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Salve, Mater misericordiae! [B#d# pozdrowiona, Matko mi#osierdzia!
Z tym w#a#nie pozdrowieniem pragniemy si# zwróci# do Maryi Panny w po#wi#conej Jej bazylice
rzymskiej pod wezwaniem Matki Boga. Na zako#czenie obecnej Mszy #wi#tej za#piewamy
pocz#tek starego hymnu, b#d#cego dzie#em nieznanego autora, który dotar# do nas jako modlitwa
wyp#ywaj#ca spontanicznie z serc wierz#cych, „B#d# pozdrowiona, Matko mi#osierdzia, Matko
Boga i Matko przebaczenia, Matko nadziei i Matko #aski, Matko pe#na #wi#tej rado#ci”. W tych kilku
s#owach zawarta jest synteza wiary pokole# ludzi, którzy utkwiwszy wzrok w ikonie Dziewicy, prosz#
J# o wstawiennictwo i pociech#.
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Stosowne jest przyzywanie w tym dniu Maryi Panny przede wszystkim jako Matki Mi#osierdzia.
Otwarte przez nas Drzwi #wi#te s# bowiem Bram# Mi#osierdzia. Ka#dy przekraczaj#cy ten
próg wezwany jest do zanurzenia si# w mi#o#ci mi#osiernej Ojca, z pe#nym zaufaniem i bez
jakiegokolwiek l#ku. Mo#e on wyruszy# na nowo z tej bazyliki z pewno#ci# – z pewno#ci#! – #e u jego
boku b#dzie mu towarzyszy#a Maryja. Jest Ona Matk# Mi#osierdzia, poniewa# porodzi#a w swoim
#onie samo oblicze mi#osierdzia Bo#ego, Jezusa, Emanuela, oczekiwanego przez wszystkich ludzi
„Ksi#cia Pokoju” (Iz 9,5). Syn Bo#y, który sta# si# cia#em dla naszego zbawienia, da# nam swoj#
Matk#, która wraz z nami pielgrzymuje, aby nigdy nas nie zostawi# samymi na drodze naszego #ycia,
zw#aszcza w chwilach niepewno#ci i cierpienia.
Maryja jest Matk# Boga, jest Matk# Boga, który przebacza, który obdarza przebaczeniem, i dlatego
mo#na powiedzie#, #e jestMatk# przebaczenia. To s#owo – „przebaczenie” – bardzo niezrozumiane
przez mentalno## #wiatow#, wskazuje natomiast owoc w#asny, oryginalny wiary chrze#cija#skiej.
Ten, kto nie potrafi przebacza#, nie pozna# jeszcze pe#ni mi#o#ci. A tylko ten, kto naprawd#
kocha jest w stanie dotrze# do przebaczenia, zapominaj#c o doznanej zniewadze. U stóp Krzy#a,
Maryja widzia#a swego Syna, który ofiarowa# ca#ego siebie, a tym samym da# #wiadectwo, co to
znaczy kocha# tak, jak kocha Bóg. W tej chwili us#ysza#a, jak Jezus wypowiada# s#owa, które
prawdopodobnie zrodzi#y si# z tego, czego Ona sama Go naucza#a, gdy by# jeszcze dzieckiem.
„Ojcze, przebacz im, bo nie wiedz#, co czyni#” (#k 23,34). W tym momencie, Maryja sta#a si# dla
nas wszystkich Matk# przebaczenia. Ona sama, id#c za przyk#adem Jezusa, wspomagana Jego
#ask#, by#a w stanie przebaczy# tym, którzy zabijali Jej niewinnego Syna.
Dla nas, Maryja staje si# obrazem tego, jak Ko#ció# musi obejmowa# przebaczeniem tych,
którzy o nie prosz#. Matka przebaczenia uczy Ko#ció#, #e przebaczenie ofiarowane na Golgocie
nie zna granic. Nie mo#e go powstrzyma# prawo z jego niuansami, ani te# m#dro## tego
#wiata, z jej rozró#nieniami. Przebaczenie Ko#cio#a musi by# równie szerokie, jak przebaczenie
Jezusa na krzy#u i Maryi u jego stóp. Nie ma innej alternatywy. Dlatego w#a#nie Duch #wi#ty
uczyni# aposto#ów skutecznymi narz#dziami przebaczenia, aby to, co zosta#o osi#gni#te przez
#mier# Jezusa, mog#o dotrze# do ka#dego cz#owieka, w ka#dym miejscu i w ka#dym czasie
(por. J 20,19-23).
Hymn Maryjny w ko#cu mówi dalej: Matko nadziei i Matko #aski, Matko pe#na #wi#tej
rado#ci. Nadzieja, #aska i #wi#ta rado## s# siostrami: wszystkie s# darem Chrystusa, co wi#cej
s# one wszystkie Jego imionami, wypisanymi, #e tak powiem na Jego ciele. Dar, jakim obdarza
nas Maryja daj#c nam Jezusa Chrystusa to przebaczenie, które odnawia #ycie, które pozwala mu
ponownie wype#nia# wol# Boga, i które je wype#nia prawdziwym szcz##ciem. Ta #aska otwiera
serce, aby patrze# na przysz#o## z rado#ci# cz#owieka #ywi#cego nadziej#. Jest to nauczanie, które
pochodzi równie# z Psalmu: „Stwórz, o Bo#e, we mnie serce czyste i odnów w mojej piersi ducha
niezwyci##onego [...] Przywró# mi rado## z Twojego zbawienia” (51,12.14). Moc przebaczenia jest
prawdziwym antidotum na smutek spowodowany przez urazy i ##dz# zemsty. Przebaczenie otwiera
na rado## i pogod# ducha, poniewa# uwalnia dusz# od my#li o #mierci, podczas gdy urazy i ##dza
zemsty pod#egaj# umys# i rozdzieraj# serce odbieraj#c mu spoczynek i pokój. Urazy i zemsta to
z#a rzecz.
Przechodzimy zatem przez Drzwi #wi#te Mi#osierdzia b#d#c pewnymi, #e towarzyszy nam Dziewica
Matka, Naj#wi#tsza Matka Bo#a, która wstawia si# za nami. Pozwólmy, aby nam towarzyszy#a,
by#my odkryli na nowo pi#kno spotkania z Jej Synem Jezusem. Otwórzmy szeroko nasze serca
na rado## przebaczenia, zdaj#c sobie spraw# z ufnej nadziei, jaka zosta#a nam przywrócona, aby
uczyni# z naszego codziennego #ycia pokorne narz#dzie Bo#ej mi#o#ci.
I z mi#o#ci# dzieci przyzywajmy Jej tymi samymi s#owami jak mieszka#cy Efezu w okresie
historycznego Soboru: „#wi#ta Bo#a Rodzicielko!”. Zapraszam was, wszystkich razem, do
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wzniesienia tej aklamacji, trzy razy, mocno, z ca#ym sercem i mi#o#ci#. Wszyscy razem: „#wi#ta
Bo#a Rodzicielsko! #wi#ta Bo#a Rodzicielsko! #wi#ta Bo#a Rodzicielsko!”.
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