
Z homilii Ojca Świętego Jana Pawła II wygłoszonej w Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy w Rzymie 30 czerwca 1991 roku 

 

Na niebie ukazał się ludziom znak pewnej nadziei: Maryja, Matka Nieustającej Pomocy! 

 

3. „Wspaniałe rzeczy głoszą o Tobie”, o Maryjo, ponieważ w Twoim dziewiczym łonie Pan umieścił 

„źródła zbawienia” (Ps. 86, 3,7). Dziewicze łono Córki Syjonu przyjęło umiłowanego Syna, Słowo 

wcielone. Jesteś błogosławiona Maryjo, ponieważ „wspaniałe rzeczy głoszą o Tobie”! 

Tym wezwaniem biblijnym zwróconym do Matki Odkupiciela, pozdrawiam serdecznie wszystkich 

Was, drodzy Bracia i Siostry, którzy uczestniczycie w tej świętej liturgii. Pozdrawiam szczególnie 

Generała Redemptorystów, Ojca Juana M. Lasso de La Vega, Radnych Generalnych, Zakonników tej 

wspólnoty a poprzez Was wszystkie wspólnoty Instytutu na całym świecie. Pragnę wyrazić moje 

szczere uznanie dla dzieła, które prowadzicie, wierni nauczaniu świętego Alfonsa wyśpiewującego 

„Chwałę Maryi”. Dziękuję Matce Najświętszej za to, że mogę się z Wami spotkać pod Jej 

błogosławiącym spojrzeniem. 

Minęło już 125 lat od 26 kwietnia 1866 roku, kiedy to papież Pius IX  powierzył waszemu Instytutowi 

rozpowszechnianie kultu Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Od tego czasu nie przestajecie otaczać 

miłością tej bizantyjskiej ikony, która przybyła tutaj ze Wschodu i stała się wsparciem dla wiernych 

modlących się w tej świątyni. 

 

4. Jak napisałem w Liście Apostolskim Dueodecimum saeculum (1987) „wierzący dzisiaj, podobnie 

jak i ten wczoraj, winien być wspomagany w modlitwie i życiu duchowym natchnieniem i mocą dzieł, 

które starają się wyrazić misterium, nie zasłaniając go w niczym” (Jan Paweł II , Dueodecimum 

saeculum, 11). 

Ikona przywołuje misterium Bożego macierzyństwa i zapraszając do ufności podkreśla znaczenie, 

jakie posiada Dziewica w życiu każdego wierzącego. Maryja jest matką nadziei i dobroci, matką 

miłosierdzia i łaski. „Bóg chcąc wykupić rodzaj ludzki – zauważa święty Alfons Maria de Liguori, 

inspirując się myślą świętego Bernarda – złożył wszystkie dary odkupienia w ręce Maryi, aby Ona je 

rozdzielała zgodnie ze swoją wolą”. (Święty Alfons de Liguori, Dzieła ascetyczne, Rzym 1936, tom 

VI, str. 109). 

W tej ikonie Maryja przekazuje nam radosną nowinę, że Nowe Przymierze właśnie w Niej 

zrealizowało się w pełni i za Jej pośrednictwem ofiarowane zostało wszystkim ludziom. Jezus ściska 

prawą Jej dłoń, jakby chciał Jej przekazać pierwociny odkupienia i zaświadczyć o nadzwyczajnym 

sposobie współpracy Matki Pana w zbawianiu ludzkości. Oczy Dziewicy patrzą na lud i promieniują 

na niego darem łaski Bożej. 

 

5. Oto Panna pocznie i porodzi syna, którego nazwą Emmanuel” (Iz 7, 14). Patrząc na ten święty 

wizerunek nie sposób nie dostrzec nadzwyczajnego wypełnienia się tej obietnicy, przepowiedzianej 

przez proroka Izajasza, o której mówi pierwsze czytanie. Dziewica wyda na świat Emmanuela, Boga, 

który pozostanie z nami. Syna odwiecznego Ojca, który stał się człowiekiem i w którym wypełnia się 

starodawna obietnica odkupienia. Jakże wielka to tajemnica! Tajemnica zbawienia i nadziei, tajemnica 

prawdziwego pokoju i głębokiej radości. 

Ale Dziewica pełni nadal rolę Matki, rodzi duchowo Emmanuela dla ludzi, ofiaruje nam Odkupiciela, 

którego jest pierwszą, najwierniejszą służebnicą i nieustannie zachęca lud chrześcijański, by nawrócił 

się do Bożego Mistrza i Pana 

 

6. Wam, drodzy Bracia i Siostry, którzy uczęszczacie do tego świętego miejsca, mówię: niech ta 

święta liturgia przynagli was do odnowienia pobożności ku czci błogosławionej Dziewicy 

Nieustającej Pomocy, na którą tu patrzycie. Nie zapominajcie, że Dziewica Maryja zajmuje po 

Chrystusie miejsce najwyższe i najbliższe nam (Lumen Gentium, 56). Jest Ona związana z wszystkimi 

ludźmi potrzebującymi zbawienia (Tamże, 53). Kiedy ta dobra matka odkryje nasze ograniczenia, 

zbliża się do nas i przychodzi nam z pomocą, zanim jeszcze o nią poprosimy. 



Pan dał nam Ją jako wspomożycielkę i Jej udzielił mocy wspomagania nas. Maryja wspomaga 

Kościół, który spogląda na Nią z ufnością. To Ona podtrzymuje swoim miłosierdziem tego kto cierpi i 

ulega przygnębieniu. Patrzy łaskawie na wszystkie ważne sprawy, którymi ludzkość żyje w obecnym 

czasie.  

Oby wszyscy mogli zaczerpnąć właśnie od Niej, Matki Nieustającej Pomocy, światła i natchnienia, by 

podążać odważnie i wiernie drogą zbawienia. 

Nie zapominajcie słów świętego Alfonsa Marii de Liguori, który zauważył, że „każde dobro, każda 

pomoc, każda łaska, którą ludzie otrzymali i otrzymują od Boga, także w przyszłości, wszystko 

przyszło i przychodzi przez wstawiennictwo i za pośrednictwem Maryi” (Święty Alfons Maria de 

Liguori, Dzieła ascetyczne, Rzym 1936, tom VI, str. 110). 

 

7. „Na niebie ukazał się wielki znak: Niewiasta obleczona w słońce” (Ap 12, 1). Na niebie ludzkości 

ukazał się znak pewnej nadziei: Maryja, Matka Nieustającej Pomocy. 

To prawda! Tylko Bóg jest źródłem wszelkich łask i absolutnym Panem wszystkich rzeczy. Bogu 

jednak jest bardzo miłe wstawiennictwo Maryi, Niewiasty obleczonej w słońce, która wszystko może 

otrzymać, ponieważ nie prosi dla siebie, ale prosi dla nas. Prosi w imię Jezusa Chrystusa, a te 

modlitwy rodzą się w jej matczynym sercu. Dlatego nie mogą nie być wysłuchane*. 


