza historyczna wzmianka o ikonie Matki Bożej
Nieustającej Pomocy pojawiła się cztery lata później,
gdy ikona znajdowała się już w Rzymie. Wkrótce po-
wstały przekazy ożyjącym w XV wieku kupcu, który
wykradł ikonę z jednego z kościołów na Krecie. Wra-
cając drogą morską do Rzymu w cudowny sposób
uratował się z burzy, co przypisywał opatrznościowej
interwencji Madonny z ikony. Po jegośmierci ikonę
umieszczono w kościele św. Mateusza Apostoła
w Rzymie w dniu27 marca 1499 r.Odtąd rozpow-
szechnił się w Rzymie kult Matki Bożej Nieustającej
Pomocy, nazywanej także Matką Bożą Niezawodnej
Pomocy, Matką Bożą od św. Mateusza i Matką Bożą
Cierpliwego Wspomożenia. W 1739 r. kościół św.
Mateusza, w którym znajdowała się cudowna ikona
przejęli augustianie z Irlandii.

Zanik kultu
W 1798 r. wojska napoleońskie po zdobyciu
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Rzymu zniszczyły niemal trzydzieści kościołów,
w tym kościół św. Mateusza i klasztor augustiański.
Budynki zostały rozebrane, a cudowną ikonę augu-
stianie przenieśli do kościoła św. Euzebiusza.
W 1819 r. zakon augustiański przeniósł się do kościo-
ła Santa Maria in Posterula, tam jednak otoczony kul-
tem był obraz Matki Bożej Łaskawej. Ikonę MBNP
umieszczono więc w prywatnej kaplicy augustianów i
powoli o niej zapomniano.

Odnowienie kultu
W 1855 r. w Rzymie

zaczęli działać redempto-
ryści, którzy w miejscu
dawnego kościoła św. Ma-
teusza pobudowali nowy
kościół ku czci Najświęt-
szego Odkupiciela, dedy-
kowany św. Alfonsowi
Marii de Liguori. W pier-
wszej grupie mężczyzn,
która rozpoczęła w Rzy-
mie swój nowicjat, był
Michał Marchi. Wcześniej
jako ministrant posługiwał
w kaplicy, gdzie znajdował
sie obraz MBNP i poznał

augustianina Augustyna Orsetti, który wielokrotnie
wspominał mu o zapomnianej ikonie Matki Bożej.

7 lutego 1863 r. słynny jezuita o. Francesco Blosi
w czasie kazania wspomniał o ikonie Matki Bożej
Nieustającej Pomocy znajdującej się w dawnym ko-
ściele św. Mateusza, na miejscu którego zbudowany
został kościół ojców redemptorystów. Dzięki o. Mi-
chałowi Marchi udało się odnaleźć ikonę i przełożony
generalny redemptorystów zwrócił się do papieża Piu-
sa IX z prośbą o zgodę na przeniesienie ikony MBNP
na jej stare miejsce do nowo wybudowanego kościoła.

11 grudnia 1865 r. papież Pius IX udzielił zgody
i – jak głosi tradycja – wyrzekł do redemptorystów
słowa: „Uczyńcie ją znaną na całym świecie!”

Kościół św. Alfonsa Marii
de Liguoriego przy

via Merulana w Rzymie



świat. Nabożeństwo no-
wennowe do Polski trafi-
ło w 1951 r.

Po pracach remonto-
wych w kościele św. Al-
fonsa w 1990 r. ikonę
umieszczono nad głó-
wnym ołtarzem. Przy tej
okazji ikona została od-
dana do Muzeum Waty-
kańskiego w celu prze-
prowadzenia grunto-
wnych prac konserwator-
skich. 30 czerwca 1991 r.

kościół św. Alfonsa przy via Merulana nawiedziłśw.
Jan Paweł II. W 1995 r. po raz kolejny przebudowano
ołtarz główny, w którym znajduje się ikona MBNP.

Ikona MBNP w Toruniu
Toruńska kopia ikony Matki Bożej Nieustającej

Pomocy została namalowana w 1901 r. i poświęcona
przez papieża Leona XIII pierwotnie dla parafii
w Osieku, w diecezji płockiej. 17 czerwca 1920 r. tra-
fiła do nowej kaplicy redemptorystów w Toruniu na
Bielanach, gdzie tego samego dnia do Arcybractwa
MBNP zapisało się około 2 tysiące osób. W 1936 r.
powstała Straż Honorowa MBNP, która obok modlit-
wy przed cudownym obrazem, zajęła się pomocą ubo-
gim i chorym. W czasie wojny obraz ukryła rodzina
Józefy i Franciszka Jeziorskich.
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Po odnowieniu ikony
przez polskiego malarza
Leopolda Nowotnego26
kwietnia 1866 r. udostęp-
niono ją wiernym w ko-
ściele św. Alfonsa, by
mogli oddawać jej cześć.

5 maja 1866 r. przybył
modlić się przed ikoną pa-
pież Pius IX, zaś 23 czer-
wca 1867 r. odbyła się
uroczysta koronacja ikony
koronami papieskimi.
Rozwój kultu zaowocował

powstawaniem licznych bractw, które w 1867 r. połą-
czono w jedno Arcybractwo Matki Bożej Nieustającej
Pomocy iśw. Alfonsa. Od tych wydarzeń kultu zaczął
rozwijać się jeszcze szybciej.

W 1876 r. został poświęcony Matce Bożej Nieu-
stającej Pomocy pierwszy kościół redemptorystów
w Roxbury (Boston, USA). W tym samym roku usta-
nowiono święto Błogosławionej Dziewicy Maryi pw.
Nieustającej Pomocy, któremu później wyznaczono
dzień 27 czerwca.

W 1922 r. w kościele św. Alfonsa w Saint Louis
(Missouri, USA) rozpoczęto cotygodniowe nabożeń-
stwo ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Zwy-
czaj ten szybko rozprzestrzenił się z USA na cały

Uroczyste wniesienie ikony
MBNP do kościoła
św. Alfonsa w 1866 r.

Św. Jan Paweł II modli sie przy ikonie MBNP w Rzymie
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Odnowiony ołtarz
z cudowną ikoną MNNP

Kościół oo. redemptorystów w Toruniu
- 6 -

Po wojnie rozwój kultu doprowadził do ogłosze-
nia Matki Bożej Nieustającej Pomocy28 listopada
1962 r.główną patronką diecezji chełmińskiej, zaś pa-
pież Paweł VI udzielił zgody na koronację wizerunku,
której dokonał1 października 1967 r. prymas Polski
kard. Stefan Wyszyński.

ks. Wacław Dokurno
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Osoby na ikonach są przedstawiane po imieniu
lub według posłania, jakie mają wypełnić, najczęściej
w stenografii języka greckiego. Najwyżej po stronach
skroni Maryi:Matka (MP) Boża (ΘΥ); nad aniołami:
po lewej –Archanioł Michał (Ο APM) ; po prawej –
Archanioł Gabriel (O APΓ); obok głowy Jezusa:Je-
zus (ΙC) Chrystus (ΧC). Opis należy do kanonu iko-
ny i umieszczany jest po to, by nie pozostawiać wąt-
pliwości, kim są przedstawione postacie i dać możli-
wość dowiedzenia się o nich więcej.

KOLORY

Ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy jest ma-
lowana na desce pozłoconej prawdziwym złotem, jak
wszystkie ważne ikony. Złoto jest symbolem wie-
czności („ani mól, ani rdza” go nie niszczą) i nieskoń-
czoności (wyzłocona deska miękkością złota i głębią

Uroczysta nowenna do MBNP w Toruniu
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nie zatrzymuje, lecz zaprasza do pójścia dalej i
w głąb). Ono blaskiem swym nie oślepia, kolorem
ogrzewa, raduje, podnosi i wzbudza podziw; jest więc
symbolem chwały Bożej i wspaniałości nieba. Jezus,
Maryja i aniołowie zanurzeni w głębi złocistej –
w chwale niebieskiej, dzięki ikonie są nam bardzo
bliscy; na spojrzenie, na dotyk dłoni i warg, przypo-
minając, gdzie jest nasze miejsce według słów Jezusa:
„W domu Ojca mego jest mieszkań wiele” (J 14,2).

Szata wierzchnia Maryi całodziana jestbłękitna ,
prawie granatowa, jak kolor rozgwieżdżonego nieba
pośród nocy. Malujący wiedział z kontemplacji Słowa
Bożego, że Maryja została odziana w błękit nieba:
„Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą!” (Łk 1,28).

Suknia Maryi , szata najbliższa jej ciału, jest
czerwona. Jest to odwieczny kolor miłości. Maryja
została odziana w miłość Trójcy Świętej, dotknięta
mocą DuchaŚwiętego: „DuchŚwięty zstąpi na Cie-
bie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Świę-
te, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym”
(Łk 1,36). Syn Boży (Jezus) – miłość od Ojca w Du-
chu Świętym wypełnia przestrzenie Jej ciała, duszy
i całegożycia.

Suknia Jezusa– zielona. Zieleń jest kolorem na-
dziei nażycie. Gdy na wiosnę zielenieją trawy, zapo-
wiadają wybuch życia. Bóg jest miłością, ale Jezus
został odziany nadzieją! To człowiek żyje nadzieją!
Syn Boży przyjmując ludzką naturę „ogołocił samego
siebie, przyjąwszy postać sługi” (Flp 2,7), zostawił
swą Boską postać, wszechmoc, majestat i chwałę
u Ojca, abyżyć nadzieją na swoje zmartwychwstanie
i nas wprowadzić na drogę tej samej nadziei.

Himation – wierzchnia szata Jezusa– purpuro-
wy. Purpurowe szaty nosili wyłącznie władcy. Biada
komuś, kto by w obecności władcy przyodział się
w purpurę! Syn Boży w ludzkiej naturze ani na mo-
ment nie przestał być Bogiem, zaś po zmartwych-
wstaniu ogłasza z mocą: „Dana Mi jest wszelka wła-
dza w niebie i na ziemi” (Mt 28,18). Jezus jest Bo-
giem i Panem. Purpuraświadczy o Boskiej naturze
Syna Bożego!
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Obydwa kolory: zielony i purpurowy są zjedno-
czone, ale nie są zmieszane. Obydwie natury: Boska
i ludzka w Chrystusie są zjednoczone, jednak nie są
zmieszane; czego pilnie strzegły przed błędnym rozu-
mieniem najstarsze wyznania wiary.

Uwaga!
Brąz (mieszanina kolorów) jest nieobecny w iko-

nach! Błędem jest pokrycie wyblakłej purpury hima-
tionu brązem i wyjaśniania tego ideą ziemi z brązowe-
go koloru, gdy ona jest na kuli ziemskiej zgoła różno-
barwna! Szczęśliwie ocalały sandał Jezusa, koloru
postarzałej purpury, na oryginalnej ikonie wskazuje
na pierwotny kolor wierzchniej szaty Jezusa. Jeżeli na
tego typu ikonach Jezus ma tylko suknię, to jest ona
zawsze w kolorze purpury, najczęściej z szarfą narzu-
coną lub opasującą koloru wyrazistej zieleni. Na naj-
starszej kopii rzymskiej ikony Matki Bożej Nieustają-
cej Pomocy z 1883 r., widzianej moimi oczyma, hima-
tion jest ciemnopurpurowy. Nażadnej z ikon nie
odziewano Jezusa w szaty brązowe!

Pas Jezusa– czerwony – symbolizuje miłość aż
po oddawanieżycia (męczeństwo). „Przyszedłem, aby
życie oddać za owce moje” (J 10,15). Jezus do Piotra
po trzykrotnym wyznaniu miłości powie: „Gdy byłeś
młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chcia-
łeś. Ale gdy się zestarzejesz, inny cię opasze i popro-
wadzi, dokąd nie chcesz” (J 21,18), przepowiadając
mu męczeństwo z miłości.

Suknie archaniołów– czerwone– odziani w mi-
łość Bożą i posłani z miłością Ojca naświat. W dło-
niach swych dzierżą: Archanioł Gabriel (po prawej
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stronie) – krzyż, Archanioł Michał (po lewej) – włó-
cznię i gąbkę z octem. Są one znakami woli Ojca dla
Syna Bożego: „Tak Bóg umiłowałświat, że Syna swe-
go dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale
miał życie wieczne” (J 3,16). Aniołowie w zielonych
skrzydłach niosą światu nadzieję.

Aniołowie szeroko rozwartymi oczyma patrzą
z podziwem na Jezusa,że „uniżył samego siebie i stał
się posłusznym aż do śmierci” (Flp 2,8). Żadnemu
z aniołów nie kazał Bóg stać się człowiekiem!
Spojrzenie archaniołów przynagla do podziwu dla ta-
jemnicy Słowa, które „stało się ciałem i zamieszkało
między nami” (J 1,14).

SYMBOLE
Gwiazda na głowie Maryi – Maryja jest gwiazdą

zaranną (jutrzenką), zapowiadającą słońce, Jezusa,
który zapewnia: „Ja jestemświatłością świata”
(J 8,12).
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Krzy ż na skroni Maryi (w formie jednego z wie-
lu krzyży greckich) wskazuje na charakter ikony bo-
lesnej. Symeon prorokuje Jej: „Twoją duszę miecz
przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu”
(Łk 2,35).

Jednak na obliczu Maryi iŚwiętych z tej oraz in-
nych ikon nie zauważymy bólu, tym bardziej rozpa-
czy, przedstawianych w obrazach i rzeźbach później-
szegośredniowiecza oraz szczególnie w okresie baro-
ku. Postacie emanują słodkim spokojem nieba – tam
mieszkają, patrzą na nas przez rzeczywistość zmar-
twychwstania,życzą nam tego samego, darowując
przyjaźń i pomoc.

Na prawym ramieniu Maryi
widoczne są prześwity znoszo-
nego płaszcza zakończone lilia-
mi andegaweńskimi. Same
prześwity (przetarcia w ubra-
niu) wskazują na Maryję ma-
luczką i ubogą z Magnificat (Łk
1,46-53), której duch raduje się,
że Bóg: „wejrzał na pokorę słu-
żebnicy” i „uczynił jej wielkie
rzeczy”. Lilie zaś wyglądem i
wonią sławią prawdę, że została
Ona od nowa stworzona (nowa
Ewa), nietknięta przez grzech –
Niepokalana.

Sandał zwisający z prawej
stopy Jezusa. Szukając wielekroć wyjaśnienia tego
znaku w poważnych źródłach, znajdowałem najczę-
ściej jedno: sandały z grubej skóry lub drewna były
konieczne, by chodzić po rozgrzanych słońcem ka-
mieniach i piachu pustyni. Odpadający sandał tak
można rozumieć: Syn Boży przyszedł, aby nic z do-
czesnych rzeczy (nawet koniecznych) tzw. „naszych”
ze sobą nie zabrać. Przeciwnie, wszystko nam oddać:
„Ja oddaję życie, abyżycie mieli!” (J 10,10). Wielu
też w znaku spadającego sandała dostrzega bezgra-
niczne ubóstwo Jezusa, co wzmacnia jeszcze powyż-
szą symbolikę.
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Uwaga!
Teoria rozwiązanego sandała z pośpiesznej

ucieczki Jezusa przed wizją krzyża nie jest spotykana
w teologii ikony, gdyż:

1. Jezus na tego typu ikonach nie jest przytulony
do Maryi, jak na ikonach „słodko kochającej” – „gli-
ko-filusy”.

2. Jezus nie patrzy z przerażeniem w stronę krzyża
trzymanego w ramionach Gabriela.

3. Jezus czterech Ewangelii nigdy nie uciekał
przed godziną krzyża. Zupełnieświadomie ją zapo-
wiadał i nasłuchiwał, kiedy wybije na zegarze woli
Ojca. Jeżeli znikał z oczu, gdy chcieli go ukamieno-
wać, lub inaczej zgładzić, to jedynie dlatego,że „je-
szcze nie nadeszła jego godzina” (J 7,30). O tej godzi-
nie nie mogli decydować ludzie!

Oczy Maryi przedziwnie spoglądają wokoło. Wi-
dzą każdego, gdziekolwiek by się nie znajdował, wpa-
trzone jednocześnie w głębię i stan jego duszy.
Naprawdę, trudno nie doznać w jednym momencie Jej
spojrzenia na sobie.

Usta Maryi pełne dobroci i łagodności z utajo-
nym uśmiechem na wargach zdają się mówić: Jestem
z tobą i dla ciebie! Przez wzrok i usta jej oblicze
promieniuje duchowym macierzyństwem, które Jezus
podarował nam z krzyża w testamencie mówiąc do
Maryi „Niewiasto, oto syn Twój!” oraz do Jana
„Synu, oto Matka twoja!”. „I od tej godziny uczeń
wziął Ją do siebie” (J 19,26).

I od tej godziny do dziś miliony chrześcijan biorą
do siebie Jej Macierzyństwo, z woli Ojca przeniesione
przez Jezusa z siebie samego na ichżycie i ich drogę
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do nieba; jakże licznie i skutecznie, przynajmniej od
XVI wieku z tej szacownej ikony. Maryja nie spu-
szcza ich z oczu. Jej macierzyństwo wzbudzone mocą
DuchaŚwiętego nie mogło zakończyć się na śmierci
Jezusa. Pozostaje Matką mistycznego Ciała Chrystusa
– Kościoła.

Pan Jezus przebywający w chwale po prawicy Oj-
ca, jednocześnie zasiada nażywym tronie lewego ra-
mienia Maryi. Jej człowieczeństwo i życie z woli Bo-
żej przez DuchaŚwiętego oraz z Jej „Amen”, stały się
Jego własnością. „Przyszedł do swojej własności”
(J 1,11). Jezus przezśmierć i zmartwychwstanie od-
kupił nasze człowieczeństwo, które od chrztu powin-
no rozgłaszać: „Panem jest Jezus!”. On powinien
zasiadać na żywym tronie człowieczeństwa i życia
każdego chrześcijanina!
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Oblicze Jezusa pełne słodkiego skupienia jest
zwrócone wzdłuż lewego ramienia (w złotą dal) tak,
aby oczy widziały i uszy słyszały Ojca, który jest
w niebie. Oddzielony od Ojca w ludzkiej naturze ni-
gdy nie przestał być z Nim jednością: „Ja i Ojciec
jedno jesteśmy” (J 10,30).

To wspaniała prowokacja,że nawet dziecko potra-
fi zapytać: A gdzie patrzy Jezus? lub: Co widzi Jezus?
Widząc Jego zapatrzenie, łatwo odgadnąć przesłanie –
Podnieście głowy i tęsknijcie ku waszemu Ojcu
w niebie! Patrzcie ze mną ku waszej przyszłości!:
„W domu Ojca mego jest mieszkań wiele” (J 14,2).

Jezus przedstawiony na tej ikonie madwanaście
lat. To Ten zeświątyni, mający świadomość swego
przeznaczenia: „Czemuście Mnie szukali? Czy nie
wiedzieliście,że powinienem być w tym, co należy do
mego Ojca?” (Łk 2,49).

Uwaga!
1. Na większości podobnych przedstawień, Jezus

patrzy ku Ojcu podnosząc głowę na wprost przed sie-
bie.

2. W opisywaniu ikony Matki Bożej Nieustającej
Pomocy nie należy nazywać dwunastoletniego Jezusa
„dzieciątkiem”, co zdarza się często. Powinno być:
„Jezus” lub „Maryja z Jezusem”!

3. Przekazy o pomniejszonej postaci Jezusa z po-
wodów plastycznych dla tej ikony nie mają zastosowa-
nia. Wymiary Jego ciała w pięknej geometrii wskazu-
ją, że gdyby zszedł z tronu ramienia Matki i stanął
obok, głowa dosięgłaby Jej ramienia.

Dłonie Jezusa– Jezus patrzący ku Ojcu zupełnie
świadomie kieruje ramiona i wkłada swe dłonie
w prawą dłoń Matki. Ukazuje w tym geście prawdę,
że jako Syn Boży zaistniał w Jej cielesności i ramio-
nach (opiece). Potwierdza to, ukazując nam godność
Jej macierzyństwa wobec siebie. Przedziwne: spój-
ność, spokój i harmonia dwóch gestów w jednej i tej
samej świadomości: „Słowo stało się ciałem i za-
mieszkało między nami” (J 1,14).

Prawa dłoń Maryi powinna spontanicznie zacis-
nąć się na dłoniach Jezusa. Tak się jednak nie dzieje!
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Malujący tę ikonę z kontemplacji Jej macierzyństwa,
przeniesionego na nas z krzyża, pozostawił prawą
dłoń z wszystkimi palcami wyprostowaną – to dłoń
wskazującą wprost na Jezusa. Patrząca z zatroska-
niem Maryja będzie wytrwale wskazywać na Tego,
który jest Drogą, co potwierdzają Jego słowa: „Ja je-
stemdrogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do
Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie” (J 14,6).

Ten gest decyduje o tym,że ikona Matki Bożej
Nieustającej Pomocy, oraz podobne do niej wizerun-
ki, zostały przez historyków sztuki określone termi-
nem (z języka greckiego)Hodigitria = Pokazująca
drogę (hodos = droga, hegeomai = prowadzić).

Trzeba też zauważyć, że Hodigitria – ikona Ma-
ryi z Jezusem, jako całość, jest jak brama otwarta,
przez którą wieczność przychodzi tu ku nam, a my ku
wieczności.

I rzecz niemal zupełnie pomijana: oto złoto prze-
bija różnokształtnymi szczelinami – okienkami w
różnych geometrycznych figurach, w zarysie postaci.
Przez człowieczeństwo Maryi i Jezusa oraz przez Jego
boskość prześwieca ku nam blask chwały nieba. My
zaś, jak ciekawe dzieci, przez te same szczeliny –
okienka możemy zaglądać z tęsknotą ku miejscu swe-
go przeznaczenia.

Kto znajdzie czas na kontemplację i modlitwę
przed Hodigitrią, z pewnością dosłyszy jej przekaz:
„Nie zatrzymuję cię! Przechodź!”

* * *
Redemptoryści otrzymali tę, kiedyś bardzo czczo-

ną, potem przez ponad 50 lat zapomnianą ikonę Matki
Bożej Nieustającej Pomocy z rąk papieża Piusa IX ze
słowami: „uczyńcie ją sławną”. Wi ęc zabierali ją
i biorą nadal ze sobą na misje jako „Misjonarkę”, po-
zostawiając w licznych kościołach wraz z nabożeń-
stwem dziecięcego zaufania. Przed ikoną Matki Bożej
Nieustającej Pomocyszukający drogi pytali ze zdzi-
wieniem: Co tu jest przedstawione? Jak Ona przedzi-
wnie patrzy?! Na kogo wskazuje? Chrześcijanie brali
i będą brać dla siebie z Jej macierzyństwa:żarliwość
wiary, ufność i posłuszeństwo Bogu, trwanie w Chry-
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stusie, dawanieświadectwa (misyjność), cierpliwe
niesienie krzyża, gotowość służby bliźnim, pociesze-
nie DuchaŚwiętego w wierze i w doczesnych do-
świadczeniachżycia.

Maryja z troską będzie im przypominać: „Zróbcie
wszystko cokolwiek Syn wam powie” (J 2,5). I będzie
pytać: Czy Jezus jest Panem twegożycia? Czy jest
najważniejszy? Czy jest konieczny? Czy jest Kimś –
Osobą? Czy zaledwie hasłem? Może jest zgoła tylko
potrzebny!? Jezus zapewniał: „Beze mnie nic uczynić
nie możecie” (J 15,5). Przenikliwym wzrokiem będzie
wglądać w ich dusze, ratując przed „letniością” wiary.

Wątpiących i odchodzących od Jezusa Chry-
stusa obdarzy potęgą swej modlitwy o moc Ducha
Świętego, aby zdołali powrócić zbawiennie do wód
swego chrztu. Przecież: „Bez Ducha Bożego nie moż-
na powiedzieć: Panem jest Jezus!” (1 Kor 12,3). Tak
wielu przed ikoną Matki Bożej Nieustającej Pomocy,
obdarowanych macierzyńskim zatroskaniem Maryi,
doświadczy cudu własnej przemiany szepcząc lub wo-
łając głośno: „Tylko mnie nie spuszczaj z oczu”!

O. Eugeniusz Karpiel CSsR

P.S.
Jeśli mi ktoś zarzuci, że nie trzymam się we

wszystkim, od wielu lat głoszonej o ikonie Matki Bo-
żej Nieustającej Pomocy, interpretacji, odpowiem:
Trzymałem się jej do czasu, dopóki nie zostałem przy-
naglony do wnikliwszego studium i kontemplacji tej
ikony, również dla jej odpowiednio poważnego ko-
piowania.


