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Oto Matka twoja
Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.
Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: "Niewiasto, oto syn
Twój". Następnie rzekł do ucznia: "Oto Matka twoja". I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.
J 19, 25-27

Był 1 kwietnia 1656 roku. W poprzednim roku wojska szwedzkie zajęły
prawie całą Rzeczpospolitą. Król Jan Kazimierz schronił się na Śląsku, w prywatnych posiadłościach Wazów. Po zwycięskiej obronie Częstochowy wzmógł
się jednak opór przeciwko szwedzkim okupantom, którzy wkrótce rozpoczęli
odwrót. W następnym roku Jan Kazimierz postanowił wrócić do kraju.
We Lwowie uroczyście oddał Polskę pod opiekę Matki Bożej. Wydarzenie to przeszło do historii pod nazwą ślubów lwowskich. Chwilę tę uwiecznił
Jan Matejko w swoim ostatnim, niedokończonym obrazie. Jan Kazimierz klęczy
przed wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej we lwowskiej katedrze. Obok niego
stoi celebrujący Mszę świętą nuncjusz papieski Widon. Za monarchą klęczy
królewska małżonka, Ludwika Maria Gonzaga.
Król zaczyna mówić: „Wielka człowieczeństwa boskiego Matko i Panno!
Ja, Jan Kazimierz, Twego Syna, Króla królów i Pana mojego, i Twoim zmiłowaniem się król, do Twych najświętszych stóp przychodząc tę oto konfederację
czynię: Ciebie za Patronkę moją i państwa mego Królową dzisiaj obieram.
Mnie, Królestwo moje Polskie, Wielkie Księstwo Litewskie, Ruskie, Pruskie,
Mazowieckie,
Żmudzkie, Inflanckie i Czernihowskie, wojsko obojga
narodów i pospólstwo wszystkie Twojej osobliwej opiece i obronie polecam…”.
Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski zostało zatwierdzone przez papieża Benedykta XV w
1920 roku. W 1923 roku zostało ono wyznaczone na
dzień 3 maja, na pamiątkę pierwszej polskiej konstytucji.

Jan Matejko, „Śluby Jana Kazimierza”, olej
na płótnie, 1893, Galeria Obrazów, Lwów

Przez wieki prosiliśmy Maryję o zwycięstwo nad wrogiem. Odzyskaliśmy wolność. A jednak modlitwa o zwycięstwo
jest nadal potrzebna. Wróg nie śpi. Kto nim jest dzisiaj?
Biblia już w pierwszych swych rozdziałach pierwszej
Księgi pokazuje, kto jest naszym prawdziwym wrogiem.
„Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy
potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty
zmiażdżysz mu piętę”. Rdz 3,15
Szatan jest prawdziwym wrogiem człowieka. To on wykorzystuje osoby do zła, które od niego pochodzi.Święty Paweł
pisze wyraźnie, że „Nie toczymy walki przeciw krwi i ciału, lecz
przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom
świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na
wyżynach niebieskich”. Ef 6,12
Dzisiejsze Słowo mówi nam, żeby wybór Maryi jako
Królowej naszego życia, jest dla nas praktycznie najkorzystniejszą i najbezpieczniejszą drogę wyjścia z opresji wroga.
Otóż Jan mówi o ucieczce Niewiasty na pustynię po narodzinach syna, który został porwany do nieba. Niewiasta spędza
1260 dni na pustyni, ukrywając się przed smokiem.

Może pomyślisz, że to tchórzostwo…, że żaden król na
tym świecie, chcąc wygrać wojnę, nie ukrywa się przed wrogiem... Że to nierozsądne – uciec na pustkowie.
Ale my wiemy, że ukrywać się przed smokiem to nie
jest tchórzostwo, tylko skromność, pokora, życie ukryte. Ukrywać się przed smokiem to ukrywać się w sercu Maryi i być tak,
jak Ona.
Ukrywać się a nie pokazywać. Przeciwieństwem ukrycia
się jest chęć pokazania się. Wielu z nas, zamiast ukryć się w
Maryi na tej pustyni, wchodzi w dialog z wrogiem naszego
zbawienia i ma chęć pokazać się. Wielu z nas, a może wszyscy
wolimy pokazać się z jak najlepszej strony…, pokazać, że jestem silny…, że dam sobie radę…, że przecież jestem zaradny… A jest to przeciwieństwo ukrycia się, do którego namawia nas Biblia, która jest dla nas dziś, jak mapa terenu przeciwnika w rękach generała, który za chwilę ma dokonać dywersji na terenie okupowanym przez pełzającego wroga…
Ukrywać się przed smokiem to prowadzić życie ukryte
- nie rzucać się na wielkie rzeczy, ale iść z Maryją nawet na
pustynię… - unikać własnej chwały, unikać własnej samorealizacji w dumie, to nie ulec pokusie bycia wielkim i sławnym,
potężnym i podziwianym, bogatym i nieomylnym, doskonałym
i wyniosłym.
Kto tak uczyni, jak dziś sugeruje nam owa natchniona
Mapa, może być pewien strącenia szatana ze swojego życia.
To ucieczka na pustynię owej Niewiasty. Tą Niewiastą jest
oczywiście Maryja, jest nią również Kościół – nasza Matka,
ale to również każdy z nas, któremu zakomunikowano: „Bądź
z dala od węża, żyj z dala od okazji do grzechu!” Można więc
odnieść te słowa Apokalipsy do codziennego życia i walki z wrogiem naszego zbawienia – czyli życia nie tylko ziemskiego, lecz
również i przede wszystkim wiecznego.
Może dlatego tak wielu ludzi pada na polu bitwy. Może
dlatego wiele osób upada. Upadamy zawsze wtedy, gdy zamiast
wchodzenia w pokorę, wolimy pokazać się. A takie górowanie
nad innymi doprowadza nas na niebezpiecznie wysokie piętro, z
którego już kiedyś zleciał szatan…
Niech to nie będzie dziś przez nikogo – również ja sobie to kładę do serca, bo z serca piszę – że powodem strącenia
szatana (tu na ziemi) jest więc życie w pokorze, w skromności,
w wyrzeczeniu, ale razem z Maryją z Nazaretu. To twoja dywersja na terenie okupowanym przez demony. Bo nasza ziemia jest teraz polem potężnej bitwy, i nie tylko o to życie, które i tak kiedyś stracimy…, ale przede wszystkim o życie wieczne...
Niech to nie umknie twojej uwagi…
Bóg wejrzał na uniżenie Maryi. Na to wycofanie i ukrycie się.
Więc jeśli chcesz, by wejrzał na Ciebie Bóg, to ukryj się w Maryi…, ukryj się w Kościele…, prowadź życie ukryte, skromne i
pokorne… - a Bóg odkryje przed Tobą Niebo…
- Wasz w Chrystusie Zmartwychwstałym o. Marcin Ciechanowski

PIERWSZE CZYTANIE
Wielki znak ukazał się na niebie
Czytanie z Księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła.
Świątynia Boga w niebie się otwarła, i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem ukazał się
wielki znak na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd
dwunastu.
Ukazał się też inny znak na niebie: Oto wielki Smok ognisty; ma siedem głów i dziesięć rogów, a na głowach siedem diademów. Ogon jego zmiata trzecią część gwiazd z nieba i rzucił je na ziemię.
Smok stanął przed mającą urodzić Niewiastą, ażeby skoro tylko porodzi, pożreć jej Dziecko. I porodziła Syna - mężczyznę, który będzie pasł wszystkie narody rózgą żelazną. Dziecko jej zostało porwane do Boga i do Jego
tronu. Niewiasta zaś zbiegła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga. I usłyszałem donośny głos
mówiący w niebie: "Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca".
Ap 11, 19a; 12. 1. 3-6a. 10ab

PSALM RESPONSORYJNY
Refren: Tyś wielką chlubą naszego narodu.
Błogosławiona jesteś, córko, przez Boga Najwyższego
spomiędzy wszystkich niewiast na ziemi
i niech będzie błogosławiony Pan Bóg,
Stwórca nieba i ziemi.
Refren.
Twoja ufność nie zatrze się aż na wieki
w sercach ludzkich wspominających moc Boga.
Niech Bóg to sprawi,
abyś była wywyższona na wieki.
Refren.
Jdt 13, 18-20

DRUGIE CZYTANIE
Bóg nas przeniósł do królestwa swojego Syna
Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Kolosan.
Bracia: Z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale
świętych w światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa
swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. On
jest obrazem Boga niewidzialnego, Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w
Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w
Nim ma istnienie.
Kol 1, 12-16

