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„MARYJA ZASŁUGUJE NA UKORONOWANIE: 
widziana w świetle królewskiej tradycji Burundi” 

 

Drodzy przyjaciele Sanktuarium Jedności, 

Cieszymy się nieustająco ze złotego jubileuszu koronacji naszej Matki Trzykrotnie Przedziwnej tutaj w 

sanktuarium Jedności. W liście z 4 maja 2021 r. przypomnieliśmy, że to Sam Bóg jako pierwszy 

ukoronował Maryję, czyniąc Ją współuczestniczką w dziele odkupienia Jego Ukochanego syna. Wszystko 

zaczyna się od Boga! Marie została ukoronowana, ponieważ jest KRÓLOWĄ i dodam, że ona jest „MATKĄ 

KRÓLOWĄ”, ponieważ jest matką Króla Wszechświata (Króla Królów). Zacytujmy tutaj Jósefa 

Kentenicha: 

„Koronujemy Maryję, ponieważ jest KRÓLOWĄ”. 

Jednak w tradycji burundyjskiej na miano „Królowej” zasługuje żona króla lub matka króla. W przypadku, 

który nas dotyczy, Maryja jako „Matka Jezusa Króla Wszechświata współkróluje ze swoim Synem. Władza 

królewska Maryi jest jednak znacznie wyższa niż „królowych matek” zdefiniowanych przez system 

burundyjski lub angielski ... Razem ze swoim Synem Maryja panuje nad wszechświatem ziemskim i 

niebiańskim. Może zawsze coś zasugerować lub doradzić swojemu Synowi, jak nasz prawnik. 

Przypomnijmy sobie scenę wesela z Kany Galilejskiej! (J 2,1-11). 

Tak jak Burundianie, w czasach królewskich, szukali wstawiennictwa Królowej Matki, aby zyskać 

przychylność Króla. Ona miała większą władzę, większą godność niż królowa, żona króla (jej synowa). 

Wyróżniało się to jej wpływem i wagą w sprawach społeczno-politycznych królestwa, ale także w obrzędach 

pogrzebowych. Ojciec Kentenich powiedział: „Ona jest przedstawicielką ludzkości w Radzie Trójcy. Z tego 

powodu Maria, nasza MTA, zasługuje na to aby nosić koronę jako Matka Boża”. 

Krótko mówiąc, Marie jest postrzegana w świetle tradycji Burundi jako Królowa, odkąd została 

ukoronowana w cnocie Jej macierzyństwa. Od nas, chrześcijan, zależy również, czy uznamy Jej 

królewskość i to, kim dla nas jest. Ukoronowanie Marii nie oznacza niczego innego, jak uhonorowanie jej i 

nakłonienie do sprawowania władzy królewskiej i wstawiennictwa za nas. 

Kończę gratulacjami nowemu księdzu archidiecezji Cambrai, ks. Lionelowi Kimbembé, życząc szczęśliwego 

letniego wypoczynku Wam wszystkim. 

W jedności z naszą Matką Trzykrotnie Przedziwną i Błogosławionym Karolem Leisner, 

Père Adelin Gacukuzi, Recteur du Sanctuaire de l'Unité, 4/07/2021 
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