
PRZESŁANIE NA OGÓLNOPOLSKĄ PIELGRZYMKĘ DOMOWEGO KOŚCIOŁA 

DO KALISZA W DNIU 16 MAJA 2020 R.: 

NIEPOKALANA, MATKĄ NASZEJ NADZIEI 

 W okresie adwentu 2019 r. przyszedł na furtę w kurii biskupiej. Zmęczony, poszarzała 

twarz, tylko oczy się świeciły. Czterdzieści lat, ale wyglądał dużo poważniej. W pierwszej 

chwili pomyślałem: bezrobotny, przyszedł po pieniądze albo po chleb. Usiadł i powiedział 

cicho: piję. Siedzieliśmy przez chwilę w milczeniu. – Chce pan pomocy? – Tak, to moja ostatnia 

szansa, ja już wiem, że sam nie dam rady, straciłem nadzieję. – A wola? – Mam słabą, ale chcę. 

Proszę pana, tu trzeba dobrego rozeznania, leczenia nałogu, ale też i jego przyczyn, a te są 

głębokie i z tym będzie trudniej. Jednak nie traćmy nadziei – zapewniłem go o wsparciu 

modlitewnym i przekazałem kontakt do specjalistów. Wziął adresy, a odchodząc, zostawił swój 

numer telefonu i powiedział – chciałbym zrobić jeszcze w życiu coś dobrego dla innych ludzi. 

Kilka dni później zatelefonowałem. Telefon odebrała jego matka. – Proszę księdza, to 

nieprawdopodobne, że on poszedł do Kościoła prosić o pomoc, tyle lat się za niego modliłam, 

tyle różańców. Wróciła nadzieja. Ja jej nigdy nie straciłam, ale było ciężko. 

Człowiek, który w życiu na nic już nie czeka, niczego się już w życiu nie spodziewa, w 

którym wygasła już wszelka nadzieja, że cokolwiek sensownego wydarzy się w jego życiu – 

taki człowiek jest bardzo biedny, bo obrany z wszelkiej nadziei, z wszelkiej wiary w sens życia, 

z ochoty do życia i radości życia, w którym wszystko zatraciło swój cel i sens… 

 W tych trudnych dniach pandemii istotne staje się pytanie o zawierzenie Bogu swojego 

życia. Łatwo trwać w przekonaniu, że zawierzyliśmy nasz los Bogu, gdy niczego nam nie 

brakuje, gdy wszystko jest OK. Trudniej jednak, gdy świat staje na głowie. W takich chwilach 

zdaje się, że Bóg mówi: „sprawdzam!” - bo jeśli Mu ufamy, jeśli zawierzamy Mu swoje życie, 

to czego się boimy? Kto jest naszą opoką w czasach zarazy? Do kogo mamy się zwracać, gdy 

ogarniają nas trwoga i niepewność? 

 Św. Jan Paweł II uczył nas pokładania ufności w Bogu i życia dla Boga, a w Nim dla 

Kościoła i każdego człowieka. Przed Cudownym Wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej 

zawierzył samego siebie i wszystko, czym żył. W ten sposób uczył nas, jak ważne jest 

zawierzenie Bogu tego, co jest najcenniejsze – naszego życia. Nasz święty papież powiedział 

do nas: „Musicie być mocni mocą nadziei, która przynosi pełną radość życia. Musicie przestać 

się bać, odzyskać ducha nadziei i ufności…” 



 Słyszymy często stwierdzenia typu: „nadzieja jest matką głupich” albo „nadzieja umiera 

ostatnia”. Dla jednych nadzieja umiera wraz ze śmiercią i ogranicza się jedynie do życia 

ziemskiego. Takie myślenie nakazuje rozumne rozkoszowanie się teraźniejszością, chwilą 

obecną. Dla innych natomiast nadzieja jest żywa, wciąż obecna, pobudza ich do wiary w 

ponadczasowy sens cierpienia. I choć na co dzień nie życzymy sobie nadziei, bo przecież 

mówimy, że zdrowie jest najważniejsze, to jednak nasze życie jest nieustanną nadzieją. Jak 

trafnie napisał Władysław Grzeszczyk: „Nadzieja nie ma końca, choć rwie się bez przerwy”.  

 Nadzieja chroni przed zwątpieniem, podtrzymuje w każdym opuszczeniu. Nadzieja to 

coś więcej niż optymizm. Nadziei nie można utożsamiać tylko z optymizmem. Optymizm lub 

pesymizm kojarzą się bowiem raczej z cechą charakteru lub nastrojem chwili. Nadzieja pomaga 

pogodzić się z tym, czego nie można zmienić, i daje odwagę, by zmieniać to, co zmienić można. 

Nadzieja jest ufnym oczekiwaniem. Nadzieją chrześcijanina jest sam Bóg. „Świat bez Boga jest 

światem bez nadziei” (Benedykt XVI).  

Pismo Święte daje nam jednoznaczne przesłanie: człowiek we wszystkich 

okolicznościach swojego życia ma po prostu zaufać Panu Bogu i zdać się na Jego wyroki. W 

Psalmie 130 czytamy: „Oczekuję Pana, czekam na Niego, pokładam nadzieję w Jego słowie” 

(w.5). Ps 146: „Nie pokładajcie ufności w książętach ani w człowieku, u którego nie ma 

wybawienia. Gdy tchnienie go opuści, wraca do swej ziemi, wówczas przepadają jego zamiary.  

Szczęśliwy, komu pomocą jest Bóg Jakuba, kto ma nadzieję w Panu, Bogu swoim, który 

stworzył niebo i ziemię, i morze ze wszystkim, co w nich istnieje. On wiary dochowuje na 

wieki…” Mędrzec Kohelet powiada: „Kto zostaje wśród żyjących, może mieć nadzieję” (9,4). 

Święty Paweł natomiast mówi: „W nadziei już zostaliśmy zbawieni” (Rz 8,24). 

 Nadzieja nie jest matką głupich, lecz matką mądrych, co więcej – nadzieja jest 

mądrością. Chrześcijańska nadzieja nie jest jakimś zwyczajnym pobożnym życzeniem, które 

nie ma gwarancji realizacji. Nadzieja ma swoje poręczenie spełnienia. Jest nim obecność 

miłości Boga w nas. Arcybiskup Grzegorz Ryś powiedział niedawno: „Brak nadziei to nie jest 

brak nadziei co do swoich własnych sił, tylko to jest niewiara w siły Pana Jezusa. A Pan Jezus 

ma dość siły”. W istocie gdy brakuje Boga, nie ma nadziei. Dlatego prawdziwą, wielką nadzieją 

człowieka, która przetrwa wszelkie zawody może być tylko Bóg – Bóg, który nas umiłował i 

wciąż nas miłuje „aż do końca”.  

Nie negujemy małych i większych nadziei, które towarzyszą naszemu życiu. One są 

nam potrzebne, pomagają nam iść. Jednak człowiek potrzebuje nadziei nieskończonej, która 



nie ogranicza się tylko do nadziei na poprawę świata na bazie nauki, techniki czy postępu. 

Nadzieję nieskończoną daje tylko Bóg. Ta nadzieja nie jest ucieczką w zaświaty, ale życiem na 

wzór Chrystusa – całkowicie dla innych. Wtedy naprawdę żyjemy. Wzorem takiego 

ewangelicznego życia jest Maryja. Papież Benedykt XVI w encyklice „Spe salvi” (o nadziei 

chrześcijańskiej) nazywa Maryję GWIAZDĄ NADZIEI. W punkcie 50 tej encykliki pisze 

papież: „Począwszy od krzyża stałaś się w nowy sposób matką: matką wszystkich, którzy chcą 

wierzyć w Twojego Syna Jezusa i iść za Nim. Miecz boleści przeniknął Twoje serce. Czy 

umarła nadzieja? Czy świat ostatecznie pozostał bez światła, życie bez celu? W tamtej godzinie 

prawdopodobnie na nowo usłyszałaś w swoim wnętrzu  słowa anioła, w których odpowiadał na 

Twój lęk w chwili zwiastowania: „Nie bój się, Maryjo!” (Łk 1,30). (…) W godzinie Nazaretu 

anioł powiedział Ci też: „Jego panowaniu nie będzie końca” (Łk 1,33). Czy może skończyło 

się, zanim się zaczęło? Nie, pod krzyżem, na mocy samego słowa Jezusa, Ty stałaś się Matką 

wierzących. Z tą wiarą, która nawet w ciemności Wielkiej Soboty była pewnością nadziei, szłaś 

ku porankowi Wielkiej Nocy. (…) Tak więc pozostajesz pośród uczniów jako ich Matka, jako 

Matka nadziei”. 

„Wszystko postawiłem na Maryję” – mawiał Prymas Tysiąclecia kard. Stefan 

Wyszyński – 14 lutego 1953 r. Świadkowie tamtego wydarzenia przyznają, że twarz Księdza 

Prymasa, gdy wypowiadał te słowa, promieniała przedziwnym wprost światłem, a nawet 

serdeczną radością i pokojem. Widziano w tym momencie, że Ksiądz Prymas znalazł ratunek 

dla udręczonego Kościoła w Polsce i dla Narodu. Więcej, odczuwało się, że ten moment 

z natchnienia samej Matki Bożej wytycza jego prymasowskie drogi aż do końca życia. 

I rzeczywiście, przez wszystkie dalsze lata Ksiądz Prymas był wierny temu natchnieniu 

i zawsze, a zwłaszcza w trudnych chwilach swego życia i pasterzowania – wszystko stawiał na 

Maryję. A w dniu 8 grudnia 1953 roku w Stoczku Warmińskim Ksiądz Prymas złożył akt 

osobistego oddania się w niewolę Matki Najświętszej: „Oddaję się Tobie, Maryjo, całkowicie 

w niewolę (…). Wszystko, cokolwiek czynić będę przez Twoje Ręce Niepokalane, 

Pośredniczko łask wszelkich, oddaję ku chwale Trójcy Świętej – Soli Deo!”. W dalszych latach 

swego więzienia, wołał do Maryi nawet takimi słowami: „jeśli Ci to potrzebne, zabij mnie, 

byleby tylko Kościół w Polsce i Naród był wolny, żył i pracował dla Twojej chwały”.  

Nadzieję trzeba podtrzymywać i pielęgnować. Nie pojawia się ona bowiem nagle i raz 

na zawsze. Wymaga pracy i wysiłku. Tak jak wciąż zabiegamy o większą miłość, o coraz 

głębszą wiarę, tak samo musimy w sobie umacniać nadzieję, by łatwiej w niej wytrwać, kiedy 

przyjdą trudne chwile. 

https://ekai.pl/search/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82/


 Papież Benedykt XVI we wspomnianej encyklice „Spe salvi” wskazuje na trzy 

„miejsca” uczenia się nadziei: MODLITWA, DZIAŁANIE I CIERPIENIE i trzecim 

„miejscem” wprawiania się w nadziei jest SĄD OSTATECZNY. Pierwszym i takim 

codziennym miejscem uczenia się nadziei jest modlitwa. Pisze papież Benedykt XVI: „Jeśli 

nikt mnie już więcej nie słucha, Bóg mnie jeszcze słucha. Jeśli już nie mogę z nikim rozmawiać, 

nikogo wzywać, zawsze mogę mówić do Boga. Jeśli nie ma już nikogo, kto mógłby mi pomóc 

– tam, gdzie chodzi o potrzebę albo oczekiwanie, które przerastają ludzkie możliwości trwania 

w nadziei – On może mi pomóc” (pkt 32).  

W chwilach trudnych oby Maryja, Matka nadziei, którą Jezus podarował nam 

wszystkim zawsze wspierała nasze kroki! Oby zawsze mówiła nam do serca: wstań, spójrz 

naprzód, spójrz na perspektywę nowego życia, bo jestem Matką nadziei. 

Najświętsza Maryjo Panno, oddaję Tobie i Twojemu Oblubieńcowi św. Józefowi 

wszystkie małżeństwa i rodziny z Domowego Kościoła. Zawierzam Wam to, co w ich życiu 

rodzinnym jest trudne i bolesne, zwłaszcza rany zadane przez grzech i szatana, prosząc o ich 

uleczenie. Dopomóżcie im, aby stawali się wiernymi uczniami i naśladowcami Jezusa. Przez 

Wasze wstawiennictwo rozwijajcie w ich rodzinach życie w łasce uświęcającej i wierność 

sakramentom. Wychowujcie w Waszej szkole miłości, aby osiągnęli świętość. Niech z Tobą, 

Maryjo i ze św. Józefem pragną kochać Boga, Kościół, Ojczyznę i im wiernie służyć. Amen. 

      biskup Krzysztof Włodarczyk 


