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Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy1, znane w Polsce od 1869 
roku2 za sprawą redemptorystów3, bogate jest w liczne pieśni. Obecnie przeży
wa swoisty renesans. Nieustająca pomoc Matki Bożej przyzywana jest nie tylko 
w polskich kościołach4, lecz także w wielu domach katolickich5. Dzieje się tak 
od czasu powstania w Toruniu redemptorystowskiej rozgłośni Radio Maryja. 
W  każdą środę rozchodzi się na falach eteru śpiew pieśni do Matki Bożej Nie
ustającej Pomocy, godzinek oraz nieustannej nowenny6.

Popularność tego maryjnego nabożeństwa inspiruje do refleksji nad nim 
w świetle dokumentów Kościoła dotyczących zarówno mariologii, jak i po
bożności ludowej i liturgii7. Celem niniejszego opracowania jest ukazanie 
teologicznego obrazu Najświętszej Maryi Panny zawartego w pieśniach ko
ścielnych do MBNP.

1 Zob. Ważniejsze modlitwy i pieśni na czas Nieustającej Nowenny, Warszawa 1951;Nabożeństwo do Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy. Przewodnik duszpasterza, red S. Madeja, Kraków 20102 (dalej: NdMBNP).

2 Do Polski pierwsza kopia obrazu MBNP dotarła w 1869 roku, a rozkwit nabożeństwa wiązał się 
z przybyciem redemptorystów do Mościsk; zob. A. Łabuda, Ikona M atki Bożej Nieustającej Pomocy 
w Mościskach. Modlitewnik, Lublin 2001, s. 23-28.

3 Zob. A. Bazielich, Sługa Boży O. Bernard Łubieński Apostoł kultu M atki Boskiej Nieustającej Pomocy, 
Tuchów 1995.

4 Zob. http://kosciol.wiara.pl/doc/490258.Matka-Boza-Nieustajacej-Pomocy (dostęp: 18 maja 2012).
5 Z racji przyczynkarskiego charakteru artykułu pomijam interesujące zagadnienie z zakresu 

ekumenizmu, dotyczące kultu obrazu MBNP w kościołach mariawickich.
6 Zob. ramówka Radia Maryja: środa, godz. 8.05: Godzinki ku czci MBNP; 18.00: Nowenna do 

MBNP.
7 Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii. 

Zasady i wskazania, tłum. J. Sroka, Pallottinum 2003 (dalej: DPLiL).

http://kosciol.wiara.pl/doc/490258.Matka-Boza-Nieustajacej-Pomocy
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i .  Matka Boża Nieustającej Pomocy piękna w swym wizerunku

W  pieśniach do MBNP przewijają się motywy nawiązujące do zewnętrznego 
wyglądu Maryi w Jej wizerunku. Przy pisaniu ikony obowiązują ścisłe kanony 
piękna. Nieustająca Pomoc to Mateczka cudna8. Jej skupiona postać wyobraża 
ideał piękna wolnego od ziemskich powabów9.

Obecnie spopularyzowana forma nabożeństwa do MBNP ukształtowała się 
pod wpływem duchowości ojców redemptorystów, którym 19 stycznia 1866 
roku papież Pius IX przekazał pod opiekę cudowny wizerunek Nieustającej Po 
mocy (powstał on prawdopodobnie na Krecie pod koniec X IV  wieku10).

Redemptoryści, podejmując gorliwą działalność misyjną w całej Europie i na 
innych kontynentach, popularyzowali kopie tego obrazu oraz ożywiali poboż
ność maryjną według modelu nabożeństwa do MBNP11 12. Pieśni śpiewa się przed  
Twoim obrazem  / N ieustającej Pom ocyn.

Oryginalny obraz MBNP jest malowidłem wykonanym techniką temperową 
na orzechowej desce o rozmiarach 53x41,5 cm i łączy w sobie elementy dwóch 
typów ikony: Eleusa  -  Tkliwa oraz Hodigitria -  Wskazująca drogę13. Na złotym 
tle ikony odcinają się dwie główne postacie: Maryi Dziewicy i Jej Syna. Czcicie
le MBNP śpiewają: Cześć Ci składam y, w ielka M atko Boża, /  w świętym obrazie 
na złocistym tle, /  świecisz zawsze j a k  poran n a zorza, /  oraz Twój Jezus, słod
kie dziecię Twe14. Maryja trzyma Dzieciątko na lewym ramieniu, a prawą dłonią 
podtrzymuje Jego rączki15: Twój Jezus wśród trw og i/d łoń m i ujmuje Twą rękę16.

1.1. Matka Boża piękniejsza nad wszelkie stworzenie
Połączenie dwóch typów ikonograficznych i dodatkowe specyficzne elemen

ty nadają ikonie Nieustającej Pomocy swoisty, niepowtarzalny charakter17. W  jed
nej z pieśni wierni śpiewają: Jakże p iękn a jesteś, Pani, /c u d n a  niby rajski kw iat18.

8 Nieustająca Pomocy (Ty czekaj mnie, M ateczko cudna), t. im .: o. W  Skrob oszewski, w: Zbiór pieśni 
ku czci M atki Bożej Nieustającej Pom ocy z towarzyszeniem organów, red. S. Czyż, Tuchów 2001 
(dalej: Zp MBNP), zwr. 1, s. 62.

9 Por. NdMBNP, s. 7.
10 Zob. J.C. Cruz, Cudowne wizerunki Najświętszej M aryi Panny. Sto sławnych figur i obrazów, tłum. 

H. Dymel-Trzebiatowska, Gdańsk 2004, s. 214-217.
11 Nieustająca Pomoc. Ikona -  Historia, Nowenna do M atki Bożej Nieustającej Pomocy, Tuchów 1988, 

s. 6-20; zob. Ośrodki kultu M atki Boskiej N ieustającej Pom ocy w świecie, w: http://www.zrodlo. 
krakow.pl/Archiwum/Numery_Specjalne/Nr_30_2000/12.

12 Matko, przed Twoim obrazem, t.: o. M. Krzepiński, m.: o. A. Klaman, w: Zp MBNP, zwr. 1, s. 24.
13 Nieustająca Pomoc. Ikon a..., dz. cyt., s. 6-20.
14 Cześć Ci składamy, wielka Matko Boża, t.: o. Fr. CSsR, m.: St. Szychowski, w: Zp MBNP, zwr. 1, s. 43-44.
15 Por. J. Dołbakowski, Wybrał ich Bóg. Święci i błogosławieni redemptoryści, Kraków 1998, s. 187-188.
16 Matko, przed Twoim obrazem, dz. cyt., zwr. 3, s. 24.
17 Por. J. Dołbakowski, Wybrał ich Bóg, dz. cyt., s. 187.
18 Jakże piękna jesteś, Pani, t.: ks. R. Sztajor, m.: W  Lindert, w: Zp MBNP, zwr. 1, s. 16.

http://www.zrodlo
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Maryja wychwalana jest jako najpiękniejsze stworzenie Boże: Witaj, M aryjo, 
Umiłowana /  od  Boga Stwórcy już p rz ed  w iekam i19·, P rzed Twym obrazem  klęka  
lud w podziw ie, /w z ro k  Twój zachwyca, wabi urok szat, /K ośc ió ł też głosi, że na 
ziemskiej niwie /  Tyś najpiękniejszy Boga Stwórcy kw iat20.

Piękno MBNP wyrażane jest w przeróżnych porównaniach i tytułach po
etyckich: Tyś drogi naszej ziem skiej s łoń cem ,/o  Tobie wiecznie chcemy śnić21; Ju 
trzenko zaranna na niebie. /P iękn iejsza  n ad  słońce i gwiazdy. /Ś liczn iejsza n ad  
cedry Libanu. /  Cudniejsza n ad  perły  i złoto. /P an n o  łask  Bożych pełna. /P an n o  
Księżno niebieska. /P an n o  N iepokalana. /P an n o  cnót wszelkich wzorze22.

Piękno ikony płynie z zawartej w niej prawdy teologicznej. MBNP to Boga ro
dzica, M aryja D ziewica20; M atka wielka, /Ś w ięta  B oża R odzicielka2i 25. Nadprzy
rodzone piękno Maryi rozwesela nas /  w strapienia każdy czas25. Doskonałość 
i świętość Maryi urzeka wiernych26 27. Jest Ona umieszczona w soteriologicznej 
perspektywie odwiecznego planu Boga: M atko przedziw nej pom ocy. /  Wszak 
Stwórca zbawcze dusz plany, /zw ierzy ł łaskaw ie Twej mocy27. Maryja jest pięk
na, ponieważ odbija odwieczną pomoc Wszechmogącego Boga28. Podobnie jak 
szczęśliwi święci w niebios chwale, /w p atrzen i w cudną M arii tw a r z ,/n a  ziem i 
w słodkim  serc zapale, / z  radością czcimy obraz nasz29.

Czciciele Matki Bożej, urzeczeni Jej pięknem, powtarzają za św. Teresą: M at
ko, wiesz dobrze, że od  m łodości /  Obraz Twój p o rw a ł m e serce, / ż e  Twe oblicze 
pełne czułości /szczęście m i daje  w rozterce30.

1.2. M atka i Dziewica o tkliwym obliczu
Od ikony nie oczekuje się, by ukazywała ładną twarz, lecz aby oddawała nad

przyrodzone piękno przedstawianej osoby. MBNP ukazana jest na ikonie frontal
nie, co umożliwia bezpośredni kontakt z Nią i napełnia wizerunek Jej obecnością31. 
Potwierdzają to słowa pieśni: patrzeć chcę zawsze w twarz Twoją32.

19 Witaj, Maryjo, Umiłowana, t :  o. S. Trąbka, m.: o. A. Klaman, w: Zp MBNP, zwr. 1, s. 38.
20 Cześć Ci składamy, wielka M atko Boża, dz. cyt., zwr. 2, s. 43.
21 Szczęśliwi święci w niebios chwale, t.: o. Fr., m.: ks. A. Chlondowski, w: Zp MBNP, zwr. 1, s. 34.
22 O M atko Boska, za nami wstawiaj się, t. i m.: a.n., w: Cantate. Śpiewnik seminaryjny, wybór i oprać. 

A. Zając, S. Ganczarski, Tarnów 20014, n. 50, zwr. 1-2, s. 95 (dalej: Cantate).
23 Kiedy Twe dziecię, t.: „Chorągiew Maryi”, m.: ks. A. Chlondowski, w: Zp MBNP, ref., s. 18.
24 Słyszę, Matko, żeś jest wielka, t.: CSsR, m.: ks. A. Chlondowski, w: Zp MBNP, zwr. 1, s. 33.
25 Anielskie Twoje lico, t.: x CSsR, m.: ks. J. O. Mański, w: Zp MBNP, zwr. 1, s. 12.
26 Por. KKK 972.
27 Matko, przed Twoim obrazem, dz. cyt., zwr. 2, s. 24.
28 Por. M. Kotyński, M edytacje nad Ikon ę M atki Bożej Nieustającej Pomocy, Kraków 2011, s. 28.
29 Szczęśliwi święci w niebios chwale, dz. cyt., zwr. 1, s. 34.
30 Matko, wiesz dobrze, t.: św. Teresa od Dz. Jezus, m.: ks. A. Chlondowski, w: Zp MBNP, s. 25; zob. 

tamże, s. 55-56.
31 Por. M. Kotyński, M edytacje nad Ik on ę . .., dz. cyt., s. 36.
32 Matko, wiesz dobrze, dz. cyt., zwr. 1, s. 25; zob. tamże, s. 55-56.
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Tkliwość MBNP podkreślają słowa opisujące piękno Jej twarzy. Wierni wy
znają z miłością i zachwytem: w Twe m acierzyńskie p a trzeć  lico, (...) /  to nasza  
radość, o D ziewico33. Oblicze Maryi w ikonie namalowane jest według wschod
niego kanonu piękna, z charakterystycznym wydłużonym nosem, zamknięty
mi, delikatnymi i małymi ustami, dużymi oczami koloru oliwkowego, mocno 
zarysowanymi i wydłużonymi brwiami34. W  pieśni wychwalane jest Anielskie 
Twoje lico, / o  M atko i Dziewico35.

Twarz MBNP jest pełna dobroci i łagodności, smutku i zamyślenia36. Tak też 
czciciele Ją odbierają. W  serdecznej modlitwie wołają: słodkie Twe lico też lito
ścią tchnie37.

1.3. Matka o zatroskanych oczach
Oczy Matki Bożej, szeroko otwarte, pełne zatroskania, miłości i smutku, 

skierowane są poza ikonę, na patrzącego38. Wspominają o tym słowa pieśni: Ku 
nam, M aryjo, oczy swe kierujesz39. Obejmuje Ona spojrzeniem pełnym matczy
nej troski całe Mistyczne Ciało Chrystusa, wszystkich ludzi w oczekiwaniu na 
modlitewne spotkanie z nimi i przekazanie im łaski Odkupienia40. Wierni wy
znają: Anielskie Twoje oko, /sp o g lą d a  ta k  głęboko, /p rz en ika  duszę wskroś41. Twe 
oczy natchnione i w ludzi wpatrzone, /  ślą w serca zbaw ienne spojrzenie, /  wzy
wają do skruchy, d od a ją  otuchy, /n a d z ie i wzniecają prom ienie42.

Owalna głowa Maryi, lekko pochylona w stronę Jezusa, wywołuje silne wra
żenie, że Jej oczy patrzą jednocześnie na Syna i na modlących się przed wi
zerunkiem43, bo jest to błogosławiona Matka Boga i Matka ludzi44. W  oczach 
Nieustającej Pomocy kryje się p ełn ia  miłości, dobroci, litości45. Autor jednej 
z pieśni opisuje swe przeżycie wiary, gdy w  dobre Twe oczy, M atko, wpatrzony, /  
w których się niebios cisza odbija46, doświadcza wewnętrznego ukojenia. Liryzm 
nabożeństwa do MBNP wydobywa z Jej obrazu niezwykłą dobroć: w oczach  
m asz dobroci b lask47·, Twe lica [oczy] jakże  łaskaw e są, / poc iąga słodycz z nich

33 Szczęśliwi święci w niebios chwale, dz. cyt., zwr. 2, s. 34.
34 Por. J. Dołbakowski, Wybrał ich Bóg, dz. cyt., s. 187-188.
35 Anielskie Twoje lico, dz. cyt., zwr. 1, s. 12.
36 Por. J. Dołbakowski, Wybrał ich Bóg, dz. cyt., s. 187-188.
37 Cześć Ci składamy, wielka M atko Boża, dz. cyt., zwr 3, s. 43.
38 Por. J. Dołbakowski, Wybrał ich Bóg, dz. cyt., s. 187-188.
39 Cześć Ci składamy, wielka M atko Boża, dz. cyt., zwr 3, s. 43.
40 Por. J. Dołbakowski, Wybrał ich Bóg, dz. cyt., s. 187-188.
41 Anielskie Twoje lico, dz. cyt., zwr. 2, s. 12.
42 Twe oczy natchnione, t.: St. Czyż, m.: o. F. Folek VD., w: Zp MBNP, zwr. 1, s. 36.
43 Por. J. Dołbakowski, Wybrał ich Bóg, dz. cyt., s. 187-188.
44 Por. Witaj, Maryjo, Umiłowana, dz. cyt., zwr. 2, s. 38.
45 Twe oczy natchnione, dz. cyt., zwr. 2, s. 36.
46 W  dobre Twe oczy, t.: o. S. Podgórski, m.: o. A. Klaman, w: Zp MBNP, s. 70.
47 jakże piękna jesteś, Pani, dz. cyt., ref., s. 16.
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Twoja*8. Patrzeć w oczy, w których dobroć lśni, /  to nasza radość, o Dziewico*9. 
To sprawia, że wierni błagają: Zwróć ku nam  słodkie wejrzenieso; Racz z m at
czynej swej m iło śc i/zw róc ić  ku nam  świętą skroń81·, Gdy Twojej chwały n ieb ie
ski tron, /d a le k i  duszy cierpiącej. /S p og ląd n ij na n as p rzez  obraz on, /P om ocy  
N ieustającej52.

Spojrzenie Maryi na ikonie pod wpływem zachodniej sztuki stało się łagod
niejsze w porównaniu z surowymi greckimi kanonami. Budzi ono miłość, wy
raża dobroć i przystępność oraz zapewnia o Jej matczynym wsparciu53: M arii 
dziecię nie zaginie, /c zu w a  n ad  nim M atki wzrok/*.

1.4. Matka i Królowa nasza
Na ikonie MBNP głowę Maryi zdobią dwie gwiazdy. Symbolizują one dzie

wictwo Maryi przed i po narodzeniu Jezusa: w dziewiczej chwały strojna b la 
ski, to Bożej M iłości żywy cud,55. W  pieśniach przewija się wątek królewskości 
Maryi, który sięga korzeniami nauczania św. Alfonsa56. Bezpośrednia przy
czyna takiego ujęcia w pieśniach wypływa także z treści ikony MBNP i z roz
powszechnionego zwyczaju koronowania maryjnych wizerunków w licznych 
sanktuariach57. Maryja to Królowa, co u nas tron sobie o b r a ła ,/b y  nas w spom a
g ać  w życia czas58.

Pieśni nawiązują do starej tradycji kultu ikony MBNP, która została umiesz
czona w nowo wybudowanym kościele św. Alfonsa w Rzymie i koronowana 23 
czerwca 1867 roku59. Maryja jest Królową gw iazd  i ludzkich serc, spoglądającą 
г  błękitów  n ieba na ziem ię48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61.

Powyżej środka czoła Maryi widnieje ośmioramienna gwiazda, nieco niżej 
zaś, po jej prawej stronie, gwiazda-krzyż61. Nawiązują one także do tytułów Ma

48 Do Ciebie, Matko, Szafarko łask, t.: o. T. Sitko, m.: o. A. Klaman, w: Cantate, n. 52, zwr. 3, s. 97.
49 Szczęśliwi święci w niebios chwale, dz. cyt., zwr. 2, s. 34.
50 Matko, przed Twoim obrazem, dz. cyt., zwr. 4, s. 24.
51 Jakże piękna jesteś, Pani, dz. cyt., zwr. 3, s. 16.
52 Do Ciebie, Matko, Szafarko łask, dz. cyt., zwr. 2, s. 97.
53 Por. M. Kotyński, M edytacje nad Ikonę..., dz. cyt., s. 38-39.
54 Usłysz, M atko, t.: o. J. Byczkowski, m.: ks. A. Chlondowski, w: Zp MBNP, zwr. 2, s. 37.
55 W dziewiczej chwały, t.: s. Alicja Niepokalanka, m.: ks. A. Chlondowski, w: Zp MBNP, zwr. 1, s. 39; 

zob. tamże, s. 71-72.
56 Zob. św. A.M. de Liguori, Wysławianie Maryi. Rozważania nad wezwaniami modlitwy Witaj Królowo, 

tłum. S. Misiaszek, M. Pierzchała, Kraków 2000, s. 17-23.
57 Zob. Uczyńcie Ję  znanę całem u światu. Kult i sym bolika Ikony M atki Bożej Nieustającej Pomocy  

w zarysie, red. M. Sadowski, Kraków 2011, s. 145-151.
58 O Ty, coś u nas tron sobie obrała, t.: o. J. Byczkowski, m.: F. Nowowiejski, w: Zp MBNP, zwr. 1, s. 29.
59 Nieustająca Pomoc. Ikona..., dz. cyt., s. 6-20; zob. Ośrodki kultu M atki Boskiej Nieustającej Pomocy 

w świecie, w: http://www.zrodlo.krakow.pl/Archiwum/Numery_Specjalne/Nr_30_2000/12.html 
(dostęp: 28 sierpnia 2 0 1 2 ).

60 Królowo gwiazd, t.: o. H. Pagiewski, m.: o. W. Skroboszewski, w: Zp MBNP, ref., s. 45.
61 Zob. J. Dołbakowski, Wybrał ich Bóg, dz. cyt., s. 187-188.

http://www.zrodlo.krakow.pl/Archiwum/Numery_Specjalne/Nr_30_2000/12.html
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ryi jako Gwiazdy Zarannej (Jutrzenki) i Gwiazdy Morza, Królowej Nieba. Mó
wią o tym słowa pieśni: G w iazdą nam  bąd ź  zaranną, /  o M atko62·, Ty zawsze, 
M atko, i w dzień, i w nocy / świecisz nam  gw iazdą trwałej pom ocy63; Wierzymy, 
M atko, żeś nas p okoch a ła  /  i nie opuścisz nigdy nas64.

Nieustająca Pomoc to Królowa nieba i ziemi wspomagająca swój cierpiący 
lud: N iebios Królowo, zwróć swe wejrzenie /  na Twych czcicieli bó l i cierpienie. 
/N iech a j do C iebie głos nasz doleci, /  racz swą pom ocą  wesprzeć Twe dzieci65.

W  polskich pieśniach do MBNP zauważa się przenikanie pierwiastków na
rodowych. Na ten kult nakłada się tytuł Królowej Polski: N ieustającej M atko Po
mocy, /  weź w swą opiekę n aród  sierocy, /  d a j mu swą litość /  odczuć na nowo, 
Królowo66 67; Ty, coś spraw iła Wisły cud61 ; Tyś naszym wzorem wiary i męstwa, /  Ty 
nas ogarniasz spojrzeniem swym, /  w m rokach cierpienia i w dniach zwycięstwa, 
/  Tyś nam  Królową, my ludem  Twym68; weź w swą opiekę polski lud69.

Powyższe przykłady ilustrują, jak głęboko przeniknął w świadomość pol
skich katolików kult MBNP. Ten narodowy nurt pobożnościowy w pieśniach, 
ukazujący Maryję jako naszą najpiękniejszą Królową i Matkę, łatwiej zrozu
mieć, gdy uświadomimy sobie, że kopie ikony MBNP znajdują się niemal w każ
dym kościele naszej ojczyzny70.

2. Maryja jako pomagająca Matka

Maryja jest m atką nam 71. Kult Matki Boskiej pomagającej ludziom wypływa 
z prawdy o macierzyństwie Maryi wobec wszystkich. To Jej duchowe macierzyń
stwo w porządku łaski zrodziło się pod krzyżem Zbawiciela (por. J 19, 26-27). 
Maryjna pobożność ludowa, głęboka w motywacjach, jest ważnym i uniwer
salnym faktem w Kościele. Charakteryzuje się zróżnicowaniem zewnętrznych 
form. Wypływa z wiary i miłości ludu Bożego do Chrystusa, Odkupiciela rodza
ju ludzkiego, oraz ze sposobu rozumienia zbawczej misji, którą Bóg powierzył

62 Z tronu niebieskiej chwały, t. i m.: św. A. Liguori, harm.: ks. A. Chlondowski, w: Zp MBNP, zwr. 1, 
s. 73; zob. tamże, s. 74.

63 Nieustającej M atko Pomocy, t. i m.: ks. Fr. Walczyński, w: Zp MBNP, zwr. 3, s. 65.
64 O Ty, coś u nas tron sobie obrała, dz. cyt., zwr. 1, s. 29.
65 Niebios Królowo, zwróć swe wejrzenie, t.: o. J. Byczkowski, m.: ks. A. Chlondowski, w: Zp MBNP, 

zwr. 1, s. 57.
66 Nieustającej M atko Pomocy, dz. cyt., zwr. 1, s. 65.
67 W  dziewiczej chwały, dz. cyt., zwr. 3, s. 39; zob. tamże, s. 71-72.
68 O Ty, coś u nas tron sobie obrała, dz. cyt., ref., s. 29.
69 W  dziewiczej chwały, dz. cyt., zwr. 1, 3, s. 39; zob. tamże, s. 71-72.
70 Por. S.L. Piech, Kult M atki Bożej Nieustającej Pomocy w Polsce,w. Uczyńcie ]ą znaną całemu światu, 

dz. cyt., s. 76-77.
71 Maryjo, dziękujemy Ci, t :  W  Łakowicz, m.: o. A. Maman, harm.: J. Mroczek, w: Zp MBNP, zwr. 3, s. 19.
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Maryi z Nazaretu. W  odwiecznym planie zbawienia Maryja jest nie tylko Matką 
Pana i Zbawiciela, lecz również Matką wszystkich ludzi na płaszczyźnie łaski72.

2.1. Matka nieustająca w swej skutecznej pomocy
Troskliwa pomoc Matki Bożej jest stała: N ieustającą p om ocą  swą wspiera 

wciąż duszę m ą7'·. Przekonanie o jej skuteczności wyraża wezwanie: Prowadź, 
M aryjo, nas w n iebios strony74. Miłość Maryi jest praktyczna w stosunku do 
ludzi. MBNP pomaga przez to, że rozw esela nas /  w strapien ia każdy czas75·, 
wspiera na każdy dzień76·, osładza ludzkie znoje77. Jej pomoc dotyczy spraw nie 
tylko doczesnych, ale i nadprzyrodzonych: p om ag a  w cnocie róść78; w ciąż p o 
m oc niesie nam, /  do n iebios w iedzie bram 79.

2.2. Maryja jako nieustanna wspomożycielka wiernych
Matka Pomocy Nieustającej p om ag a  n am 80 w życia czas81, n ieustannie82 83. 

Wspiera nas w niedoli czas85; wspiera swój lud we dnie i w nocy84; nieustannie 
/p r z e z  wszystkie życia dni85.

MBNP spogląda na ludzi z litością, aby im ulżyć w cierpieniach86, co uzasad
nia błagania typu: Wysłuchaj w niebie głos duszy nędznej /  i błagającej o pom oc  
Ciebie87; Ty nieustannie wspom agać chciej88; W  niedoli wspieraj łaskam i89.

72 DPLiL.p. 183.
73 Anielskie Twoje lico, dz. cyt., ref., s. 12.
74 Otocz pom ocą, t.: Al. Niepok., m.: o. Fr. Folek, w: Zp MBNP, zwr. 3, s. 30.
75 Anielskie Twoje lico, dz. cyt., zwr. 1, s. 12.
76 Otocz pom ocą, dz. cyt., s. 30.
77 Anielskie Twoje lico, dz. cyt., zwr. 3, s. 12.
78 Tamże, zwr. 1 .
79 Tamże, zwr. 3.
80 Por. M atko Pom ocy Nieustającej, pom agaj nam, t.: W. Łakowicz, m.: o. A. Klaman, w: Zp MBNP, 

ref., s. 23.
81 Z tronu niebieskiej chwaty, dz. cyt., zwr. 1, s. 73, zob. tamże, s. 74.
82 Matko Nieustającej Pomocy, m.: ks. A. Chlondowski, w: Cantate, n. 51, s. 96-97; Zp MBNP, s. 53 

(opracowanie wielokrotnych wezwań: na solo z organami i 4-głosowy chór mieszany).
83 M atko najlepsza, Ty cierpień ciosy, t.: o. J. Byczkowski CSsR, m.: ks. A. Chlondowski, w: Zp MBNP, 

ref., s. 20; zob. tamże, s. 50-52.
84 Witaj, Maryjo, Umiłowana, dz. cyt., ref, s. 38.
85 Z tronu niebieskiej chwały, dz. cyt., zwr. 2, s. 73, zob. tamże, s. 74.
86 Zob. św. A.M. de Liguori, Wysławianie Maryi, dz. cyt., s. 141-142.
87 Matko Pomocy Nieustającej, t  i m.: F. Walczyński, opr.: ks. A. Chlondowski, w: Zp MBNP, zwr. 1, s. 22.
88 M atko najlepsza, Ty cierpień ciosy, dz. cyt., zwr. 3, s. 20; zob. tamże, s. 50-52.
89 Matko, o pomoc, t.: o. J. Byczkowski, m.: o. A. Klaman, w: Cantate, ref., s. 96-97; Zp MBNP, s. 54.
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2.3. Czuła M atka pomagająca swym dzieciom
Maryja, to Matka otaczająca p om ocą , swe dzieci, i wszystkich spragnionych 

czute) op ieki90. Kierując się miłością, w ciąż p om oc niesie nam , / d o  niebios wie
dzie bram 91.

Zaświadcza o tym jej czcicielka: Chętnie s łu chałaś mego szczeb io tu ,/d z iec 
ku ju ż  by łaś m i drogą92 93.

Potwierdza to chrześcijańskie doświadczenie: M atko m a  w n iebie92; Dzisiaj 
ku niebu rwę się do lotu, /p o m o c  Twą czuję p rzeb łog ą94; N ieustającą p om ocą  
swą, /w sp ieraj, M aryjo, w ciąż duszę m ą95; swoją p om ocą  grzesznych w ciąż ra
tujesz, /  do bram  niebieskich, M atko, w iedź i m nie96; N am  spieszysz z swą p o 
m ocą, /n ieu stan n ie  dniem  i n ocą97 98.

Słyszę, M atko, że Twą chlubą / j e s t  p om ag ać  swoim sługom, /  że uznaniem  
próśb  Twych mocy, /  jes t w ciąż b łag ać /  Twej pom ocy92; Tyś P om ocą jest N ie
u stającą99; N iech w sparcia Twego doznają wszyscy, /  którzy wzywają Twojej 
N ieustającej Pom ocy100.

2.4. Potężna M atka o pomocnych dłoniach
W  pieśniach do MBNP pojawia się motyw dłoni Matki Bożej. Inspiracją do 

tego są wyraźnie dostrzegalne w ikonie charakterystyczne cechy Hodigitrii, 
Przewodniczki -  prawa dłoń Maryi wskazująca na Jezusa101. Nawiązują do tego 
słowa pieśni: Wstąp w m rok św iatłem  i oczom  ciemnym, niewidzącym, /  wskaż 
Syna swego, Prawdy jasnym  słońcem 102. Delikatną aluzję odnajdziemy również 
w tekście: Niech Twa praw ica wśród ciem nej nocy /w ieczności wskaże nam  b ło 
gi brzask, /  przy nieustannej Twojej Pomocy, /  obfity zleje zdrój Bożych łask. /  
Ref. D łonią tą ciągle nas wspierającą ujmij z  m iłością ster naszych dusz, /sw o ją  
Pom ocą N ieustającą /  w iedź nas do  wiecznych świetlanych zórz103.

90 Por. Otocz pom ocą, dz. cyt., zwr. 1,3., s. 30.
91 Anielskie Twoje lico, dz. cyt., zwr. 3, s. 12.
92 Matko, wiesz dobrze, dz. cyt., zwr. 2, s. 25; zob. tamże, s. 55-56.
93 Powitanie M atki (Matko Pomocy Nieustającej, witamy Ciebie), t .im .: a.n., w: Cantate, n. 51, s. 96-97.
94 Matko, wiesz dobrze, dz. cyt., zwr. 2, s. 25; zob. tamże, s. 55-56.
95 Anielskie Twoje lico, dz. cyt., ref., s. 12.
96 Cześć Ci składamy, wielka M atko Boża, dz. cyt., zwr. 3, s. 43.
97 Słyszę, Matko, żeś jest wielka, dz. cyt., zwr. 1, s. 33.
98 Tamże, zwr. 3.
99 Ratuj, Maryjo, Twoje sługi wierne, t.: s. Al. Niepok, m.: ks. A. Chlondowski, w: Zp MBNP, zwr. 1, 

3, s. 32.
100 Święta Maryjo, spiesz na pom oc nieszczęśliwym, t.: z modlitwy brewiarzowej, m.: o. T. Sitko, w: Zp 

MBNP, s. 35.
101 Por. J. Dołbakowski, Wybrał ich Bóg, dz. cyt., s. 187.
102 M atko Pom ocy Nieustającej, pom agaj nam, dz. cyt., zwr. 2, s. 23.
103 Jakże potężna prawica Twoja, t.: s. Alicja Niepokalanka, m.: ks. A. Chlondowski, w: Zp MBNP, zwr. 

3, ref., s. 17.
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Najczęściej w pieśniach motyw ten wykorzystywany jest przede wszystkim 
przez podkreślenie silnych, pomocnych, matczynych rąk: Jakże potężn a praw i
ca Twoja, /  ja k  silnie ściska ją  Boski Syn. /  Ona d la  Niego pew n a ostoja, zanim  
podejm ie zbaw ienia czyn104.

Według autorów pieśni, dłonie Matki Bożej trzymające Dzieciątko Jezus wy
rażają matczyną, praktyczną miłość. Stąd wierni proszą: M atko Jezusa, /zaw sze  
ja k  dziatki tul105. Do tego motywu odwołuje się zwierzenie: Łzę ledwie jed n ą  
w smutku uronię /  i w prośbie Ciebie wezwę goręcej, /litosn e zaraz  dajesz m i d ło 
nie, /M a tk o  Pomocy N ieustającej106.

Wyrażona jest także dziecięca wiara czcicieli MBNP w Jej matczyną pomoc: 
Kiedy Twe dziecię w smutku godzinie / dłonie wyciąga ku Tobie, /  Ty łzę ocierasz, 
co z  ócz mu płynie, /z sy ła szp oc iech ę w ża łob ie107.

Prośby kierowane do MBNP uznają w Maryi pośredniczkę łask, przy czym 
wierni powołują się na Jej prawą dłoń, podtrzymującą ręce małego Jezusa: 
W  Twojej prawicy, ła sk  Rozdawczyni, /  Syn skarbów  swoich zostaw ił klucz, /  
świętości wszelkiej słodka Mistrzyni, / s łabe Twe dzieci, dróg d obra  ucz108. W  to 
samo rozumienie wpisuje się prośba: Choć nie godniśmy litości, / p o d a j nam  
litosną dłoń 109.

2.5. Matka Boża pomagająca cierpiącym
Pod względem ikonograficznym wizerunek MBNP należy zasadniczo do 

typu Madonny Bolesnej, czyli Eleusy Pasyjnej. Jest on bardzo rozpowszechnio
ny i występuje w różnych odmianach. Charakterystyczną jego cechą są m.in. 
archaniołowie Gabriel i Michał trzymający narzędzia męki, namalowani w gór
nej części wizerunku110. Choć B oża D ziecina się trwożyć poczyna, /D z iec ią tka  
nie koisz bojaźni, /  lecz smutne spojrzenie ślesz, M atko, na ziemię, /  tu źródło 
jest m ęki i kaźniin; W  M aryi obraz zapatrzeni, / łz a w o  podnosim  oczy wzwyż, /  
gdzie dw a Cheruby wśród prom ieni /  włócznię trzymają oraz krzyż111 112.

W  nauczaniu św. Alfonsa ważnym rysem jest umiłowanie umęczonego Zba
wiciela113. Przedmiotem rozważań w pieśniach do MBNP jest jednak nie Męka 
Pańska, lecz różnego rodzaju ludzkie cierpienie, a przede wszystkim lęk przed

104 Tamże, zwr. 1.
105 Matko, przed Twoim obrazem, dz. cyt., ref., s. 24.
106 Gdy w ciężkich walkach, t.: s. Stefania Felicjanka, m.: D. Bartmiański, harm.: J. Mroczek, w: Zp 

MBNP, zwr. 2, s. 15.
107 Kiedy Twe dziecię, dz. cyt., zwr. 1, s. 18.
108 Jakże potężna prawica Twoja, dz. cyt., zwr. 2, s. 17.
109 Jakże piękna jesteś, Pani, dz. cyt., zwr. 3, s. 16.
110 Por. J. Dołbakowski, Wybrał ich Bóg, dz. cyt., s. 187.
111 Twe oczy natchnione, dz. cyt., zwr. 3, s. 36.
112 W  dziewiczej chwały, dz. cyt., zwr. 2, s. 39; zob. tamże, s. 71-72.
113 Zob. św. A.M. de Liguori, M edytacje pasyjne, tłum. K. Franczyk, J. Chaim, Kraków 1998, s. 5-8.
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nim: Jako  Twój Jezus wśród trwogi /  dłońm i ujmuje Twą rękę, /  my ci składam y  
p o d  n og i,/n a sze  cierpienia, udręki11*.

Pasyjne elementy ikony MBNP przywołują skojarzenia z ludzkim cierpie
niem, o czym wierni mówią słowami: kiedy krzyż ciśnie w tej łez dolinie114 115. Pieśni 
wychowują do uciekania się pod matczyną opiekę Maryi w chwilach lęku: Gdy 
nas ogarniafe] trwoga, /  M atko, wspomóż nas!116. Wyrażają błagania o wspar
cie i pomoc w wytrwaniu w bolesnym doświadczeniu: W  cierpienia czas p om o
cą darz117·, N iech w każdej doli wytrwam w cichości /  krzyż miłującej, choć serce 
boli118.

Włócznia w ręku jednego z archaniołów, przypominająca o przebitym boku 
Zbawiciela, wywołuje w czcicielach MBNP potrzebę próśb o uzdrowienie uczuć 
własnych i innych: Wspomóż, niech stoję i grot boleści /s e r c e  raniącej m ęstwem  
ukoję119·, Otocz pom ocą  serca cierpiące, które przeszyw a ból, /  a  w dusze wlewaj 
łaski kojące, zawsze do serca tul120.

Na osobne wyróżnienie zasługuje prośba o chrześcijański charakter ży
cia społecznego: Niech do klas szkolnych wróci Krzyż Twojego Syna, /p rz ec ież  
w Krzyżu tym praw d a nasza jest jedyn a121.

Obcym elementem w stosunku do treści ikony MBNP jest zapowiedź Jej 
cierpienia i skojarzenie z Męką Pańską w pieśni opisującej zwiastowanie: O M a
rio, czemu pob lad łaś?  (...) Nie trwóż się, M aryjo, Lilijo122.

3. Kochająca MBNP nadzieją swych czcicieli

Kościół widzi w błogosławionej Dziewicy znak nadziei i pociechy123 124 125. Lud 
Boży wpatrzony w obraz MBNP woła: Twa dobroć świeci n ad  słońca blask, /  
nadzieją Tyś nam  jed y n ą12*. Maryja jest szczególnie obdarowana przez Boga: 
D ary Ci dane, od  Boga wybranej, / b y ś  nimi budziła nadzieję126.

Maryja to najlepsza Matka, która dostrzega nasze potrzeby, pokrzepia i pod
nosi126: Ja k  m iło duszy upadającej, /  wspomnieć na Ciebie, nasza nadziejo, /

114 Matko, przed Twoim obrazem, dz. cyt., zwr. 3, s. 24.
115 M atko najlepsza, Ty cierpień ciosy, dz. cyt., zwr. 3, s. 20; zob. tamże, s. 50-52.
116 Gdy nas ogamia[e] trwoga, t. i m.: ks. R. Nowowiejski, opr. A. Chlondowski, w: Cantate, n. 53, zwr. 1, s. 98.
117 Do Ciebie Matko, Szajarko łask, dz. cyt., zwr. 3, s. 97.
118 M atko Pomocy Nieustającej, dz. cyt., zwr. 2 ,4 , s. 22.
119 Tamże, zwr. 2, s. 22.
120 Otocz pom ocą, dz. cyt., zwr. 2, s. 30.
121 M atko Pomocy Nieustającej, pom agaj nam, dz. cyt., zwr. 3, s. 23.
122 Nie trwóż się, M aryjo, t.: J. Korczakowska, m.: M. Matuszewski, opr. o. W. Skrob o szewski, w: Zp 

MBNP, zwr. 1, ref., s. 59-61.
123 P or.K K 6 8 .
124 Do Ciebie Matko, Szajarko łask, dz. cyt., zwr. 1, s. 97.
125 Twe oczy natchnione, dz. cyt., zwr. 2 , s. 36.
126 T. Siudy, Zawierzmy Maryi. Rozważania o Matce Boga i Matce ludzi, Częstochowa 2000, s. 61.
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M atko Pomocy N ieustającej127. Czciciele MBNP modlą się słowami św. Teresy: 
jesteś m i p ew n ą ostoją128.

Wiara w Jej miłość sprawia, że proszą: Spraw, niech zn ak naszej wiary, n a
dziei, m iłości/n ieu stan n ie na ścianach naszych dom ów  gości129.

3.1. Kochające serce MBNP
Kościół w Najświętszej Dziewicy jest już cały święty. Wierni świadomi swej 

grzeszności starają się usilnie przezwyciężać grzech, wzrastać w świętości i dla
tego wznoszą swe oczy ku Maryi130. W  ikonografii kolor czerwony symboli
zuje miłość: na obrazie MBNP Maryja odziana jest w ciemnoczerwoną suknię 
ze złotymi lamówkami wokół szyi i na prawym rękawie131 132 133. Wierni śpiewają: 
O M atko nasza, M atko m iłości!/ N iechaj doznam y Twojej litości,/bośm y  okry
ci grzechów ranam i122.

W  pieśniach do MBNP wspominane jest Serce Twe N iepoka lan e1 ; a więc 
pojawiają się elementy z nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi (rozpo
wszechnionego w Polsce w osobnym wizerunku) z wezwaniem do nawróce
nia134 135. Do najbardziej znanych należy błaganie: M atko Najświętsza! Do Serca 
Twego, /m iecz em  boleści wskroś przeszytego, /w o łam y  wszyscy z  jękiem , ze łza 
mi, /  ucieczko grzesznych, m ódl się za  nam i122.

Na ikonie MBNP nie ma namalowanego serca, ale o wielkiej miłości Maryi 
do ludzi nauczał założyciel redemptorystów i tu należy szukać głównego źródła 
wspomnień Niepokalanego Serca Maryi. Św. Alfons powoływał się przy tym na 
innych czcicieli Maryi: „Tak wielka jest litość dla nas tej Matki i tak wielka mi
łość względem nas, że nawet nie czeka na nasze prośby, aby przyjść nam z po
mocą. Eadmer stosuje słowa Księgi Mądrości do Maryi, zapewniając, że Ona 
wyprzedza swą pomocą tych, którzy Ją proszą o wstawiennictwo. Tak jest zatro
skana o nasze dobro, że Jej czułość wyprzedza nasze prośby i zapobiega przy
czynom nieszczęść. Wypływa to stąd -  według zdania Ryszarda od św. Wiktora 
-  że »serce Maryi jest tak wezbrane litością, iż skoro tylko się dowie o naszej po
trzebie, już rozlewa łaski swego miłosierdzia. Niemożliwym jest dla Niej słyszeć

127 Gdy w ciężkich walkach, dz. cyt., zwr. 1, s. 15.
128 Matko, wiesz dobrze, dz. cyt., zwr. 1, s. 25; zob. tamże, s. 55-56.
129 Matko Pomocy Nieustającej, pom agaj nam , dz. cyt., zwr. 3, s. 23.
130 Por. KK 65; KKK 829.
131 Por. J. Dołbakowski, Wybrał ich Bóg, dz. cyt., s. 188.
132 M atko Najświętsza! D o Serca Twego, t. i m.: Siedlecki 1928, w: Śpiewnik liturgiczny, red. nacz. 

K. Mrowieć, Lublin 1991, nr 363, zwr. 4, s. 345.
133 O M atko Boska, za nam i wstawiaj się, dz. cyt., zwr. 1, s. 95.
134 Zob. J. Uryga ,Nigdym Ja ciebie, ludu, nie rzuciła. Rok polski z  Maryją, Włocławek2001, s. 217-226.
135 M atko Najświętsza!Do Serca Twego, dz. cyt., zwr. 1, s. 344-345.
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o czyjej nędzy, a nie pospieszyć z pomocą«”136. Jej współczujące Serce to m iło
sierdzia i łaski tron137 138.

W  tym szerokim kontekście zrozumiałe są stwierdzenia typu: Anielskie Ser
ce Twoje, /  osładza ludzkie znoje13S; Z iem ia zdaje się być niebem, / t a k j e s t  p ełn a  
Twoich łask, /S ercem  dzielisz się j a k  chlebem 139.

Matczyna miłość pobudza do czynnej odpowiedzi: Przy sercu Twoim kocha
jącym , / ja k  dzieci zawsze chcemy żyć140. Miłość do Matki Bożej prowadzi do co
raz większego zawierzenia Jej w dziecięcym zaufaniu141.

Do wyjątków należą akty oddania Matce Bożej Nieustającej Pomocy142: M o
dlitw i p ieśni zdobią Cię wianem  /  wierni serdecznie Tobie oddan i143. Zdarza
ją się też postawy ofiarowania swych serc MBNP: M atko Pomocy Nieustającej, 
witamy Ciebie, /  przyjm  serca nasze, Ciebie kochające144; Dziś Ci serce niosę 
w dani, /  Tobie zawsze służyć rad 145. Pieśni te są jakby echem modlitw propono
wanych przez duszpasterzy146.

3.2. Pocieszycielka strapionych
Maryja jest Nieustającą Pocieszycielką, a jednocześnie pomocą w trudnej 

drodze życiowej147. Maryja to Matka Najlepsza, bo najlepiej zna cierpień cio
sy /  i nasze troski148. Święta Maryja spieszy na pomoc nieszczęśliwym, podnosi 
przygnębionych, pociesza płaczących149.

Maryja jest Matką, która ratuje i pociesza150, i zmienia łzy w uśmiech151 152. Nie
sie nieustanną pomoc, kiedy nam  oczy łza gorzka zrasza132. To Matka najlep

136 Z dzieł św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa {D e Marice gloriis, edit, latina, Romæ 1950, pp. 136- 
144); w: Święto Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy, godzina czytań, w: http://www. 
brewiarz.katolik.pl/vi_12/2706w3/godzczyt.php3 (dostęp: 27 czerwca 2012).

137 M atko najlepsza, Ty cierpień ciosy, dz. cyt., zwr. 2, s. 20; zob. tamże, s. 50-52.
138 Anielskie Twoje lico, dz. cyt., zwr. 3, s. 1 2 .
139 Jakże piękna jesteś, Pani, dz. cyt., ref., s. 16.
140 Szczęśliwi święci w niebios chwale, dz. cyt., zwr. 1, s. 34.
141 Por. DPLiL, p. 204, s. 144-145.
142 Zob. A. Desurmont, Tydzień Sługi Maryi, tłum. J. Madanowski, Wrocław 1950; Modlitwy i pieśni 

maryjno-misyjne do M atki Bożej Nieustannej Pomocy, Kraków 2011, s. 142-143.
143 Witaj, Maryjo, Umiłowana, dz. cyt., zwr. 1, s. 38.
144 Powitanie M atki (Matko Pomocy Nieustającej, witamy Ciebie), dz. cyt., s. 96-97.
145 Jakże piękna jesteś, Pani, dz. cyt., zwr. 1, s. 16.
146 Por. A. Łabuda, Ikona M atki Bożej Nieustającej Pomocy w Mościskach. Modlitewnik, dz. cyt., s. 150— 

151; zob. T. Siudy, Zawierzmy Maryi, dz. cyt., s. 63.
147 Zob. J. Uryga, Nigdym Ja ciebie, ludu, nie rzuciła, dz. cyt., s. 227-234.
148 M atko najlepsza, Ty cierpień ciosy, dz. cyt., zwr. 1, s. 20; zob. tamże, s. 50-52.
149 Por. Święta Maryjo, spiesz na pom oc nieszczęśliwym, dz. cyt., s. 35.
150 Por. Gdy w ciężkich walkach, dz. cyt., zwr. 1, s. 15.
151 Por. Królowo gwiazd, dz. cyt., zwr. 2, s. 47.
152 Cześć Ci składamy, wielka M atko Boża, dz. cyt., ref., s. 44.

http://www
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sza153 154 155, pomagająca w smutku: Promień Twej łaski niech im  zaświeci, smutku 
rozprasza cień15*; W  pieśni ku Tobie wznosimy głosy, /p o c ie ch ę  Ty nam  i p om oc  
dasz155. Jako Pocieszycielka przygarnia nas do swego serca, kiedy łza gorzka lica  
nam  zrasza156.

3.3. Hojna szafarka łask
Najczęstszą formą okazywania czci MBNP jest wzywanie Jej: M atko N aj

świętsza, M atko Ty nasza, /p rz y jm  od  swych dzieci należną cześć157, i kierowa
nie do Niej różnego rodzaju próśb, typu: O M aryjo, błagam y Cię!158; N ieustającej 
Twej Pomocy /  wzywać będziem y z  głębi dusz159.

Wezwania te są uzasadnione, gdyż Maryja to hojna szafarka łask160. Dlatego 
płynie w nowennie nieustającej /  do  [Niej] prośby i skargi ton161. Jako Matka pełna 
łaski rozdaje je ludowi162 163 164: M atko Pomocy Nieustającej, /  Łaski skarbnico, M atko 
jedyna165; M atko najmilsza nasza, /  ja k  słodkie jest imię Twoje, /  łaski obfite zdro
je  / płyną z Twych świętych rąkш ; Szafarko łask, /  czułością Twą nas wzmocnić 
chciej165; Do Ciebie, Matko, Szafarko łask, /b łag a ln e  p ien ia wciąż p łyną166; nadziei 
blask, miłości czar / n a  wierny lud łaskaw ie zlej167.

MBNP to Matka pocieszenia, która udziela pociechy / z  niebios słynącej i wy
trwałości168. Do Niej płynie /g ło sp ro śb y  naszej w m odlitwie169. MBNP wzywa
na jest w każdy czas170, a zwłaszcza w trudnych sytuacjach: gdyśmy ściśnieni bólu  
cierniam i171; gdy wiarę tracim żywą172; gdy na życia tej g łęb in ie/du sze w krąg oto

153 M atko najlepsza, Ty cierpień ciosy, dz. cyt., zwr. 1,2,3, s. 20; zob. tamże, s. 50-52.
154 O toczpom ocą, dz. cyt., zwr. 1., s. 30.
155 Matko najlepsza, Ty cierpień ciosy, dz. cyt., zwr. 1 , s. 2 0 ; zob. tamże, s. 50-52.
156 Tamże, ref.
157 Cześć Ci składamy, wielka M atko Boża, dz. cyt., ref., s. 44.
158 O M atko Boska, za nami wstawiaj się, dz. cyt., s. 95.
159 W dziewiczej chwały, dz. cyt., ref., s. 39; zob. tamże, s. 71-72.
160 Por. św. A. Liguori, N aw iedzenia Przenajświętszego Sakram entu i N ajśw iętszej M aryi Panny, 

Warszawa 1983, s. 108-109.
161 M atko najlepsza, Ty cierpień ciosy, dz. cyt., zwr. 2, s. 20; zob. tamże, s. 50-52.
162 Zob. L. Scheffczyk, M aryja. M atka i Tow arzyszka Chrystusa. P odręcznik m ario log ii, tłum. 

J. Tumielewicz, Kraków 2004, s. 72-76.
163 Anielski chlebie, t.: s. Alicja Niepokalanka, m.: ks. A. Chlondowski, w: Zp MBNP, ref., s. 42.
164 Z tronu niebieskiej chwały, dz. cyt., zwr. 2, s. 73, zob. tamże, s. 74.
165 Królowo gwiazd, dz. cyt., zwr. 1, s. 47.
166 Do Ciebie, Matko, Szafarko łask, dz. cyt., zwr. 1, s. 97.
167 Królo wo gwiazd, dz. cyt., ref., s. 45-46.
168 Matko Pomocy Nieustającej, dz. cyt., zwr. 3, s. 22.
169 Matko najlepsza, Ty cierpień ciosy, dz. cyt., zwr. 3, s. 20; zob. tamże, s. 50-52.
170 Gdy nas ogarniaje] trwoga, dz. cyt., ref, s. 98.
171 M atko Najświętsza! Do Serca Twego, dz. cyt., zwr. 3, s. 345.
172 Gdy nas ogarniajeJ trwoga, dz. cyt., zwr. 2, s. 98.
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czy m rok173; gdy m iłość gaśnie w duszy174; w pokusy złej godzinie173; kiedy nas drę
czy pokusa, /sm u tku  przytłacza b ó F 6; w każdej słabości177 178; gdy w ciężkich walkach  
siły słabnieją173; gdy pośród  ciemnej życia nocy /p rom ień  nadziei gaśnie już179; kie
dy przewinień wspomnienie /  lękiem nam  duszę n apaw a130 181; gdy na ziemi ciąży mi 
życie131 183; a w końcu gdy śm ierć się do nas zbliży132 185; gdy ostatnia łza z oka spłynie133; 
w łzach rozstania. I  w śmierci, serca rozdzierającej134.

Do MBNP unosi się głos prośby naszej w m odlitw ie133, zanoszone są błaga 
nia o przywrócenie miłości186 187 188 i by nadzieję w zbudzfiła] praw dziw ą137. Wśród 
wymienianych potrzeb pojawiają się także westchnienia pobożnościowe typu: 
Do n ieba  w prow adź wyżyn133; W zbudź wrażliwość sum ienia, ożyw nas m iło
ścią /  niech pszen icą do jrza łą  serca nasze rosną189.

Wiara w dobroć MBNP uzasadnia błagania o wsparcie, bo kto wzywa Cię, 
nie zginie190. Tobie bez  granic ufamy, /M a tk o  przedziw nej pom ocy 191.

W  nabożeństwie do MBNP wyznawanie Jej miłości łączy się z uprasza- 
niem u Niej jakiejś łaski: O B oga rodzico, M aryjo Dziewico, /  j a  kocham  Cię 
we dn ie i w nocy, /  niech dusza m a  b iedna u C iebie wyjedna /  d a r  N ieustają
cej Pom ocy192; O M aryjo, kocham  Cię, /  o M aryjo, pobłogosław  wszystkie dzie
ci Twe193.

W  prośbach pojawiają się także ponaglenia MBNP: N iech nie wzywam Cię 
darem no, /  kiedy m odlę się wśród łez, /M a tk o , zlituj się nade mną, /z a w sz e  
m i z p om ocą  śpiesz194.

173 Usłysz, M atko, dz. cyt., zwr. 2, s. 37.
174 Gdy nas ogarnia[e] trwoga, dz. cyt., zwr. 3, s. 98.
175 Tamże, zwr. 4.
176 Matko, przed Twoim obrazem, dz. cyt., ref., s. 24.
177 M atko Pomocy Nieustającej, dz. cyt., zwr. 3, s. 22.
178 Gdy w ciężkich walkach, dz. cyt., zwr. 1, s. 15.
179 W  dziewiczej chwały, dz. cyt., ref., s. 39; zob. tamże, s. 71-72.
180 Matko, przed Twoim obrazem, dz. cyt., zwr. 4, s. 24.
181 Matko, wiesz dobrze, dz. cyt., zwr. 1, s. 25; zob. tamże, s. 55-56.
182 Gdy nas ogarnia[e] trwoga, dz. cyt., zwr. 5, s. 98.
183 M atko Najświętsza! Do Serca Twego, dz. cyt., zwr. 5, s. 345.
184 M atko Pomocy Nieustającej, dz. cyt., zwr. 4, s. 22.
185 M atko najlepsza, Ty cierpień ciosy, dz. cyt., zwr. 3, s. 2 0 ; zob. tamże, s. 50-52.
186 Por. Gdy nas ogarnia[e] trwoga, dz. cyt., zwr. 3, s. 98.
187 Tamże, zwr. 2.
188 Tamże, zwr. 5.
189 M atko Pomocy Nieustającej, pom agaj nam, dz. cyt., zwr. 1, s. 23.
190 Gdy nas ogarnia[e] trwoga, dz. cyt., zwr. 4, s. 98.
191 Matko, przed Twoim obrazem, dz. cyt., zwr. 2 , s. 24.
192 Kiedy Twe dziecię, dz. cyt., ref., s. 18.
193 O Maryjo, witam Cię, t .im .: a.n., harm.: o. A. Klaman, w: Cantate, n. 48, s. 93-94; n. 49, s. 94; zob. 

Zp MBNP, s. 26. Na tę samą melodię śpiewane jest pożegnanie: O Maryjo, żegnam  Cię, harm.: 
S. Czachor, w: Cantate, n. 48, s. 93-94; n. 49, s. 94; zob. Zp MBNP, s. 27.

194 Jakże piękna jesteś, Pani, dz. cyt., zwr. 2, s. 16.
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3.4. Pośredniczka wszelkich łask
Maryja wzywana jest w Kościele jako Pośredniczka orędująca u Boga i wsta

wiająca się za modlącymi się wyznawcami195. Zgodnie z tym Jej czciciele wzy
wają Ją w pieśniach z gorącą prośbą jako Pomoc Nieustającą i Pośredniczkę 
wszelkich łask, by wciąż nam  św iecił szczęścia b lask196.

W  pieśniach do MBNP, zgodnie z duchowością redemptorystów, przewija 
się przekonanie o konieczności pośrednictwa Maryi dla naszego zbawienia197. 
Wyrazem tego jest błaganie: o pośredniczko wszelkiej łaski198.

Maryja została przebóstwiona przez Bożą łaskę199. Jej pośrednictwo uzasad
niane jest Jej Bożym Macierzyństwem: Z  Ciebie, Dziewico, Wcielone Słowo /  
wzięło swe Ciało, swą zbaw czą krew, /  odziani w łaski szatę godow ą /  niech Mu 
wdzięczności nucimy śpiew200.

3.5. Wierna orędowniczka u Boga
W  pieśniach do MBNP Maryja to orędowniczka201, która nieustannie modli 

się za nami202 i swym wstawiennictwem u Boga pomaga ludziom203 204. Wspiera ich
przyczyną swą u Boga20,1.

MBNP to Orędowniczka, która przez wielorakie wstawiennictwo wyjednuje 
nam potrzebne łaski205. Wiarę w to wyrażają błagania: M atko Pomocy N ieusta
jącej, p roś Boga za  nam i106 207·, O M atko Boska, z a  nam i wstawiaj się!202·, M ódl się 
za  ludem, /  wstawiaj za  duchowieństwem, /  oręduj z a  poświęconym  Bogu sta
nem niewieścim208.

Przedmiotem próśb są łaski doczesne i nadprzyrodzone: Przeto p roś  Jezusa  
za  mną, /  bąd ź  Pom ocą N ieustanną209·, Wyproś nam  u Syna to, /B y  lepszy był

195 Zob. J. Wojtkowski, M aryjny m szał pap ieża  Jana Pawła II  w św ietle historii dogmatów, „Studia 
Warmińskie” X X X I (1994), s. 44.

196 Szczęśliwi święci w niebios chwale, dz. cyt., ref., s. 34.
197 Zob. św. A.M. de Liguori, Wysławianie Maryi, dz. cyt., s. 95-111.
198 W  dziewiczej chwały, dz. cyt., zwr. 1-3 2, s. 39; zob. tamże, s. 71-72.
199 Zob. Z.J. Kijas, Ty, co ogarniasz Nieogarnionego. M aryja w zam iarach Boga i życiu ludzi, Kraków 

2004, s. 22-23.
200 Anielski chlebie, dz. cyt., zwr. 3, s. 42.
201 Zob. św. A. Liguori, Nawiedzenia Przenajświętszego Sakram entu..., dz. cyt., s. 90.
202 Por. Matko, o pom oc, dz. cyt., ref., s. 96-97; Zp MBNP, s. 54.
203 KK 62.
204 Gdy nas ogarnia[e] trwoga, dz. cyt., zwr. 1, s. 98.
205 Por. KKK 969.
206 M atko Pomocy Nieustającej, m.: G. Capocci, opr.: ks. A. Chlondowski, w: Cantate, n. 51, s. 96-97; 

Zp MBNP, s. 21.
207 O M atko Boska, za nami wstawiaj się, dz. cyt., s. 94.
208 Święta Maryjo, spiesz n ap om oc nieszczęśliwym, dz. cyt., s. 35.
209 Słyszę, Matko, żeś jest wielka, dz. cyt., ref., s. 33.
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szczęśliwszy świat210 211·, Uproś nam  żywą wiarę, grzechów przebaczenie, /  Ewange
lii Jezusa w praw dzie zrozumienie2n.

Skuteczność wstawiennictwa Matki Bożej podkreślają słowa: M ocą m odli
twy Twej gorejącej /  p rzejedn aj Serce Boskiego Syna212·, p róśb  Twych odrzucić 
/  i Serce B oże nie m oże213. Oczywiście mamy tu przykłady literackiej przesa
dy, wynoszącej miłość MBNP ponad dobroć Boga, który jest źródłem wszel
kiej miłości214.

Ogólnie w pieśniach do MBNP dominuje obraz niezwykle skutecznej Orę
downiczki, co zgodne jest z nauczaniem Kościoła, ukazującego Ją też jako do
skonałą Orantkę215.

4. Matka godna zaufania

Św. Alfons uczył zaufania do Matki Bożej216. Owocem tej duchowości są tek
sty: Ufnie korzymy się razem, /  pew ni M atczynej Twej pom ocy217; Wieki ca le  /  
cuda czynisz wciąż niem ałe, /  ufność budzisz w sercach ludu, /  św iadka niejed
nego cudu218·, Ufamy, M atko [mocno], że ulżysz Izom /  i wsparciem staniesz się 
w znojach219-, o Dziewico, /  kocham y Cię, ufamy Ci220·, Ufności naszej Tyś jest osto
ją , /  Ty wspierasz w trudach p om ocą  swą221.

Twojej Pomocy Nieustającej, /  M atko, wzywamy, bo  Ci ufamy, /  spraw to, 
niech w lasce uświęcającej /  zawsze żyjemy, w niebo wejdziemy222 223 224·, z serc głębi 
h o łd  składam y /  Tobie, Najświętszej Pannie222·, O pełen  skarbów, łask  oceanie, /  
głębia  Twa kryje nadziem ski czar, /  do Ciebie płynie serc naszych łkanie, /  m o
dlitwa ufna o wszelki d ar221.

210 Królowo gwiazd, dz. cyt., zwr. 2, s. 47.
211 M atko Pomocy Nieustajęcej, pom agaj nam, dz. cyt., zwr. 1, s. 23.
212 Anielski chlebie, dz. cyt., ref., s. 42.
213 Nieustajęcej M atko Pomocy, dz. cyt., zwr. 3, s. 65.
214 Zob. św. A.M. de Liguori, Medytacje różańcowe. Teksty do kontemplacji tajemnic różańcowych, tłum. 

E. Klaczak, Kraków 1997, s. 44-45.
215 Por. KKK2679; B. Bilicka, Katecheza mariologiczna papieża Jana Pawia II, Olsztyn 2 0 0 0 , s. 137-138.
216 Por. św. A. Liguori, Nawiedzenia Przenajświętszego Sakramentu . .., dz. cyt., s. 58-59 ,130-131 .
217 Matko, przed Twoim obrazem , dz. cyt., zwr. 1, s. 24.
218 Słyszę, Matko, żeś jest wielka, dz. cyt., zwr. 2, s. 33.
219 Do Ciebie Matko, Szaf arko łask, dz. cyt., zwr. 3, s. 97.
220 Szczęśliwi święci w niebios chwale, dz. cyt., zwr. 2, s. 34.
221 O Matko, dzięki, t.: o. J. Byczkowski, m.: o. F. Folek, w: Zp MBNP, zwr. 2, s. 28.
222 Twe oczy natchnione, dz. cyt., ref., s. 36.
223 Z tronu niebieskiej chwały, dz. cyt., zwr. 2, s. 73, zob. tamże, s. 74.
224 O pełen skarbów, t.: o. Fr. CSsR, m.: o. A. Klaman, w: Zp MBNP, zwr. 1, s. 66-67.
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4.1. Matka chroniąca przed złem
Do tekstów tematycznie obcych ikonie MBNP należą błagania o ochronę 

przed złem225, typu: Ratuj nas226; nieustannie ratuj nas227. Błagania te zasadniczo 
odpowiadają kultowi ikon typu Pokrov228. Niemniej w duszpasterskich rozwa
żaniach podczas nabożeństwach do MBNP pojawia się takie ujęcie teologicz
ne. N ieustającej Pomocy, o M atko, wzywamy Twej, /  Swym płaszczem  we dnie 
i w nocy swe dziatki osłaniać chciej129·, chroń od  przygody złej220; Ratuj, Maryjo, 
Twoje sługi wierne, /b r o ń  je  p rzed  burzą zgubę przynoszącą. (...) /R atu j, M ary

jo, dusze, które giną, /b r o ń  je  p rzed  karą  słusznie im grożącą. /  B ądź im uciecz
ką, ostoją jedyną, (...) /R atu j, M aryjo, ludzkość św iata całą , / p o  dniach udręki 
szczęścia szukającą221; Ratuj m łodzież, co ginie, rodziny rozbite, /w ejd ź  w zimne 
nasze dom y m iłow ania świtem222.

Maryja chroni ludzi od zła. Ocaleje każdy, kto schroni się pod płaszcz Jej 
nieustannej opieki233. Niech w okół burze groźne szaleją, /n a d e  m ną jasne wciąż 
świeci słońce, /p ó k iś  Ty ze m ną, m oja nadziejo, /M a tk o  Pomocy NieustającejP2i 235

Kolejną treścią charakterystyczną dla polskiej pobożności ludowej jest 
wspomniany już rys patriotyczny: Broń od  zguby nasz Naród, który Cię przyzy
wa, /spraw , by Polska Chrystusem sta ła  się szczęśliwa. /  Od niewiary, pijaństwa, 
od  niemoralności, /  uratuj nas, M atko, M atczyną swą litością222. Powyższy ob
raz wykorzystywany jest instrumentalnie. Wizerunek MBNP kształtowany jest 
w celu przywrócenia porządku moralnego w społeczeństwie236.

4.2. Ucieczka grzeszników, która jedna ludzi z Bogiem
W  pobożności średniowiecznej utrwaliło się zjawisko przeciwstawiania 

litościwej Maryi sprawiedliwemu Bogu237. Wyrastający z tego nurtu kult Mat
ki Bożej Nieustającej Pomocy ukazuje Ją jako łagodną i miłosierną uciecz
kę grzeszników. Czciciele MBNP zwracają się do Niej w śpiewie: Grzesznych

225 Zob. T. Śpidlik, M atka B oża , tłum. M. Wszołek, Kraków 2003, s. 66-69.
226 Matko, przed Twoim obrazem, dz. cyt., ref., s. 24.
227 Do Ciebie, M atko, Szafarko łask, dz. cyt., zwr. 3, s. 97.
228 Zob. J. Wojtkowski, Maryjny m szał papieża Jana Pawła II..., dz. cyt., s. 28.
229 Otoczpomoci}, dz. cyt., ref., s. 30.
230 Tamże, zwr. 3.
231 Ratuj, Maryjo, Twoje sługi wierne, dz. cyt., zwr. 1-3, s. 32.
232 M atko Pomocy Nieustającej, pom agaj nam, dz. cyt., zwr. 2, s. 23.
233 Por. S. Stańczyk, Zanim przyszła Miriam. Myśli na Nieustanną Nowennę, Kraków 2007, s. 57.
234 W  dobre Twe oczy, dz. cyt., s. 70.
235 M atko Pomocy Nieustającej, pom agaj nam, dz. cyt., zwr. 4, s. 23.
236 Por. Z.J. Kijas, Ty, co ogarniasz Nieogarnionego, dz. cyt., s. 220.
237 Zob. E. Adamiak, Traktat o Maryi; A. Czaja, Traktate Kościele, w: Dogmatyka, t. 2, red. E. Adamiak, 

A. Czaja, J. Majewski, Warszawa 2006, s. 126-129.
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ucieczko łaskaw a1™; Panno ucieczko nasza119; Ucieczko grzesznych, m ód l się za  
nami!290. Wzywanie Matki Bożej jest wyrazem wiary w Jej skuteczne wstawien
nictwo za grzesznikami238 239 240 241 242.

Przejawem nadawania MBNP wręcz cech boskich jest tekst mówiący, że 
Ona jedna ludzi z Bogiem: Kiedy Twe dziecię, M atko m a święta, /g n iew  słusz
ny Stwórcy dotyka, /  Ty zerwiesz z niego grzechowe pęta , / z  Bogiem  pojednasz  
grzesznika292. Uzasadnienie tego tekstu znajdziemy w nauczaniu św. Alfonsa, 
przytaczającego przykłady wielu nawróceń czcicieli Matki Bożej243, oraz w ak
tualnych praktykach pobożności ludowej w sanktuariach maryjnych244.

4.3. Matka przyjmująca dziękczynienia
W  modlitwie śpiewanej ukochanej Matce nie tylko przedstawiane są proś

by o pomoc, ale także zanoszone podziękowania za otrzymane łaski. Czcicie
le MBNP wyrażają wdzięczność za Jej m acierzyńską m iłość24S 246 247 248 249; z a  dobroć  (...) 
i wspomożenie246; za to, że nie zawiodła wiary swoich sług247.

Motywem do podziękowań MBNP jest Jej obecność wśród wiernych: żeś tak  
blisko wciąż298, gdyż jak stwierdzają w modlitwie, bez  Ciebie tu /c ię ż k o  ludziom  
żyć/99. Ludzie postrzegają obecność Maryi jako wyraz Jej miłości: że miłujesz 
nas, / pragniesz z nam i być250.

Matka Boża to rozdawczyni niezliczonych łask251. Dziękczynienia wspomi
nają łaski otrzymane za przyczyną MBNP: O M atko, dzięki /  z a  łaski Twojej 
obfity siew252. Czciciele dziękują za to, że rozdzielacz] w krąg /  blaskiem  ła 
ski swe253. Przy czym wielokrotnie podkreślają Jej niezwykłą hojność254: hojne 
dary255 256; za  łaski strumień ta k  hojnie rozlany156.

238 Matko, przed Twoim obrazem, dz. cyt., zwr. 4, s. 24.
239 O M atko Boska, za nami wstawiaj się, dz. cyt., zwr. 1-2, s. 95.
240 M atko Najświętsza! Do Serca Twego, dz. cyt., zwr. 1,4, s. 344-345.
241 Zob. T. Śpidlik, M atka Boża, dz. cyt., s. 29-31.
242 Kiedy Twe dziecię, dz. cyt., zwr. 2, s. 18.
243 Por. św. A.M. de Liguori, Wystawianie Maryi, dz. cyt., s. 132-140.
244 Zob. DPLiL, p. 183, s. 131-132.
245 O Ty, coś u nas tron sobie obrała, dz. cyt., zwr. 2, s. 29.
246 O Matko, dzięki, dz. cyt., ref., s. 28.
247 Por. tamże, zwr. 1, s. 28.
248 Maryjo, dziękujemy Ci, dz. cyt., zwr. 3, s. 19.
249 Tamże, zwr. 1.
250 Tamże.
251 Zob. J. McManus, Błogosławić m nie b ę d ę .. tłum. B. Widia, Warszawa 2004, s. 118-124.
252 O Matko, dzięki, dz. cyt., zwr. 1, s. 28.
253 Maryjo, dziękujemy Ci, dz. cyt., zwr 2, s. 19.
254 O Matko, dzięki, dz. cyt., zwr. 2, s. 28.
255 Tamże, zwr. 1.
256 O Ty, coś u nas tron sobie obrała, dz. cyt., zwr. 2, s. 29.
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Podziękowania dotyczą spraw doczesnych: za  pom oc1''7, za to, że ociera łzy257 258; 
za  Twą pociechę2S9, jak również darów nadprzyrodzonych: że przynosisz nam  /  
Boże dziecię swe260; że prow adzisz n a s /d o  niebieskich bram 261.

Zakończenie
Zaprezentowane badania mają charakter przyczynkarski. Wpisują się w sze

reg opracowań obrazu Najświętszej Maryi Panny, który występuje w liturgii 
i pobożności ludowej. Omawiane pieśni maryjne kształtują obraz Maryi jako 
Nieustającej Wspomożycielki, która cały czas pomaga ludziom i rozdaje łaski 
uciekającym się do Niej czcicielom. Obraz taki jest prawidłowy, ale niepełny. 
Z jednej strony, zgadza się ze stwierdzeniem Soboru Watykańskiego, że Kościół 
stosuje w swych wezwaniach do Błogosławionej Dziewicy tytuły: Orędownicz
ki, Wspomożycielki, Pomocnicy i Pośredniczki262, z drugiej jednak, potrzebuje 
uzupełnienia w pieśniach o treści eldezjotypiczne263.

Przebadanie teologicznej treści kultu Matki Boskiej Nieustającej Pomocy 
w perspektywie historycznej ułatwi odczytanie i zrozumienie pełnego obrazu 
Maryi obecnego w pieśniach, nowennie264 oraz godzinkach265. Dopiero dalsze 
badania połączone ze szczegółowym porównaniem prawd teologicznych w pie
śniach i tekstach wspomnianych nabożeństw umożliwią uchwycenie różnic oraz 
precyzyjne określenie specyficznych cech ludowej pobożności czcicieli MBNP.

257 O Matko, dzięki, dz. cyt., ref., s. 28.
258 Por. Maryjo, dziękujemy Ci, dz. cyt., ref., s. 19.
259 O Matko, dzięki, dz. cyt., zwr. 2, s. 28.
260 Maryjo, dziękujemy Ci, dz. cyt., zwr. 2, s. 19.
261 Tamże, zwr. 3.
262 Por. KK 62.
263 Por. KK 64-65.
264 Tzw. nieustanna nowenna zawsze odbywa się przed kopią obrazu MBNP, najczęściej w środy, 

powtarzana w dziewięciotygodniowym cyklu. Nabożeństwo powstało w 1922 roku w St. Louis 
(USA) i szybko rozprzestrzeniło się na niemal cały katolicki świat, wtym również Polskę. Składa się 
ze wspólnych modlitw, pieśni do MBNP, krótkiego przemówienia kaznodziei, czytania podziękowań 
i próśb przyniesionych przez wiernych; zob. Nieustająca Pomoc. Ik on a . .., dz. cyt., s. 20-21.

265 Zob. Godzinki do MBNP, w: http://www.milosierdzie.info.pl/godzinki_do_MBNP.pdf (dostęp: 
16 maja 2 0 1 2 ).

http://www.milosierdzie.info.pl/godzinki_do_MBNP.pdf
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Summary
The Picture of Our Lady in the Songs to Our Lady of God of Perpetual Succour

Service to Our Lady of God of Perpetual Succour has been known in Poland since 1869 and 

due to Redemptorist Fathers it is reborn at present. As a result of research on the content o f the 

church songs to worship Our Lady of God o f Perpetual Succour a theological picture o f the Holy 

Virgin Mary functioning in folk piety characteristic for this type of service has appeared.

Our Lady o f God o f Perpetual Succour is beautiful in her picture. Her beauty surpasses other 

creatures. She is both Queen M other and Virgin with a loving face and anxious eyes. Our Lady is 

our Mother helping us continuously. She is a sensitive and carrying Mother, extremely successful 

in offering help. Her helpful hands and intercession in G od cause that as a loving M other she is an 

escape and hope for Her worshippers.

The picture o f Our Lady of God of Perpetual Succour in the songs is correct but not full. On 

one hand it is in accordance with the statement of the Vatican Council that Church uses in its 

summons to Blessed Virgin the following titles: Advocate, Succour Mediator but on the other 

hand this picture requires a supplement in the songs with ecclesiotypical content.

Ks. Sławomir Ropiak -  ur. w 1959 roku w Olsztynie, święcenia kapłań
skie przyjął w 1984 roku. W  latach 1985-1990 studiował muzykologię na 
KUL (mgr lic. muzykologii). Doktorat z teologii (PAT, Kraków, 2000), habi
litacja (W T UWM, Olsztyn, 2012). Adiunkt Katedry Teologii Praktycznej 
i Ekumenizmu na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazur
skiego w Olsztynie. W  swych badaniach podejmuje problematykę teolo
gii w liturgii Kościoła rzymskokatolickiego oraz jej praktycznych implikacji 
w pobożności ludowej.


