PRZEZ MARYJĘ DO JEZUSA
Nieustannie gotowa nam pomagać
Oryginalna ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy, znajduje się w Rzymie w
głównym ołtarzu świątyni pod wezwaniem św. Alfonsa, blisko Bazyliki Matki
Bożej Większej. Została namalowana przez nieznanego mnicha, której
powstanie datowane jest na XII wiek. Znalazła się na wyspie Krecie, skąd przez
pewnego kupca została przywieziona do Rzymu w XV wieku. Została
wystawiona do publicznego kultu w rzymskim kościele św. Mateusza. Tam była
otaczana czcią przez trzy wieki, aż do zburzenia świątyni przez wojska
Napoleona. W roku 1866 papież Pius IX, wielki czciciel Maryi, oddał ikonę
redemptorystom. Papież obecny w kościele św. Alfonsa, patrząc na nią z
zachwyceniem, powtórzył: O, jak piękna, o jakże piękna jest! Uczyńcie ją znaną
na całym świecie. Od ponad 150 lat znajduje się pod opieką ojców
redemptorystów.
Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy pięknie się rozwija również w naszej
parafii. Maryjo! Jak Dziecię Jezus, także my chcemy uchwycić Twoją dłoń...

Czy jest ktoś, kto nigdy nie był strapiony, zasmucony w chwilach trudnych,
przepełnionych problemami lub w momencie otrzymania wiadomości o jakiejś
tragedii? Czy jest ktoś, kto nigdy nie potrzebował pomocy? Z całą pewnością
nie. Człowiek jest daleki od tego, by wystarczyć samemu sobie, z natury
potrzebuje pomocy – nie ma warunków, aby żyć bez wsparcia swoich bliźnich i
bez pomocy Boga.
Bóg ofiarowuje nam wszystkim niezawodne rozwiązanie, a mianowicie: uciekać
się do Jego i naszej Matki. A to już wyjaśnia bardzo dobrze tytuł Matki Bożej
Nieustającej Pomocy. Jeśli z ufnością dziecka udamy się do Niej nie zostawi nas
samych.
„Nieustająca Pomoc” wskazuje na źródło miłosierdzia, które nigdy się nie
wyczerpuje i nigdy nie wysycha. „Nigdy” oznacza: w żadnym czasie, w żadnym
miejscu, w żadnych okolicznościach. Choćby dana sytuacja wydawała się
beznadziejna, choćby nasze grzechy były ciężkie i liczne, Matka Boża zawsze
chce nas chronić, bronić i pomagać.
Nieustająca Pomoc to wezwanie maryjne poruszające serce i wzbudzające
zaufanie oraz czułość. Stąd to uciekajmy się do Niej z ufnością w gorącej i
nieustannej modlitwie, aby Ona jako Matka gotowa pomóc każdemu,
wspomagała nas w trudach dnia codziennego, w zdrowiu i chorobie, w smutku i
radości, w wątpliwościach wiary, by pomagała podnosić się z upadków
grzechowych, by uczyła nas prawdziwie kochać.

Matko Nieustającej Pomocy, prowadź nas do serca Twego Syna,
które jest Bramą Miłosierdzia i źródłem miłości miłosiernej.

