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Królowa Polski       

Historia wezwania "Królowo Polski" ma swój początek na przełomie XVI i XVII 

wieku, kiedy to pewnemu włoskiemu jezuicie objawiła się Maryja. 

Gdy ten chciał ją wsławić jakimś dostojnym imieniem, usłyszał: "A dlaczego nie 

nazywasz mnie Królową Polski?", a kiedy ten zapytał, o powód takiej sugestii. Maryja 

miała wyjaśnić, że bardzo umiłowała ten kraj, ponieważ jego synowie kochają ją 

żarliwie i ma wobec nich wielkie zamiary. 

Jezuicie oczywiście od razu zbadali prawdziwość tych objawień i gdy nie znaleźli 

niczego sprzecznego z nauką Kościoła, przekazali informację o nich swoim braciom 

zakonnym z Polski. 

Po jakimś czasie do Polski przybył też ten jezuita, któremu objawiła się Maryja i w 

ten sposób zaczął się szerzyć kult Maryi pod tym imieniem. 

Jego zwieńczeniem były śluby Jana Kazimierza, podczas których król ogłosił 

Maryję Królową Polski. Wiele lat później pozwolono Polakom dołożyć to wezwanie 

do Litanii loretańskiej. 

Co ciekawe, nie byliśmy pierwszym krajem na świecie, który ogłosił Maryję swoją 

królową i dołączył podobne wezwanie do litanii. Wyprzedzili nas Hiszpanie, którzy 

modlili się "Maryjo, Królowo Hiszpanii na Florydzie", a także Niemcy, Francuzi i 

jeszcze kilka innych narodowości. 

Dlaczego warto to zauważyć? 

Ponieważ, jeśli nie dostrzegamy, że Maryja jest królową nie tylko Polaków, 

możemy ulec pokusie wywyższania się nad innymi, myślenia o własnym narodzie jako 

lepszym, bo niby bardziej umiłowanym przez Maryję, co oczywiście nie jest prawdą. 

Czy Maryja, będąc matką wszystkich ludzi, mogłaby jedno swoje dziecko kochać 

bardziej niż inne? Nie! 

W jej głowie nigdy nie pojawiła się myśl, że na przykład Polaków kocha bardziej 

niż Niemców. 



To, że wybraliśmy ją na królową, wynika z miłości do niej i chęci powierzania jej 

swoich spraw, a nie z potrzeby podkreślenia, że jesteśmy lepsi i szczególnie wybrani. 

Maryja tak naprawdę jest królową całego świata i warto o tym pamiętać, a po 

wezwaniu " Królowo Polski ", dodawać jeszcze "Królowo świata" i zarazem myśleć, 

że dla wszystkich nas znajdzie się miejsce pod jej płaszczem. 

 

 

Matka łaski Bożej   

Podobnie jak w innych tytułach Maryi zawierających określenie "matka", tak i w 

tym jej kolejna cecha wynika z tego, że była mamą Pana Jezusa.  

Ona dostarczyła światu Zbawiciela, więc wszystko, co Jezus przyniósł, jak gdyby 

przeszło przez bramę, którą jest Maryja. 

Pierwsze i zarazem najbardziej oczywiste rozumienie tytułu "Matka łaski Bożej" 

łączy się zatem z faktem, że ona jest matką najważniejszej i najpiękniejszej Łaski, 

jaka została dana temu światu, czyli Pana Jezusa. 

O tym w piękny sposób pisze św. Ambroży: 

Została Ona nazwana łaski pełną z przysługującego Jej całkowicie prawa, gdyż 

Ona sama otrzymała łaskę, której nie dostąpiło żadne inne stworzenie. Została 

albowiem napełniona sprawcą łaski, Bogiem samym
1
. 

Genialna jest ta myśl biskupa z Mediolanu, że  

Maryja przyniosła na ziemię cały pakiet łask. 

Oczywiście Bożą mocą, jednak to ona dostarczyła światu Dawcę łask. 

Nie Maryja więc przyniosła światu wszelkie łaski, ale ona przyniosła źródło, a 

dokładnie Bóg sprawił, że w niej ono wytrysnęło. 

Od tego czasu ktokolwiek się z nią spotyka, spotyka się z Jezusem, i czegokolwiek 

ktoś potrzebuje, przez nią ma dostęp do tego, który może to wszystko dać. 

 

 

                                                           
1
 Cytuję za: A. Bierbaum, Z Bogiem, Kraków 1934, s.110 



Kolejna ważna cecha Maryi ukryta w tytule " Matka łaski Bożej " jest związana z 

samym słowem "łaska", które po grecku brzmi charis i oznacza coś podarowanego, a 

po łacinie gratia, czyli piękno, wdzięk, powab i niezwykłość w każdym możliwym 

wymiarze: fizycznym, psychicznym i duchowym. 

Jeżeli więc Maryja jest pełna łaski, to znaczy, że wszystko otrzymuje i wszystko 

rozdaje. To zaś jest cecha, która jest właściwa nie tylko Maryi, ale którą Bóg wpisał w 

nasze człowieczeństwo. 

Jako ludzie powinniśmy się od niej uczyć, jak przyjmować wszystko od Boga i jak 

być całkowicie darem dla innych. 

 

Biblia mówi o Miriam, że jest pełna łaski, co oznacza, że  

w niej nie ma nic z niej samej, jest pusta, a wszystko, co ją wypełnia, 

pochodzi z obdarowania,  

we wszystko została wyposażona przez Boga. 

Niestety my na co dzień próbujemy przypisywać sobie mnóstwo rzeczy, nieustannie 

liczymy, ile potrafimy, ile mamy zasług i czekamy na uznanie. 

Tymczasem ta cecha Maryi pokazuje nam, że powinniśmy nauczyć się widzieć, że 

nie mamy niczego, czego byśmy wcześniej nie otrzymali (por. 1 Kor 4,7). 

Co więcej, idąc za łacińskim rozumieniem słowa "łaska" (gratia), możemy 

stwierdzić, że ten, kto nie szuka swojej chwały czy uznania i przyjmuje, że wszystko 

co posiada, jest darem, natychmiast staje się piękny, pełen wdzięku. 

Piękno Maryi polegało też między innymi na tym, że pozwoliła Bogu, by 

wszystko w niej było darem, przyjęła wszystko, co Bóg chciał jej dać, niczego sama 

nie stworzyła. 

My często nie stajemy się piękni, bo sami próbujemy się upiększyć. 

Gdy zaś Miriam zgodziła się na to, że wszystko jest darem, pozwoliła też Bogu, by 

ją doprowadził do największego piękna, jakie istnieje. 

 

Z tytułem " Matka łaski Bożej " lub inaczej "Matki łaskawej" wiąże się też pewien 

charakterystyczny sposób przedstawień ikonograficznych. 

Zazwyczaj Maryja jest malowana z małym Jezusem - na rękach lub przy policzku, 

wizerunek Matki łaskawej jest jednak nieco inny. 



W naszej dominikańskiej wersji ukazuje on Maryję z rozpostartym płaszczem, pod 

którym chowają się bracia. 

Takie przedstawienie Maryi związane jest ze słynną zakonną legendą, która głosi, 

że gdy nasz założyciel święty Dominik trafił do nieba i przechadzał się po nim w 

poszukiwaniu swoich braci, bardzo się zmartwił, ponieważ nie mógł nikogo z nich 

znaleźć. Wystraszony tym, że żaden dominikanin się nie zbawił, poszedł do Pana 

Jezusa i zapytał: "Jak to? Założyłem zakon, a tu nie ma żadnego z braci, co poszło nie 

tak?". Na co Jezus zaprowadził Dominika do Maryi, a ta otworzyła swój płaszcz, pod 

którym byli ukryci wszyscy zmarli dominikanie. 

W związku z tym, w wielu naszych kościołach można znaleźć takie obrazy Maryi 

łaskawej trzymającej pod płaszczem tych, którzy się do niej uciekają, ponieważ ona 

jest szczególną opiekunką naszego zakonu. 

 

Istnieje jednak jeszcze drugi wariant obrazu Maryi łaskawej, który z pewnością 

szczególnie dobrze znany jest warszawiakom, ponieważ w kościele jezuitów na ulicy 

Świętojańskiej znajduje się sanktuarium Matki Bożej Łaskawej. 

 

Dla mnie ten piękny obraz Maryi łaskawej pokazuje prawdę, że każdy, kto się odda 

Panu Bogu, kto przyjmie Jego łaskę, kto przyjdzie do źródła wszelkiego dobra, jakim 

jest Jezus, natychmiast zostanie obroniony przed wszelkim złem. 

W Maryi Bóg zniweczył zakusy złego, ona tak mocno Mu zaufała i całkowicie 

siebie powierzyła, że Bóg zanim strzały złego do niej doleciały, już je połamał. 

To samo może się dziać także w nas, gdy będziemy naśladować Maryję w jej 

oddaniu Bogu. 

Na tym wizerunku ukazana jest sama (to znaczy 

bez Pana Jezusa na rękach), również posiada 

rozpostarty płaszcz, który jednak jest skromniejszy 

i mniej obszerny niż na naszych dominikańskich 

przedstawieniach, a w obydwu dłoniach trzyma 

połamane strzały, które są symbolem jej ochrony i 

niezawodnej pomocy w walce ze złem. Te strzały 

bowiem należały do złego ducha, który próbował 

nas nimi ugodzić, Maryja zaś nie tylko je 

zatrzymała, ale całkowicie zniszczyła, łamiąc je. 

 



Połamane strzały w ręku Maryi to zatem obraz jej mocy w walce ze złem 

wynikającej z tego, że ona we wszystkim słucha woli Bożej, jej serce bije rytmem 

serca Bożego, więc zło jej nie dosięga, a wszelkie ciosy wymierzone w nas są 

natychmiast niszczone. 

 

Zachwycająca jest dla mnie Maryja w tytule Matka łaski Bożej, który mówi o tym, 

że ona przyniosła nam Źródło - Jezusa, że jej imiona to jednocześnie piękno i dar, co 

dla nas oznacza, że kiedy  

 wszystko otrzymujemy,  

 wszystko rozdajemy i  

 niczego nie posiadamy,  

stajemy się piękni, a także w niej mamy niezwykłą obronę przed strzałami zła. 

Myślę, że wszyscy bardzo potrzebujemy w naszym życiu obecności Maryi 

łaskawej. Spróbujmy zatem jak najczęściej wołać do niej tym jej niezwykłym tytułem. 

 

 

Obraz 

"Matki Bożej łaskawej"                

w Chmielniku 

 


