
Chwalcie łąki umajone 

Można wykorzystać Łk 1, 43-55 (Magnificat). 

„Chwalcie łąki umajone, góry doliny zielone, chwalcie cieniste gaiki, źródła i kręte 

strumyki! Co igra z morza falami, w powietrzu buja skrzydłami … i co czuje, i co żyje, niech z 

nami chwali Maryję”. To jest jedna z najbardziej ulubionych pieśni, pełna pogody, radości, 

ciepła. Lubimy ją śpiewać w maryjnym miesiącu maju w kościołach i przy kapliczkach. Cały 

wiosenny świat, budząca się do życia przyroda, tak bujna w tym okresie, śpiewa hymn ku czci 

Matki Bożej. Ale jest to też pieśń ku czci Boga Stwórcy, który powołał do życia otaczający nas 

piękny świat. Teraz właśnie wyglądający najpiękniej. Najbardziej odzwierciedlający piękno 

samego Stwórcy. I my chcemy w tym czasie na nowo ożywić w sobie wiarę, wzmocnić wiarę 

w Boga Stworzyciela nieba i ziemi, którą wyznajemy w Credo. Chcemy uznać, że nic z 

otaczającego nas świata stworzeń nie jest dziełem przypadku, jakiegoś tajemniczego 

wybuchu pierwotnego i ewolucji. Gdy nawet przyjmiemy teorię ewolucji, to także w niej 

widzimy geniusz Boga, który wszystko tak precyzyjnie i harmonijnie zaplanował. 

Gdy kontemplujemy piękno świata przejawiające się w kształtach, kolorach, 

dźwiękach, zapachach, w procesach zachodzących w naturze, budzi się w nas zachwyt nad 

wielkością Boga, który wszystko stworzył. To wszystko pobudza nas do wdzięczności. 

Wszystko jest darem dobrego Boga, który nas żywi, ubiera, ale też sprawia radość naszych 

zmysłów. Świat stworzony służy człowiekowi dziś i będzie służył nadal w kolejnych 

pokoleniach. Znów przychodzi nam na myśl pieśń chętnie śpiewana o poranku: „Kiedy ranne 

wstają zorze, Tobie ziemia tobie morze, Tobie śpiewa żywioł wszelki, bądź pochwalon Boże 

wielki! A człowiek, który bez miary obsypany Twymi dary, coś go stworzył i ocalił, a czemóż 

by Cię nie chwalił?”. 

Nie zapominajmy o modlitwie dziękczynnej. Gdybyśmy zrobili statystykę rodzajów 

pielęgnowanych przez nas modlitw, jestem przekonany, że najwięcej z nich to modlitwy 

prośby. Ale najpiękniejszy rodzaj to modlitwa dziękczynienia i uwielbienia. Można 

powiedzieć, że jest ona najbardziej bezinteresowna. Skupiona przede wszystkim na jej 

Adresacie. Takiej modlitwy nauczyła nas Maryja, śpiewając doskonale znany nam hymn 

Maginificat – „Uwielbiaj duszo moja chwałę Pana mego, chwal Boga Stworzyciela tak bardzo 

dobrego…”. 

Dziękczynienie nasze nie ma pozostać jedynie na poziomie słów, choćby 

najpiękniejszych i najgorętszych. Ono ma wyrazić się także w czynach. Medytacja nad darem 

Boga -światem stworzeń, ma stać się także refleksją nad naszą odpowiedzialnością za ten 

świat. Już w momencie stwarzania, Bóg powierzył ten świat człowiekowi, który na wzór Boga 

„Wielkiego Ogrodnika rajskiego ogrodu”, ma stać się także „ogrodnikiem świata stworzeń” 

jego opiekunem i stróżem. Niekiedy słyszymy zarzut, że Kościół zbyt często zajmuje się 

kwestią ochrony środowiska naturalnego, a przecież jego pierwszym zadaniem jest 

ukazywanie Boga. Może jest w tym szczypta prawdy. Ale gdy zniszczymy ten świat stworzeń, 

to zamażemy jeden z najpiękniejszych, najbardziej wymownych znaków obecności Boga, 

pomagających nam w odkrywaniu Jego obecności. Jedno z najważniejszych źródeł 

prowadzących do odkrywania istnienia Boga. 



Świętujemy dziś niedzielę. Św. Jan Paweł II w swoim Liście apostolskim o świętowaniu Dnia 

Pańskiego przypomniał, że jest on między innymi pamiątką dnia stworzenia świata. To dobry 

moment, by zatrzymać się w refleksji nad dobrem, pięknem stworzeń i naszą 

odpowiedzialnością za naturalne środowisko. I tu powinniśmy rozwinąć szeroko temat naszej 

odpowiedzialności za naturalne środowisko. Wymagałoby to kolejnej i jeszcze kolejnej 

homilii.  

Postawmy choćby kilka pytań do refleksji, jako nasze „domowe zadanie” na ten dzień. 

Jak szanuję każde ze stworzeń: zwierzęta, drzewa, lasy, piękno krajobrazu? Jak dbam o 

czystość otoczenia? Gdzie wędrują moje śmieci? Czy nie pozostają przy szlaku? Czy dbam o 

czyste powietrze? Czym palę w piecu? Czy dbam o czystość wody? Czy nie marnuję 

żywności? Wszystko to są dary Boże, z których mają także korzystać jak najpełniej inni ludzie 

i następne pokolenia. Nie mogę ich zagarnąć tylko dla siebie, a tym bardziej zniszczyć. Sami 

przedłużmy listę tych pytań. 

Amen. 
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