
Z Listu Ojca Świętego Pawła VI do Wilhelma Gaudreau, Generała Zgromadzenia Najświętszego 

Odkupiciela, na stulecie przekazania obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

redemptorystom (25 marca 1966) 

 

Sto lat temu nasz poprzednik, czcigodnej pamięci Pius IX, powierzył starożytny obraz Błogosławionej 

Dziewicy Maryi Nieustającej Pomocy opiece ukochanego Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela. 

Ty, umiłowany Synu wraz ze wszystkimi Współbraćmi Twojego Zgromadzenia, zbliżacie się do 

uroczystego obchodu tego wydarzenia. Istotnie, przez hołd waszej pobożności składnej z miłością 

niezwykłą Niebieskiej Matce pociągacie – ogromne, jak to jest tylko możliwe – rzesze wiernych 

całego świata katolickiego, aby przyszły do Rzymu dla nawiedzenia cudownego obrazu w kościele 

świętego Alfonsa, w którym obraz ten czczony jest od stu lat. 

Ten święty obraz otaczany już wcześniej wielkim szacunkiem ludu rzymskiego w 1498 roku został 

wystawiony do publicznej czci w kościele świętego Mateusza. Tutaj, przez wiele lat, cieszył się on 

ciągle wzrastającym nabożeństwem. Niestety, kościół świętego Mateusza uległ zniszczeniu, a obraz na 

długi czas zaginął. Kiedy wreszcie go odnaleziono, i to szczęśliwie w dobrym stanie, papież Pius IX 

przekazał go Zgromadzeniu Redemptorystów. Oni to właśnie na miejscu dawnego kościoła świętego 

Mateusza wybudowali nowy kościół, obok Domu Generalnego tegoż Zgromadzenia. 

Nasz poprzednik, papież Pius IX, polecił redemptorystom rozpowszechnianie nabożeństwa ku czci 

Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Redemptoryści to polecenie papieskie wykonali wiernie i to 

właśnie dzięki ich staraniom i gorliwości kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy rozpowszechnił się 

na wszystkie narody świata. Spojrzenie wstecz na minione lata winno zachęcić Was do dalszego i 

głębszego rozwoju tego nabożeństwa oraz przyzywania Nieustającej Pomocy Tej, która jest Waszą 

Wspomożycielką i Opiekunką. 

Ojcowie Soboru napominali nas: „Niechaj wierni pamiętają o tym, że prawdziwa pobożność nie 

polega ani na czczym i przemijającym uczuciu, ani na jakiejś próżnej łatwowierności, lecz pochodzi z 

prawdziwej wiary, która prowadzi nas do uznania wyjątkowego wyniesienia Bożej Rodzicielki i 

pobudza do dziecięcej miłości ku naszej Matce oraz do naśladowania Jej cnót” (KK, n. 67). Dlatego 

ważną rzeczą jest, abyście nadal, z nową gorliwością, rozwijali w duszach chrześcijańskich głębokie i 

szczere uczucia religijne. 

Święte imię i tytuł, którym wzywana jest Dziewica Nieustającej Pomocy, jest mianem, które pozostaje 

w całkowitej zgodzie i harmonii ze stwierdzeniem Soboru, ponieważ w jasny sposób wyraża opiekę 

Matki Bożej nad Kościołem pielgrzymującym na ziemi. 

Jest naszym najgorętszym pragnieniem i życzeniem, by uroczystość jubileuszowa wyjednała u naszej 

niebieskiej Matki wzmocnienie Waszej zakonnej gorliwości i natchnienie dla wiernych ku 

pełniejszemu oddaniu się Chrystusowi, który jest naszym jedynym Wodzem, Zbawicielem i Życiem. 

Potwierdzamy wszystko, co zostało powiedziane z okazji udzielenia apostolskiego błogosławieństwa 

wszystkim członkom Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, jak również do wszystkich innych 

najdroższych dzieci czuwającej Matki i Królowej, zwłaszcza w tym roku, którzy ze szczególną 

pobożnością oddają Jej cześć przed obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 


