
Refleksje po Nawiedzeniu w Dąbrówce 
 

 
Po roku przygotowań przeżyliśmy 
w Dąbrówce szczególne Nawiedzenie 
Matki Bożej. Maryja przyszła do nas 
w znaku Ikony Jasnogórskiej. 9 i 10 
grudnia. Tuż po Uroczystości 
Niepokalanego Poczęcia, w Adwencie, 
który przeżywaliśmy z kard. Stefanem 
Wyszyńskim. Spotkała się w naszej parafii 
z rodzinami, młodzieżą, dziećmi, starszymi i chorymi, matkami oczekującymi 
potomstwa i z małymi dziećmi, katechetami i dziećmi szkolnymi, ministrantami i 
kapłanami.  
 
W tych dniach spotkały się też w naszej kaplicy trzy Kobiety: Maryja-Hodegetria 
(Wskazująca Drogę), Maryja-Eleuza (Czuła) i św. Urszula Ledóchowska. Poniżej 
zdjęcie obejmujące ich trzy wizerunki: Ikona MB Częstochowskiej (w centrum), 
Ikona MB z kaplicy w Dąbrówce (na prawej ścianie) i wizerunek Patronki parafii 
(na lewej ścianie). 
 

 
 



Czuwaliśmy! Nasza Wspólnota Żywego Różańca prowadziła różaniec w intencji 
chorych i samotnych (drugiego dnia nawiedzenia, we wtorek o godz. 9.30). 
Rozważania tajemnic bolesnych pochodziły z „Modlitewnika Róż Różańcowych” 
(str.69-73). Odczytaliśmy też Modlitwę do Matki Bożej Cudownej Lekarki („Mały 
przewodnik modlitewny. Z Maryją w nowe czasy”, str.20).  Warto do tych 
modlitw wracać. 
 

 Zdjęcia z Matką 
  
Zrobiliśmy wiele zdjęć Ikonie Jasnogórskiej. Jest na nich Maryja - nasza Matka. 
Patrzy tęsknym wzrokiem na nas: Obecnych i Nieobecnych. W tym momencie 
byliśmy w jej sercu Wszyscy. 
 

 
 
Zdjęcia z Matką są bezcenne. Mogą odegrać ogromną rolę. Pisała o tym 
w swoim noblowskim wykładzie Olga Tokarczuk, która 10 grudnia odbierała 
Nagrodę w Sztokholmie - dokładnie o tej samej godzinie gdy my w Dąbrówce 
rozpoczynaliśmy nabożeństwo pożegnania. Kiedy Tokarczuk pytała swoją 
„niereligijną matkę” dlaczego jest smutna na zdjęciu z okresu swojej ciąży,  ta 
odpowiadała: „ jeszcze się nie urodziłaś a już do ciebie tęskniłam.”. Jakie 
znaczenie miała taka odpowiedź matki dla córki? Fundamentalne, zbudowała jej 
poczucie wartości, „dała duszę”. Przeczytajcie ten przepiękny dialog w oryginale. 
  
Czy będziemy wracać do naszych zdjęć z Nawiedzenia? Czy będziemy pytać  
Maryję: Dlaczego jest, była smutna? Jeśli to zrobimy, Ona tym bardziej odpowie 
„Bo tęsknię, bo tęskniłam”.  
 
 



Czułość Boga 
 
Ikona Jasnogórska była u nas tylko dobę a wywołała tyle poruszeń. Mamy jednak 
to szczęście - nie do końca uświadamiane - że w naszej kaplicy jest na stałe Ikona 
MB z Dzieciątkiem. Maryja przytula czule Jezusa do swojego policzka. Ten typ 
przedstawień to ELEUSA – Matka Boża CZUŁA. 
 
Czyż nie jest zadziwiające, że Czułemu narratorowi i czułości w literaturze 
poświęciła cały wykład noblowski Olga Tokarczuk? Zatytułowała go „Czuły 
narrator” i tak się podpisała na tym dokumencie. Zachwyciła się zdaniem z Biblii 
„Na początku było słowo” i narratorem czwartoosobowym, który wypowiada 
zdanie: „A wiedział Bóg, że było dobre”. Ale równocześnie stwierdziła, że czułość 
jest tylko w literaturze i nie ma jej w pismach i ewangeliach. 
 
Czy Bóg jest nieczuły? Zaintrygowało mnie to stwierdzenie.  
Zaczęłam szukać dowodów, przykładów potwierdzających CZUŁOŚĆ BOGA.  
Znalazłam: 
1. Obraz Czułej Maryi w kaplicy w Dąbrówce 
2. Zdjęcie kard. Stefana Wyszyńskiego z owieczką – na banerze adwentowym 
3. O czułości Boga zapewniał ks. Grzegorz Mączka w czasie Rekolekcji 1-2 

grudnia: „Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która 
kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o 
tobie.” - z Księgi Izajasza 49,15 
Rekolekcjonista rozłożył na czynniki pierwsze „Drogę Maryi”: 
słuchanie/czytanie→zrozumienie→pokochanie→wytrwanie 

4. Bp Damian Bryl – 9 grudnia, podczas Mszy św. na  powitanie Ikony zachęcał: 
„Żeby coś się wydarzyło musi być spotkanie, bliskość, zaangażowanie. 
Podejdź blisko do Ikony. Wtedy pojawi szansa na poruszenie serca i podjęcie 
decyzji zmiany życia. Jezus podniesioną ręką błogosławi, dobrze życzy, chce 
naszego dobra.” 

5. Ojciec Swięty Franciszek  
- „Adhortacja Amoris Laetitia o miłości w rodzinie” rozd.27-30 
- książka „Ave Maria”, Papież Franciszek i Mario Poza  
wywiad na str. 53-59, rozdział „Matczyna czułość Boga” na str.60-62 

6. Inne Cytaty z Pisma św. z Ewangelii  ??? 
 
Każdy z nas niech indywidualnie uzupełnia tę listę. Szukajmy. Czytajmy 
Pismo Święte. Ikonie Jasnogórskiej towarzyszył Ewangeliarz i otrzymaliśmy jego 



błogosławieństwo. To zobowiązuje. Niech po Nawiedzeniu, oprócz zdjęć i 
obrazów, pozostaną z nami CZUŁE SŁOWA BOGA. 
 

  
 
Kiedy w przyszłości będziemy wspominać To Nawiedzenie,  
pamiętajmy, że odbyło się w szczególnym czasie: 

- w Adwencie z Roratami 2019 z kard. Stefanem Wyszyńskim 
 - w rocznicę objawień w Pontevedra (10 grudnia 1925), 
- w rocznicę ustanowienia Apelu Jasnogórskiego(9 grudnia 1953) 
- tuż po Uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP (8 grudnia), 
- w dzień Ceremonii wręczenia Literackiej Nagrody Nobla, 

którą Laureatka - Olga Tokarczuk zadedykowała „wszystkim innym 
kobietom-twórczyniom, które starały się przekraczać ograniczające role, 
jakie narzucały im ich społeczeństwa i które głośno i wyraźnie opowiadały 
swoją historię światu. Czuję, że stoją tutaj za mną. My naprawdę 
wygrałyśmy tego Nobla”. 

Te okoliczności to Przypadek, który zbagatelizujemy?  
Czy dodatkowe Przesłania do odkrycia? 
(MG) 
 
https://www.nobelprize.org/uploads/2019/12/tokarczuk-lecture-polish-2.pdf(odczyt 20.12.2019) 
https://www.myairbridge.com/en/#!/folder/0Zpk1E6HCb8AgauJqpZyLKIvWM6600bC 

https://www.nobelprize.org/uploads/2019/12/tokarczuk-lecture-polish-2.pdf
https://www.myairbridge.com/en/#!/folder/0Zpk1E6HCb8AgauJqpZyLKIvWM6600bC

