Wizualizacja feretronu - Maria Regina Apium, Święty Ambroży
Od maja 2005 roku w kaplicy naszego kościoła parafialnego znajduje
się poświęcony w czasie uroczystej Mszy Świętej obraz Matki Boskiej Królowej Pszczół.
Jest to jeden z nielicznych wizerunków przedstawiających Najświętszą Maryję Pannę,
jako opiekunkę i przewodniczkę ludzi ukazanych pod postacią roju pszczelego
podążającego za Matką do niebiańskiej pasieki.
Matka Boska ubrana w purpurową szatę, jako królowa świata, niesie w dłoniach z czułością
plaster miodu, a w ślad za Nią podąża pszczeli rój. Treść tego obrazu to całościowa,
subtelnie przedstawiona wizja naszej wiary w zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa.
To z pszczelego trudu, z pyłku milionów kwiatów odwiedzanych przez pszczoły, powstaje
wosk z którego wykonany jest paschał, symbol zmartwychwstałego Zbawiciela.
Unoszący się nad głową Matki Boskiej Pszczeli rój to obraz pracujących ludzi, utrudzonych
codziennością życia, nieustannie poszukujących drogi do Niebiańskiej Pasieki – Domu
Ojca. Jedyna droga która tam prowadzi wiedzie przez zawierzenie życia Najświętszej Maryi
Pannie, naszej przewodniczce i opiekunce ciągle z wyciągniętą pomocną dłonią
wyprowadzającą nas z życiowych manowców. Maryja niesie w ręku plaster
z zamkniętym, jak w naczyniu, złocistym miodem, symbolem złota w jego najczystszej
postaci, stanowiącym o królewskiej potędze i bogactwie, ale też symbolem królewskiego
pokarmu, którym każdy z nas się nasyci w wieczności z rąk Zbawiciela.
To płynne miodowe złoto niesione przez Najświętszą Maryję Pannę, nie jest tym kruszcem
o które toczono niezliczone wojny i lała się krew. To zamknięte w miodowym plastrze
maryjne złoto jest jego najdoskonalszą odmianą, uświęcone trudem pracy milionów pszczół,

nie skalane żadnym złem, nieuczciwością, czy krzywdą wyrządzoną innym.
Pszczelarze prowadzący pasieki i opiekujący się pszczołami z terenu Dankowic oraz
ich Rodziny postanowili wykonać i za zgodą księdza Proboszcza Józefa, umieścić w Naszej
Świątyni feretron z Matkę Boską Królową Pszczelego Roju oraz Świętym Ambrożym,
patronem pszczelarzy.
Fundatorzy feretronu poświęconego Najświętszej Marii Pannie pragną, aby ten skromny
dar dla dankowskiej świątyni, przypominał każdemu z nas naukę głoszoną przez Świętego
Ambrożego poświęconą roli Jezusa Chrystusa w życiu człowieka zawartą w słowach
„kto żyje bez Chrystusa stoi na zewnątrz przed drzwiami Ojcowskiego Domu, na ulicy bez
dachu nad głową”.
Zamiarem organizatorów tego przedsięwzięcia jest również zorganizowanie wystawy
fotograficznej ukazującej bardzo bogate i żywe tradycje związane z hodowlą pszczół,
obecne od pokoleń wśród dankowskich pszczelarzy. Dlatego zwracamy się do wszystkich z
prośbą o przeglądnięcie domowych archiwów zdjęciowych i przesłanie fotografii (ich kopii)
przedstawiających pasieki, pszczelarzy oraz inne dokumenty związane z gospodarką
pasieczną prowadzoną na terenie Dankowic (adres poczty elektronicznej do korespondencji:
t.koziel@kwsa.pl).
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