List Pasterski Biskupa Diecezji Elbląskiej
przed uroczystością ustanowienia Sanktuarium Matki Bożej
Nieustającej Pomocy w świątyni przy ul. Robotniczej w Elblągu
dnia 19 października 2013 roku.
Dla wierzących w Jezusa Chrystusa, Bożego Syna, który przyjął
człowieczeństwo, aby pojednać ludzi z Bogiem zawsze szczególnie bliska
sercu, godna czci, miłości i zaufania pozostaje Maryja, Matka Jezusowa.
Obdarowana przez Boga, szczególnym uczestnictwem w Bożej Świętości,
w dziele odkupienia ludzi, wywyższona w chwale niebios nieustannie
troszczy się o każdego człowieka, o każde swoje dziecko. Wciąż aktualne
są słowa Pana Jezusa z krzyża: „Oto Matka Twoja”. A my w modlitwie
wołamy do Maryi: „O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko
nasza, Pocieszycielko nasza…”. Bł. Jan Paweł II w swoich rodzinnych
Wadowicach przy koronacji obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy
mówił: „Bóg potrzebował tego pośrednictwa Maryi. Potrzebował Jej
dobrowolnej zgody, Jej posłuszeństwa i Jej oddania, aby w pełni objawić
swoją przedwieczną miłość do człowieka”. W naszym przeżywaniu
bliskości i opieki Niebieskiej Matki pomagają nam wyrażane na różny
sposób Jej wizerunki, które obrazują Jej niezwykłą świętość, szczególną
miłość, współdziałanie z Chrystusem dla zbawienia ludzi.
Wśród wizerunków Maryi szczególnie bliskim i przyciągającym
serca wiernych jest Obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Jego historia
sięga głębokiej przeszłości. Obecnie, pierwotny obraz, namalowany na
desce z drewna cedrowego o wymiarach 54cm X 41,5cm znajduje się w
Rzymie na Eskwilinie, w świątyni św. Alfonsa Liguoriego, założyciela
Zgromadzenia Redemptorystów. Obraz uobecnia naszym oczom Maryję,
która na lewym ręku podtrzymuje Dzieciątko. Pan Jezus, pochylając się ku
Matce obu rączkami trzyma się Jej prawej dłoni, a równocześnie z
niepokojem patrzy w dal. Bo oto obok Archaniołowie ukazują narzędzia
męki: Gabriel trzyma krzyż i gwoździe, Michał – włócznię, trzcinę, gąbkę
oraz naczynie z octem. Na twarzy Matki Bożej – ból, a równocześnie
matczyna troska o wszystkie Jej dzieci i gotowość niesienia im pomocy.
W ciągu wieków wiara ludu nadawała obrazowi dwa tytuły: Matki Bożej
Bolesnej oraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W centrum obrazu są
splecione dłonie Jezusa i Maryi. Palce Matki wskazują na Jej Syna –
ukazują Go jako Zbawiciela, naszą Drogę, Prawdę i Życie.
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Gdy Ojciec Święty Pius IX w roku 1865 powierzał Redemptorystom
ten święty Obraz powiedział: „Sprawcie, aby Madonna Nieustającej
Pomocy stała się znana i czczona w całym świecie”. Tę misję pełnią
Redemptoryści wiernie i gorliwie, również na terenie naszej diecezji
elbląskiej. W tak wielu kościołach wierni modlą się przy obrazie Matki
Bożej Nieustającej Pomocy. Od 57 lat obraz ten ma swoje miejsce
w Maryjnej świątyni Redemptorystów w Elblągu, przy ul. Robotniczej.
Maryja przyciąga swoje dzieci z Elbląga i okolicy i na ich ufne prośby
odpowiada swoją matczyną, nieustającą pomocą, kierując ich do Jezusa.
W dolnej części świątyni trwa całodzienna adoracja Najświętszego
Sakramentu oraz przedłużone na wiele godzin w ciągu dnia oczekiwanie
spowiednika na tych, którzy pragną pojednania z Bogiem.
Ta świątynia z obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w dniu
19 października bieżącego roku zostanie ustanowiona i ogłoszona
Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Tytuł „sanktuarium”
wiąże się zwykle z miejscem szczególnie naznaczonym obecnością
świętego obrazu, figury, relikwii, niezwykłych wydarzeń religijnych, jak na
przykład – objawienia, a równocześnie z przekonaniem ludu, który
przybywa ze szczególną wiarą i ufnością, chce umacniać swoją duchową
więź z Bogiem, szuka ratunku i łaski. Sanktuarium ma też być
szczególnym ośrodkiem promieniowania religijnego, przez gorliwe
głoszenie Słowa Bożego, żywą i rozwiniętą liturgię, posługę
sakramentalną, rozmodlenie. Tak więc Sanktuarium jest współtworzone
i rozwijane Bożą łaską, wiarą i pobożnością ludu, gorliwością apostolską
kapłanów, osób zakonnych i ludzi świeckich, aby ludzkie serca otwierały
się na zbawcze działanie Boga, na łaski, udzielane hojnie za
wstawiennictwem Niebieskiej Matki i Świętych w niebie.
W miesiącu październiku szczególnie czcimy Maryję Świętym
Różańcem. W tej modlitwie, do której wzywa Matka Boża w swoich
objawieniach, którą tak umiłował i zalecał nam Ojciec Święty Bł. Jan
Paweł II, przeżywamy najważniejsze tajemnice zbawienia, w których przy
Chrystusie jest Jego Matka. Bardzo serdecznie zachęcam do modlitwy
różańcowej – prywatnie, w rodzinie, w parafii i różnych wspólnotach.
Zachęcam wiernych do tworzenia róż Żywego Różańca, które łączą serca
w miłości do Maryi i swą modlitwą uruchamiają moce Boże.
W naszej diecezji, w Dzierzgoniu, znajduje się Sanktuarium Matki
Bożej Różańcowej. Związane jest ono z obrazem Matki Bożej
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z Dzieciątkiem. Na obrazie, w dolnej części widzimy też pielgrzymów,
których prowadzą św. Dominik i św. Jacek z Różańcem w ręku. Obraz
pochodzi z XVII wieku. Przy nim rozwijało się Bractwo Różańca
Najświętszej Maryi Panny. Zachowane Księgi Bractwa zawierają nazwiska
kilku tysięcy członków. Obraz zasłynął łaskami w szerokiej okolicy. Niech
i dzisiaj Wizerunek Matki Bożej Różańcowej w Dzierzgoniu przyciąga
czcicieli Maryi i pobudza do modlitwy różańcowej. Niech i w naszym
życiu religijnym spełnia się wyznanie Jana Pawła II o Jego umiłowaniu
Różańca: „Od mych lat młodzieńczych modlitwa ta miała ważne miejsce
w moim życiu duchowym” (List Ap. RVM nr 2).
Przed nami dziewiętnasty października kończącego się Roku Wiary
2013. Uroczystość ustanowienia w obsługiwanej przez Redemptorystów
maryjnej świątyni przy ul. Robotniczej w Elblągu Sanktuarium Matki
Bożej Nieustającej Pomocy. Razem z Gospodarzami – Redemptorystami
bardzo serdecznie zapraszam do uczestnictwa Wiernych oraz ich
Duszpasterzy z całej diecezji. Niech to będzie wyraz naszej czci, miłości
i ufności wobec wspomagającej nas nieustannie naszej Niebieskiej Matki.
O godzinie 10.30 rozpocznie się wspólne odmawianie Różańca. O godzinie
11.00 rozpocznie się uroczysta Msza święta, w czasie której nastąpi
poświęcenie bocznej kaplicy ku czci Bł. Jana Pawła II oraz ogłoszenie
świątyni z jej czcigodnym Obrazem Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej
Pomocy.
Niech Boża Matka uprasza swoim dzieciom wszelkie potrzebne łaski
i obfite Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

 Jan Styrna
Biskup diecezji elbląskiej

---------------------------------------------------------------------------------------Kapłani, którzy zechcą koncelebrować niech przyniosą albę i białą stułę.
List należy odczytać w ramach kazania w niedzielę 29 września 2013 roku.
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