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WSTĘP

K im jesteś, o  Niepokalana? – zapytywał swego 
czasu św. Maksymilian. To pytanie towarzyszy 

chrześcijanom od samego początku. Jest alfą i omegą 
kochającego serca – serca dziecka Bożego, które prze-
cież mając za Ojca na niebie samego Stwórcę Wszech-
mogącego, nie jest półsierotą. Ma także Matkę.

Matka człowiecza to najpiękniejsza z  niewiast. 
Nią zachwyca się św. Jan Apostoł i Ewangelista – 
pierwszy i największy z teologów Teolog. Niewiastę 
tę objawia w całej krasie i mocy. Oto przed nami, 
w każdym dniu miesiąca jawi się na niebie, jak Ojciec. 
Obleczona w  słońce, z księżycem pod Jej stopami 
i wieńcem na głowie – koroną z gwiazd dwunastu. 
Ta właśnie Niewiasta porodziła wierzących – chrze-
ścijan, dziedziców Królestwa, dzieci Boże. Dlatego 
też od wieków rozpoczynają one każdą rozmowę 
niezmiennie od słów: Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo.

Gdy jedni, „poprawni politycznie”, boją się chwa-
lić Maryję, by „nie przysłonić” przez to Jezusa, żeby 
w słowach nie przesadzać – inni nie żałują tytułów 



i mian, jakimi obdarzają Bogarodzicę i Matkę ludzi, 
Theotokos i Antropotokos. Ci ostatni rozumieją, że mi-
łość nie zna granic, że nie można kochać za bardzo. 
Dlatego zwracają się do swojej Matki przeróżnymi 
tytułami Loretańskiej Litanii, mianami biblijnymi, 
którymi już starożytni Ojcowie Kościoła określali 
Maryję. Jej wielkość zbudowana jest bowiem jakby 
na dwóch filarach dogmatów stworzonych przez 
teologów i zatwierdzonych oficjalnie oraz podanych 
do wierzenia przez Kościół. To Niepokalane Poczęcie 
i  Wniebowzięcie. Na nich opiera się cała wielkość 
i  piękność Maryi, cała Jej świętość i  miłość, która 
wiodła Ją od Nazaretu przez Betlejem, Kanę Galilejską 
aż na Golgotę. Zawsze była blisko człowieka. Blisko 
swego dziecka. Każdego – i  Tego, którego nazwa-
no Synem Najwyższego, i  tego, które żyjąc pośród 
zepsutych i przewrotnych ludzi, jest niczym gwiazda 
rozświetlająca przestworza, niczym lampa stojąca na 
stole oświecająca wszystkich, którzy się doń zbliżą.

Nie jest dziełem przypadku, że publikacja ta uka-
zuje się w stulecie niepodległej Ojczyzny i w stulecie 
święceń kapłańskich tego, który umiłował Niepokalaną 
ponad swe życie – św. Maksymiliana Marii Kolbego. 
Niech więc te rozważania będą niepokalanym światłem 
na stołach naszych domów, rodzin, naszej Ojczyzny. 
Naszych serc dziecięcych. To światło nie oślepia. Świa-
tło Maryi rozjaśnia, oświeca, zapala, rozpłomienia do 
miłości – miłości, która zakrywa nasze grzechy.

Matko Pięknej Miłości – módl się za nami! 
     Autor
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6.

ŚWIATŁO POJEDNANIA I POKOJU 
W RWANDZIE 

Sanktuarium Matki Słowa w Kibeho

O Afryce często mówi się, że to „czarny” konty-
nent. W tę „czerń” Maryja wlewa Światło. Ta 

część świata jest też podobna do innych. Ma swoje 
walory, często wyjątkowe, niespotykane gdzie indziej. 
Rwanda to kraj tysiąca łagodnie falujących wzgórz 
i gór. Nie ma tu prawie równin. Dosłownie i w prze-
nośni – wszędzie jest pod górę, nierówno, wyboiście. 
Największym wyzwaniem dla ludności tego kraju nie 
jest ukształtowanie terenu. Największą, nie zagojo-
ną dotąd jeszcze raną są wspomnienia. I żałoba po 
ofiarach tragicznego ludobójstwa w 1994 roku. Kraj 
o bogatej kulturze i bujnej przyrodzie naznaczony 
został boleśnie międzyplemienną nienawiścią. To 
tu przychodzi Maryja, przynosząc wszystkim upra-
gnione Światło Pojednania i Pokoju.

Przybywa do niewielkiej wioski Kibeho. W  la-
tach 1981–1989 stała się ona świadkiem fenomenu. 
Trzy uczennice z miejscowej szkoły Kibeho College 
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twierdziły, iż ukazuje im się Matka Boża. Przesłanie 
Matki Bożej z  Kibeho – Matki Słowa, jak o  so-
bie mówiła – obnażało dramatyczny stan ludzkiej 
moralności, który doprowadzał Maryję do płaczu. 
Wezwania do żalu i nawrócenia są aż nadto czytelne. 

„Nikt nie wchodzi do nieba bez cierpienia. Dziec-
ko Maryi nie odrzuca cierpienia” – takie są słowa 
Matki Słowa, świadka Golgoty oraz Niewiasty, która 
musiała uciekać na pustynię przed Smokiem, który 
chciał pożreć Jej Dziecię (por. Ap 12, 5–6). Stąd Jej 
prośba o  modlitwę i  umartwienie – najpewniejsze 
środki dla osobistego nawrócenia, osobistego pokoju 
oraz wyjednywania go innym. Poleciła szczególnie 
modlitwę różańcową i nabożeństwo Siedmiu Boleści. 

W odpowiedzi na wezwanie Maryi wzniesiono 
kaplicę. Z czasem powstało Sanktuarium Matki Sło-
wa. Miejsce w sam raz dla Niepokalanej Monstrancji 
Jezusa – Księcia Pokoju i  promowania pojednania 
między ludźmi i narodami10.

Tak to na naszych oczach rodzi się Gwiazda. Jej 
nagły rozbłysk nad rwandyjskim „czarnym” niebem 
nie oznacza końca Supernowej. Ta gwiazda nie 
umiera… Jest brzemienna (por. Ap 12, 2). Owoce Jej 
brzemienności to światło na oświecenie pogan i chwała 
Jej ludu (por. Łk 2, 32).

I oto stanął ołtarz pomiędzy wzgórzami tajem-
nic radosnych i  bolesnych, światła i  chwalebnych. 

10 Por. Tryptyk „Światło pojednania i pokoju” dla Kibeho, http://
www.reginapacis.pl [dostęp 8.02.2018].
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Źródłem inspiracji jest tu Księga Apokalipsy i zapi-
sana w niej wizja Niebiańskiej Jerozolimy – miasta 
zbudowanego na symbolicznym kwadracie, z dwu-
nastoma bramami po każdej stronie świata, które są 
„perłami” Jeruzalem – Miasta Pokoju: Salem. Shalom. 
Te „perły” w artystycznym przekazie uformowane zo-
stały w znak Krzyża, który wiodą wszystkich wcho-
dzących do Jezusa Chrystusa – Światła na oświecenie 
narodów – i Jego Matki, Maryi, Królowej Pokoju.

W centrum ołtarza znajduje się Jezus Euchary-
styczny pod Sercem Maryi. Biel Hostii symbolizuje 
Światło świata, którym jest Jezus. Jakie to światło? 
Światło pojednania i pokoju. To światło adorujący 
zanieść mają do swoich domów, środowisk, miejsc 
pracy, parafii, krajów. Takie jest przesłanie płynące 
z Monstrancji, która uczyniona jest na podobieństwo 
człowieka wiary – Mojżesza, tu zastąpionego przez 
Niewiastę wiary, Maryję stojącą w płomieniu ognia 
pośród nie spalającego się krzewu (por. Wj 3, 2). To 
Ona jest tym ogniem – ogniem miłości Bożej, który 
oświetla, ogrzewa, nigdy nie spala11.

Do przesłań z Kibeho nawiązują sceny na skrzy-
dłach tryptyku: Tajemnice Różańca Siedmiu Boleści 
Maryi. Ona wzywa do jego odmawiania, obiecując, że 
ta modlitwa zaowocuje prawdziwym żalem za grze-
chy i  pokojem. Pokojem duszy. Pokojem w domu, 
w kraju. Pokojem między narodami.

11 Tamże.



Uwagę zwracają symbole rwandyjskie w górnej 
części ołtarza. To afrykański elektrokardiogram – 
znak bijącego serca w  rytm modlitwy i  w  blasku 
Światła Chrystusowego, źródła autentycznego pojed-
nania i pokoju. To wszystko ukazuje nam i przynosi 
Niepokalana Monstrancja Jezusa12.

Gdy zamkniemy ołtarz, na jego skrzydłach 
zobaczymy dwie płaskorzeźby z  apostołami Bożej 
Miłości, Miłosierdzia, Pokoju. To święci: Jan Paweł II 
i Siostra Faustyna. Świadectwo ich życia przypomina 
światu prawdę, którą przecież „odkrył” franciszkański 
rycerz i król z dwiema koronami – białą i czerwo-
ną – św. Maksymilian: że najprostsza, najłatwiejsza 
droga do Najsłodszego Serca Jezusa prowadzi przez 
Niepokalaną. Miłość ku temu Sercu jest naszym 
jedynym bodźcem do wprowadzania pokoju w ludz-
kich duszach i na całym świecie13.

Od 2017 roku światło pojednania i pokoju spływa 
na całą Afrykę i cały świat z gwiazdy na rwandyjskim 
niebie, która zatrzymała się nad Kibeho.

Matko Słowa, Królowo Pokoju – módl się za 
nami! 

12 Tamże.
13 Por. Św. Maksymilian M. Kolbe, PMK-2, s. 215.
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