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 Czarny Krzyż i Czarna Madonna  
 Każdy wchodzący do kaplicy w Dąbrówce na Drogę Krzyżową czy Gorzkie Żale 
dostrzega olbrzymią Ikonę Jezusa Ukrzyżowanego. Dlaczego ciało Chrystusa jest ciemne, 
czarne? Autor ikony Adam Piasek, zapytany przez nas w 2015, wyjaśniał: „Ciemna 
postać jest widziana trochę, jak byśmy spoglądali pod światło, które mocno określa 
formę postaci – jej rysunek.” (Biuletyn, maj 2015). Czy istnieją inne czarne krucyfiksy?  
Najbardziej znany to Krzyż wawelski królowej Jadwigi. Miał on też ogromne znaczenie 
dla Jana Pawła II.  
 Czarny jest nasz Pan Jezus na Ikonie w Dąbrówce i  ciemna jest też w naszej kaplicy 
Ikona Matki Bożej. Ciemna, podobnie jak Matka Boska Częstochowska zwana Czarną 
Madonną. Co oznacza ten tytuł? Ciemny - czarny kolor twarzy w Biblii związany jest z 
cierpieniem, ale nie tylko. Bp Grzegorz Ryś odsłania przed nami, że jest to także znak 
Oblubienicy. 
 Zachęcamy do lektury biuletynu i do częstego nawiedzania naszej kaplicy. Obyśmy 
na modlitwie pod Krzyżem Chrystusa w Dąbrówce znajdywali - jak Maryja z Nazaretu 
i królowa Jadwiga - Oblubieńczą „Miłość Boga, która jest większa niż jakakolwiek ludzka 
miłość”. 
 

TERMINARZ 
2 kwietnia – 14. rocznica śmierci Jana Pawła II, zmarł w Pierwszą Sobotę miesiąca, 
patron dziewięcioletniej Nowenny Różańcowej Żywego Różańca 
6 kwietnia - Pierwsza  Sobota 
    godz.8.00      Msza św. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP  
    godz.8.30      Różaniec 
7  kwietnia - Pierwsza  Niedziela   
    godz.8.00      Różaniec 
    godz.8.30      Msza św. w intencji Wspólnoty Żywego Różańca 
18 kwietnia – Wielki Czwartek  
     godz.18.15   Różaniec w intencji kapłanów   
22 kwietnia  Poniedziałek Wielkanocny 
     godz.8.30     Msza św. za śp. Zenobię Kurek – intencja od Wspólnoty ŻR 



CZARNY KRUCYFIKS 
KRÓLOWEJ JADWIGI 

 
 2. W Krzyżu „poznaliście miłość” /J 3,16/, 
tę miłość aż „do końca”. Tę miłość, którą cały 
Kościół w Polsce rozważa w dniach Kongresu 
Eucharystycznego. 
 Tę miłość, którą Jadwiga, błogosławiona nasza królowa, poznała tu: przy tym 
krzyżu. 
 „Bądź pozdrowiony krzyżu wawelski, krzyżu Jadwigi!” 
 Jesteśmy złączeni z tą naszą wielką monarchinią właśnie przez ten wawelski krzyż, 
pod który zostały złożone relikwie Błogosławionej. Mają one tutaj sprawować jakby 
ciągłą milczącą liturgię podniesienia krzyża. Podniesienie relikwii królowej Jadwigi – 
podniesienie przez Krzyż.  
 Tu, na tym miejscu, Jadwiga poznała, jaką władzę ma Ukrzyżowany „na niebie i na 
ziemi”. Poznała wiarą. Poznała sercem. Objawiła jej się tutaj Miłość, która jest większa 
niż jakakolwiek ludzka miłość. 
 Na Krzyżu Chrystus „oddał za nas życie swoje” /J 3,16/. 
 
 8. „My wiemy, ze przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci, kto … nie 
miłuje, trwa w śmierci” /J 3,14/. 
 Tak. Wiemy. Wiedziała o tym nasza królowa Jadwiga błogosławiona – i wiedzę tę 
ugruntowała w dziejach Narodu. W dziejach dusz polskich 
 Taka była zawsze – i taką pozostała wymowa wawelskiego krzyża. Taka jest 
wymowa każdego krzyża na całej ziemi. Każdego krucyfiksu.  
 Bądź pozdrowiony Krzyżu Chrystusa! 
 Gdziekolwiek znajduje się twój znak, Chrystus daje świadectwo swojej Paschy: 
owego „przejścia ze śmierci do życia”. I daje świadectwo miłości, która jest mocą życia 
– miłości, która zwycięża śmierć. 
 Bądź pozdrowiony Krzyżu, gdziekolwiek się znajdujesz, w polach, przy drogach, 
na miejscach, gdzie ludzie cierpią i konają… na miejscach, gdzie pracują, kształcą się 
i gdzie tworzą… 
 Na każdym miejscu, na piersi każdego człowieka, mężczyzny czy kobiety, chłopca 
czy dziewczyny… i w każdym ludzkim sercu, tak jak w sercu Jadwigi, pani wawelskiej. 
 Bądź pozdrowiony Krzyżu Chrystusa. 
 Ave Crux! 

 
Jan Paweł II - fragment homilii podczas Mszy Świętej w Katedrze Wawelskiej  
10 czerwca 1987 r. 

 



CZARNA MADONNA 
 
 Obraz [MB Częstochowskiej] jest szeroko znany pod nazwą: 
Czarna Madonna. Każda grupa pielgrzymkowa, która wchodzi na Jasną 
Górę, śpiewa „Madonno, Czarna Madonno”. Warto się zamyślić nad 
tym tytułem, niezależnie od tego, co historycy, historycy sztuki czy 
konserwatorzy sądzą na temat pierwotnego koloru twarzy Matki Bożej. 
…. 
 Klucz do tego tytułu znajduje się w Pieśni nad Pieśniami. 
To przepiękna księga biblijna, zdecydowanie za rzadko przytaczana 
w liturgii. Zaraz w pierwszym rozdziale Oblubienica, która obok Oblubieńca jest jednym 
z głównych bohaterów tej księgi, mówi o sobie: „Śniada jestem, ale piękna” (PnP 1, 5); tak 
słyszymy w przekładzie Biblii Tysiąclecia. W innych przekładach czytamy wprost: „Czarna jestem, 
ale piękna”. Tak tłumaczył też św. Hieronim na łacinę: Nigra sum sed formosa. „Czarna jestem, 
lecz piękna, córki jerozolimskie, [czarna] jak namioty Kedaru, [piękna] jak zasłony Salomona”.  
 Przepiękny werset, który już  w starożytności był odnoszony do Maryi. Mocne świadectwo 
tego odniesienia jest u Grzegorz Wielkiego, który wśród wielu dzieł napisał tez Liber responsalis. 
To księga liturgiczna zbierająca antyfony wykonywane w trakcie liturgii w całym roku kościelnym. 
Co bardzo ciekawe, na uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej ważną antyfoną śpiewaną przed 
Ewangelią jest właśnie ten werset z Pieśni nad Pieśniami: „Czarna jestem, ale piękna”. Jeśli 
sięgniemy do tekstów ojców Kościoła, odkryjemy, że czasami odnosili ten werset także 
do Kościoła. To jest jedno z takich zdań w Biblii, które były odnoszone i do Matki Bożej, 
i do Kościoła. Nie przez żaden przypadek, bo Kościół uczy się rozumienia siebie od Maryi. Jest 
wiele zdań w Piśmie, które odnoszą się i do Maryi, i do Kościoła. Kościół w swojej tożsamości jest 
maryjny. Maryja jest pierwszym wzorem Kościoła. To Ona stała na Golgocie. W niej Kościół był 
„zsumowany” na Golgocie. Oczywiście Kościół jest też Piotrowy, jest Pawłowy, jest Janowy, ale 
najpierw jest maryjny. Dlatego patrzymy na Maryję i uczymy się właściwych postaw – my, jako 
Kościół, i my – każdy z osobna jako wierzący. …. 
 „Czarna jestem, ale piękna. Czarna jak namioty Kedaru, piękna jak zasłony Salomona”. 
W tym zdaniu jest pewne napięcie, mocny kontrast. Dzisiaj trudno nam go zrozumieć, bo żyjemy 
w zupełnie innych kontekstach kulturowych. Kedar był synem Izmaela, wymienia go Księga 
Rodzaju (Rdz 25, 13). Od niego wzięło swoje pochodzenie jedno z koczowniczych plemion 
arabskich. Żyło ono w namiotach, które były wykonywane z bardzo prostej, czarnej sierści koźlej 
(przez całe średniowiecze przywoływano etymologię imienia Kedar za św. Hieronimem: hebr. 
qadar oznacza: ciemny, brudny). Same namioty też były bardzo proste, zgrzebne, zwyczajne. Kto 
na nie patrzył, miał wrażenie, że właściwie nie ma na co patrzeć. One były same w sobie 
zaprzeczeniem tego, co ludzie uważali za piękne; maksymalnie proste, bez żadnych ozdób. 
Natomiast zasłony Salomona były przysłowiowym wzorem tego, co piękne. Bo chodziło 
o zasłony, które Salomon umieścił w świątyni w Jerozolimie. Postawił świątynię i zawiesił 
w środku wspaniałą zasłonę, bardzo cenną, drogą i przepięknie zdobioną. Ale była ona 
wewnątrz. I przeciętny człowiek nigdy jej nie oglądał, bo wchodził za nie tylko arcykapłan, raz 
do roku w święto Przebłagania. Wejście za te zasłony było jego przywilejem. Ich niesłychane 
piękno pozostawało niewidoczne dla oczu, było absolutnie wewnętrzne. 
 

 



 Oblubienica właśnie to chce nam powiedzieć  o sobie: jeśli ktoś patrzy na nią z zewnątrz, 
przedstawia się ona jako bardzo prosta, bardzo zwyczajna, ale wewnątrz jest przepiękna. 
Oblubieńcowi, który na nią patrzy, wcale nie przeszkadza jej śniada karnacja, bo Oblubieniec zna 
jej piękno wewnętrzne. 
 Oblubienica też tłumaczy, dlaczego jest czarna: bracia posłali ją do pracy w polu, ona więc 
pilnowała winnicy i spaliło ją słońce. To nie jest księżniczka, to nie jest żadna królowa, tylko 
osoba, która wykonuje prostą pracę - fizyczną, służebną pracę. Ale Pan, Oblubieniec wie, jak jest 
przepiękna wewnątrz. … 
 To wszystko można odnieść do Maryi. W Ewangelii o Zwiastowaniu, …… w Nazarecie – 
Ona . Żadna królowa, młoda dziewczyna, dziewczyna prostego życia, prostej pracy. …. Ta 
prostota, ubóstwo, zwyczajność nigdy nie były przezywane przez Maryję jako dopust Boży, ale 
jako Jej osobisty wybór. Ona żyje w ten sposób nie dlatego, że „tak wyszło”. Ona chce tak żyć. 
Prostota i ubóstwo, i cierpienie z Chrystusem – to jest Jej wybór. „Czarna jestem ale piękna”. Bo 
całe Jej piękno ostatecznie bierze się z relacji, niezwykłej relacji z Bogiem. A kiedy Maryja 
odkrywa swoją oblubieńczą miłość, która Ją z Nim łączy, w tej miłości staje się coraz piękniejsza 
i Kościół nie waha się mówić  o Niej: Tota pulchra es, Maria – Cała jesteś piękna (por. Pnp 4, 7). 

 
Bp Grzegorz Ryś – fragment homilii z 19 sierpnia 2017, Nowenna przed głównymi 
uroczystościami Jubileuszu 300-lecia koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej 
 
Nagranie video na stronie: 
http://koronamaryi.pl/o-akcji/program-glownych-uroczystosci/homilie/ 
Wydanie książkowe: 
Abp Grzegorz Ryś, Koronowana służebnica, Wydawnictwo Paulinianum, 2018 
https://www.paulinianum.pl/70,koronowana-sluzebnica 

 
 
 

 
INTENCJE MODLITEWNE – kwiecień 2019 
Intencja parafialna:  
O dobre duchowe owoce peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w 
Archidiecezji Poznańskiej i w naszej parafii w Dąbrówce. 
papieska intencja powszechna: za pracowników na obszarach wojennych. Za 
lekarzy i ich współpracowników humanitarnych na terenach objętych wojną, 
którzy ryzykują swoje własne życie dla ocalenia życia innych. 
W Wieki Czwartek podziękujmy za dar Eucharystii i kapłaństwa. Módlmy się o 
nowe, liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. 
 

 
 
O ikonach w Dąbrówce w archiwalnym biuletynie „Droga Maryi” z 2015 na stronie: 
http://dabrowkaparafia.pl/wp-content/uploads/2016/10/Biuletyn-maj-2015.pdf 

http://koronamaryi.pl/o-akcji/program-glownych-uroczystosci/homilie/
https://www.paulinianum.pl/70,koronowana-sluzebnica
http://dabrowkaparafia.pl/wp-content/uploads/2016/10/Biuletyn-maj-2015.pdf

