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Żywiec pod Krzyżem na Grojcu, 4 czerwca 2016 r. Rajd AK 

Iż 61, 9-11; Łk 2, 41-51 

 

 Tradycyjnie, o tej właśnie czerwcowej porze, Akcja Katolicka naszej diecezji wybiera 

się rodzinnie na doroczny rajd. Jego trasa prowadziła już po wielu pięknych miejscach naszej 

Beskidzkiej Ziemi, trudno je wszystkie zliczyć, a dzisiaj przyprowadziła nas na górujący nad 

Żywcem szczyt Grojec położony w widłach Soły i Koszarawy.  

Wielu z nas widziało go z daleka, a raczej widziało na nim stojący oświetlony krzyż, 

zwłaszcza w nocy, ale nie miało szczęścia stać na jego szczycie. Nagrodą za blisko godzinny 

wysiłek wspinaczki jest widok na otoczenie doliny Koszarawy z Babią Górą. Po drugiej stro-

nie widać płynącą u stóp stromego zbocza Sołę i dzielnicę Żywca – Zabłocie z kościołem św. 

Floriana. Dalej rozpościera się Kotlina Żywiecka, za którą ciągnie się grzbiet Beskidu Ślą-

skiego z kopułą Skrzycznego. Stąd widać jak na dłoni wieżę konkatedry żywieckiej i taflę 

Jeziora Żywieckiego.  

Na szczycie Grojca znajdują się ślady osadnictwa        z okresu  wczesnośrednio-

wiecznego. Tutaj stał na pocz. XV w. zamek Skrzyńskich, który później przeszedł w ręce 

Komorowskich. Został on zniszczony w 1477 r. przez wojska Kazimierza Jagiellończyka. 

Można tutaj na stokach spotkać nie tylko murawy i torfowiska,  ale nawet rosiczki okrągło-

listne i chronioną roślinę pasożytniczą – zarazę drobnokwiatową.  

I pomyśleć, że stoimy na tak wyjątkowym miejscu     w szczególnym dniu, który dzi-

siaj świętujemy w liturgii,    a jest to wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi 

Panny. Chociaż Pismo św. nie posługuje się nigdy takim tytułem w odniesieniu do Maryi, 

ale też mu w żaden sposób nie przeczy, wskazując na świętość Matki Bożej, jej niezrównaną 

miłości do Boga i macierzyństwa.  

Drogę temu nabożeństwu – jak wiemy - utorowały objawienia w Paryżu (1830), 

a w największym stopniu w Fatimie (1917). To właśnie objawienia fatimskie rozpropagowały 

najbardziej tytuł Niepokalanego Serca Maryi, nawołując do uczczenia Matki Bożej w ogóle, 

a w szczególności do modlitwy i ofiary. W czasie drugiego objawienia (13 czerwca 1917) 
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Matka Boża wyraziła nawet swoje oczekiwanie na ustanowienie nabożeństwa do Jej Niepoka-

lanego Serca.  

Główne przesłanie tych objawień, jak zresztą całego biegu rozwoju tradycji Kościoła, 

a przede wszystkim Pisma świętego prowadzi do wniosku, że - podobnie jak w odniesieniu 

do Serca Jezusa - w przypadku Serca Maryi nie chodzi więc tyle o serce pojmowane w sensie 

medycznym, ale o symbol duchowo-cielesnej tożsamości człowieka. Tożsamości, którą sta-

nowią powiązane ze sobą życie duchowe, intelektualne i fizyczne człowieka.  

Jest to symbol „myślących, tworzących i modlących się ludzi wszystkich czasów”. 

To symbol miłości, która w człowieku jest siłą głębszą, żywotniejszą i szczególniejszą aniżeli 

rozum. Tak jak bije serce, tak patrzy oko, tak słyszy ucho, tak mówią usta, tak poruszają się 

ręce, tak idą stopy. W chrześcijaństwie niczego nie robi się bez serca. Serce musi uczestni-

czyć we wszystkim. Jest „głębią jestestwa”, czyli miejscem gdzie człowiek opowiada się 

za Bogiem lub przeciw Niemu. 

Czystość serca jest przede wszystkim darem Boga. Chrystus dając się człowiekowi w 

sakramentach Kościoła zamieszkuje w sercu człowieka i rozjaśnia to serce "blaskiem Praw-

dy". Dlatego czystość serca to przede wszystkim czystość wiary. Czystość serca bowiem 

przysposabia nas do widzenia Boga twarzą w twarz w wymiarach wiecznej szczęśliwości. 

Ale  czystość serca jest każdemu człowiekowi zadana. Musi on stale podejmować trud 

opierania się siłom zła, tym działającym z zewnątrz i tym od wewnątrz - siłom, które chcą go 

od Boga oderwać. I tak w sercu ludzkim rozgrywa się nieustanna walka o prawdę i szczęście. 

Ażeby zwyciężyć w tej walce człowiek musi się zwrócić ku Chrystusowi. Może zwyciężyć 

tylko umocniony Jego mocą, mocą Jego krzyża i Jego zmartwychwstania. "Stwórz, o Panie, 

we mnie serce czyste" (por. Ps 51[50],12) - tak woła psalmista, który świadomy jest ludzkiej 

słabości i wie, że aby być sprawiedliwym wobec Boga, nie wystarczy sam ludzki wysiłek. 

U Maryi miłość Boża obecna w jej sercu ukierunkowana jest na Boga i ludzi. Można 

mówić o dwóch rodzajach miłości Maryi, której obrazem jest Jej serce. Najpierw o miłości 

nadprzyrodzonej, którą była umiłowana przez Boga i którą kochała Boga. Potem o miłości 

ziemskiej, z jaką miłowała swojego Syna i wszystkich ludzi. W Sercu Maryi zawiera się cała 
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tajemnica Maryi. Podobnie jak Jezus, Maryja nie zwycięża z mieczem w dłoni, lecz 

z mieczem w sercu.  

Rozważając dzisiaj wspaniałość i świętość Niepokalanego Serca Maryi, zastanówmy 

się jednocześnie nad naszym własnym życiem wewnętrznym. Czy strzeżemy nasze serca 

przed tym wszystkim, co nas może oddalić od Boga? Czy wyrywamy z korzeniami przejawy 

złości, zawiści, które chcą zagnieździć się w naszym sercu, o którego bogactwie lub ubóstwie 

mówią nasze słowa i czyny.  

Maryja zna dobrze Serce swojego Syna i wie jak do Niego dotrzeć. Jej teraźniejsza po-

stawa w niebie wcale się nie zmieniła. Dzięki Jej wstawiennictwu nasze prośby docierają 

do Pana „wcześniej, bardziej i lepiej”. Idźmy do Jej Serca z całą ufnością, z prostotą, jak małe 

dzieci, które zwracają się do swoich matek w każdym czasie, nie tylko wtedy, gdy znajdą się 

w poważnych kłopotach, ale także w najdrobniejszych problemach, na jakie napotykają. Mat-

ki z radością pomagają dzieciom rozwiązywać nawet najmniejsze problemy.  

Dlatego błagajmy dzisiaj Niepokalane Serce Maryi, aby nam wyprosiła u Syna serce 

czyste, wyrozumiałe wobec wad naszego otoczenia, uprzejme wobec wszystkich, przejmujące 

się cierpieniem innych, gotowe do niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują. Niepokalane 

Serce Maryi naucz nas kochać Boga i naszych braci tak, jak Ty ich umiłowałaś. Spraw, by 

nasza miłość do ludzi była zawsze cierpliwa, łaskawa, pełna szacunku. By nasza radość była 

zawsze autentyczna i pełna, byśmy ją mogli przekazywać wszystkim, a zwłaszcza tym, 

z którymi - z woli Pana - jesteśmy najmocniej związani. „Uczyń serca nasze według serca 

Twego”.  

Maryjo tchnij miłujące serce w Akcję Katolicką            i z sercem na dłoni poślij ją do 

współczesnego świata. Niech trwa nieustannie w Kościele i znajduje wciąż swoje szczególne 

miejsce w Sercu Boga i Twoim także. Amen.   

 

 


