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S³owo wstêpne

Wœród trzynastu dot¹d og³oszonych encyklik Ojca Œw. Jana
Paw³a II jest encyklika poœwiêcona Najœwiêtszej Maryi Panie
– Redemptoris Mater. Nie mog³o jej zabrakn¹æ w gronie ofi-
cjalnych dokumentów papieskiego nauczania, bowiem Jan
Pawe³ II jest cz³owiekiem przez ca³e ¿ycie œciœle zwi¹zanym
z Matk¹ Chrystusa i Matk¹ Koœcio³a. ZaprzyjaŸni³ siê z Ma-
ryj¹ ju¿ w czasach swego dzieciñstwa, gdy z ojcem pielgrzy-
mowa³ do sanktuarium maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej.
Jako has³o swego biskupiego pos³ugiwania obra³ s³owa: Totus
Tuus. Akcenty maryjne s¹ widoczne w ca³ym jego pontyfika-
cie. We wspomnianej maryjnej encyklice Jan Pawe³ II napisa³:
Now¹ okolicznoœci¹, która tym razem przynagla mnie do za-
brania g³osu, jest bliska ju¿ perspektywa Roku 2000, który jako
milenijny jubileusz narodzenia Jezusa Chrystusa zwraca rów-
noczeœnie wzrok naszej wiary w stronê Jego ziemskiej Rodzi-
cielki. Nie brakowa³o w ostatnich latach z ró¿nych stron g³o-
sów sugeruj¹cych, ¿e tak¹ rocznicê wypada³oby poprzedziæ
analogicznym jubileuszem poœwiêconym uczczeniu narodzin
Maryi.

Jeœli jednak w tej sprawie trudno ustaliæ jakiœ chronolo-
giczny punkt dla okreœlenia daty narodzin Maryi, to natomiast
myœli Koœcio³a w pe³ni odpowiada œwiadomoœæ pojawienia siê
Maryi przed Chrystusem na horyzoncie dziejów zbawienia.
Wówczas gdy definitywnie przybli¿a³a siê „pe³nia czasu”, gdy
zbawczy adwent Emmanuela sta³ siê bliski swego wype³nie-
nia, Ta, która zosta³a odwiecznie przeznaczona na Jego Mat-
kê, by³a ju¿ na ziemi. To w³aœnie jej „poprzedzenie” przyjœcia
Chrystusa znajduje rokrocznie odzwierciedlenie w liturgii Ad-
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wentu. Jeœli wiêc lata przybli¿aj¹ce nas do koñca drugiego
i pocz¹tku trzeciego Milenium po Chrystusie porównujemy do
tamtego historycznego oczekiwania na Zbawiciela, staje siê
rzecz¹ w pe³ni zrozumia³¹, ¿e w tym okresie pragniemy zwró-
ciæ siê w sposób szczególny do Tej, która poœród „nocy” ad-
wentowego oczekiwania zaczê³a œwieciæ jako prawdziwa
„Gwiazda zaranna” (Stella matutina). Istotnie, tak jak gwiaz-
da owa, „jutrzenka”, poprzedza wschód s³oñca, tak Maryja,
od swego Niepokalanego Poczêcia, poprzedzi³a przyjœcie Zba-
wiciela, wschód S³oñca sprawiedliwoœci w dziejach rodzaju
ludzkiego.

Obecnoœæ Jej poœród Izraela – dyskretna i chyba przez
wspó³czesnych Jej nie zauwa¿ona – pozostawa³a równocze-
œnie przejrzysta i jawna wobec Przedwiecznego, który z t¹ ukry-
t¹ „Cór¹ Syjonu” (por. Sof 3,14; Za 2,14) zwi¹za³ swój zbaw-
czy plan obejmuj¹cy ca³e dzieje ludzkoœci. S³usznie wiêc my,
chrzeœcijanie, u kresu drugiego tysi¹clecia, œwiadomi, jak bar-
dzo ten opatrznoœciowy plan Trójcy Przenajœwiêtszej jest
centraln¹ rzeczywistoœci¹ Objawienia i wiary, czujemy po-
trzebê uwydatnienia szczególnej obecnoœci Matki Chrystusa
w dziejach, zw³aszcza w ci¹gu tych ostatnich lat przed Ro-
kiem 2000 (RM 3).

S³owa powy¿sze potwierdzaj¹, ¿e Jan Pawe³ II wspaniale
przed³u¿a maryjn¹ tradycjê Koœcio³a, któr¹ tak klarownie zre-
kapitulowa³ Sobór Watykañski II w rozdziale ósmym Konsty-
tucji dogmatycznej o Koœciele. Tematy maryjne by³y zawsze
obecne w nauczaniu Koœcio³a, gdy¿ Matka Chrystusa, jako
pierwsza chrzeœcijanka, pierwsza Córa i zarazem Matka Ko-
œcio³a, jest dla wszystkich chrzeœcijan wyj¹tkowym wzorem,
jest dla wyznawców Chrystusa szczególnym punktem odnie-
sienia. St¹d te¿ rozwa¿ania maryjne s¹ obecne w pos³udze
ewangelizacyjnej ka¿dego biskupa, kap³ana czy katechety. Nie
mog³o ich te¿ zabrakn¹æ w pos³udze kap³añskiej autora niniej-
szego zbioru.
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Niniejszy, szósty tom Siejby s³owa, zatytu³owany W ho³-
dzie Matce i Królowej, zawiera homilie i rozwa¿ania maryjne,
które autor wyg³osi³ w dotychczasowej pos³udze kap³añskiej.
Oczywiœcie, ¿e nie s¹ to wszystkie homilie maryjne, jakie au-
tor wyg³osi³ w ponad trzydziestoletniej pracy na niwie Pañ-
skiej. By³o ich o wiele wiêcej. Niektóre z nich zosta³y ju¿ opu-
blikowane w poprzednich tomach Siejby s³owa albo wejd¹
w sk³ad tomów nastêpnych.

Niniejszy tom w stosunku do poprzednich wyró¿nia siê tym,
¿e oprócz homilii i rozwa¿añ wyg³oszonych przez autora za-
wiera tak¿e teksty rozwa¿añ do wezwañ Litanii loretañskiej,
pochodz¹cych jeszcze z lat seminaryjnych autora i jego kole-
gów kursowych.

Ca³oœæ zbioru dzieli siê na dwie g³ówne czêœci. Pierwsza
zawiera homilie i rozwa¿ania maryjne, jakie autor wyg³osi³
w czasie swojej dzia³alnoœci kap³añskiej. Zosta³y one u³o¿one
w cztery grupy. Pierwsze trzy stanowi¹ zbiór homilii na ma-
ryjne uroczystoœci, œwiêta i wspomnienia: obowi¹zkowe, do-
wolne i lokalne. Ich uk³ad jest dostosowany do ogólnopolskiego
kalendarza liturgicznego, zatem do czterech uroczystoœci ma-
ryjnych Koœcio³a powszechnego zosta³y dodane w tej czêœci
homilie na dwie typowo polskie uroczystoœci maryjne: uro-
czystoœæ Najœwiêtszej Maryi Panny, Królowej Polski, i uro-
czystoœæ Matki Boskiej Czêstochowskiej. Tak¿e w gronie
Wspomnieñ obowi¹zkowych jest dodane Wspomnienie Naj-
œwiêtszej Maryi Panny, Wspomo¿enia Wiernych, które znane
jest g³ównie w Polsce. W dziale Wspomnieñ lokalnych umiesz-
czono jedynie szeœæ, w które dane by³o autorowi przepowia-
daæ Bo¿e s³owo. Mo¿na by³oby je uzupe³niæ wspomnieniami
zwi¹zanymi z sanktuariami maryjnymi (np. Matki Boskiej
Kalwaryjskiej – 13 VIII, Matki Boskiej Piekarskiej – 12 IX,
Matki Boskiej Le¿ajskiej – 7 V itd.). Autor jednak zrezygno-
wa³ z dodatkowego trudu przygotowania takich homilii. Wer-
tuj¹c kartki tej czêœci, mo¿na zauwa¿yæ, ¿e na uroczystoœci
i œwiêta s¹ zamieszczone homilie w dwóch wersjach, jako ¿e
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niektóre z nich autor wyg³asza³ wielokrotnie (w ró¿nych miej-
scach i w ró¿nym czasie). Autor pragnie ponownie zwróciæ
uwagê na to, i¿ zamieszczone tu homilie nie by³y w dos³ownej
formie wyg³oszone we wskazanych miejscach. Kaznodzieja
musia³ uwzglêdniaæ przy ich wyg³aszaniu konkretne okolicz-
noœci i uwarunkowania. St¹d te¿ niektóre partie tekstu mówio-
nego w stosunku do tekstu publikowanego zosta³y opuszczo-
ne, a niektóre dodane. Niemniej jednak g³ówne myœli s³owa
mówionego znalaz³y swój zapis w zamieszczonych tu tekstach.

Pewnego komentarza i wyjaœnienia domaga siê czêœæ dru-
ga niniejszego tomu, zawieraj¹ca rozwa¿ania do wezwañ Li-
tanii loretañskiej. Jak wy¿ej wspomniano, prawie piêædziesi¹t
tekstów tam zamieszczonych pochodzi z roku akademickiego
1967/1968, kiedy autor wraz z kolegami kursowymi – w ra-
mach æwiczeñ z homiletyki na pi¹tym roku studiów – zosta³
zobowi¹zany do przygotowania komentarzy do dwóch wyzna-
czonych wezwañ Litanii loretañskiej. Jedno z przygotowanych
rozwa¿añ byliœmy zobowi¹zani wyg³osiæ w czasie nabo¿eñstw
majowych w roku 1968, które by³y odprawiane w ogrodzie
seminaryjnym, przed figur¹ Matki Bo¿ej, b¹dŸ w czasie nie-
pogody – w kaplicy seminaryjnej. W gronie autorów jest 26
osób (24 kleryków, którzy zostali wyœwiêceni na kap³anów
dnia 21 VI 1969, i dwóch kolegów, którzy nie doszli do ka-
p³añstwa). Niektórzy z nich napisali tylko jedno rozwa¿anie.
Brakuj¹ce wezwania opracowa³ ex post autor tego tomu. Przez
wiele lat autor zastanawia³ siê, czy nale¿y og³aszaæ te teksty
drukiem. Wiadomym by³o bowiem, ¿e rozwa¿ania te wysz³y
spod kleryckich piór i wiele z nich jest nieco przestarza³ych.
Autor czeka³ jednak na odpowiedni¹ okazjê i w³aœnie okazja
ta pojawi³a siê przy porz¹dkowaniu do druku w³asnych homi-
lii maryjnych. Ostateczna decyzja o publikacji tekstów zapa-
d³a na spotkaniach kole¿eñskich, odbywanych z racji roczni-
cy œwiêceñ kap³añskich. Koledzy kursowi upowa¿nili autora
do dokonania koniecznego retuszu tych tekstów. Autor – gdzie
tylko by³o to mo¿liwe – pozostawi³ teksty w dawnym brzmie-
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niu, by zachowaæ œwiadectwo z tamtego czasu. Zatem Czytel-
nicy tych rozwa¿añ powinni wzi¹æ to pod uwagê i ³agodniej
potraktowaæ te dawne teksty. Pojawi³o siê jednak mimo wszyst-
ko pytanie, czy warto publikowaæ komentarz do Litanii lore-
tañskiej po ukazaniu siê dwóch znakomitych ksi¹¿ek na ten
temat (ks. Józef Kutnik, Litania loretañska, Kraków 1983, t³um.
Juliusz Zychowicz, red. ks. Andrzej Bardecki, ss. 260; oraz:
ks. Jan Drozd SDS, Litania loretañska. Pochodzenie – sens
wezwañ – rozwa¿ania, Kraków 1991, ss. 212). Jednak¿e autor,
zachêcony przez kursowych kolegów, ostatecznie zdecydowa³
siê na og³oszenie ich w³aœnie w tym maryjnym tomie. Niech
bêd¹ œwiadectwem minionego czasu.

Przedk³adaj¹c to wyjaœnienie, pragnê podziêkowaæ kole-
gom kursowym, ¿e wyrazili zgodê na opublikowanie tekstów
maryjnych ze swojej m³odoœci. Niech im przypominaj¹ uro-
cze lata ¿ycia seminaryjnego, ksiê¿y prze³o¿onych i kolegów,
którzy nam towarzyszyli na drodze do Pañskich o³tarzy.

Ca³y niniejszy tom jest dedykowany Jego Ekscelencji Ojcu
Biskupowi Józefowi Pazdurowi, naszemu ojcu duchownemu
z lat seminaryjnych, który towarzyszy³ nam na drodze do ka-
p³añstwa. Sprawowa³ liturgiê Eucharystii w kaplicy semina-
ryjnej, spowiada³, wyg³asza³ konferencje ascetyczne, przepro-
wadza³ rozmowy duchowe i przygotowa³ nas bezpoœrednio do
przyjêcia œwiêceñ kap³añskich, prowadz¹c dla nas rekolekcje
w Bardzie Œl¹skim. Wspomnienia z tych rekolekcji nosimy do
dziœ. Autor niniejszego tomu ma jeszcze szczególny, dodatko-
wy motyw do wdziêcznoœci wobec Ojca Biskupa. Ksi¹dz Bi-
skup Józef Pazdur przewodniczy³ obrzêdom pogrzebowym
moich Rodziców. By³ w Le¿ajsku i 7 paŸdziernika 1987 roku
na pogrzebie Taty, i 8 listopada 2001 roku na pogrzebie Mamy.
Niech dedykacja niniejszego tomu bêdzie wyrazem wdziêcz-
noœci za szczególny dar obecnoœci na po¿egnaniu moich Ro-
dziców. Niech bêdzie tak¿e gestem wdziêcznoœci wszystkich
kursowych kolegów. Dobrze siê sk³ada, ¿e nasze s³owa
wdziêcznoœci, gratulacji i ¿yczeñ mo¿emy z³o¿yæ Ojcu Bisku-
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powi w roku Jego Z³otego Jubileuszu Kap³añstwa. Warto przy-
pomnieæ, ¿e Ekscelencja nale¿y do grona czternastu kap³anów
– pierwszego rocznika, wyœwiêconego we Wroc³awiu po dru-
giej wojnie œwiatowej (23 XII 1951). ̄ yczymy Ojcu Biskupo-
wi i Jego Wspó³braciom w kap³añstwie obfitoœci Bo¿ych ³ask
na dalsz¹ pracê w winnicy Pañskiej.

W koñcowym s³owie pragnê jeszcze podziêkowaæ pani
Miros³awie Zmys³owskiej za dokonanie sk³adu komputerowe-
go ksi¹¿ki, pani Aleksandrze Kowal za korektê, zaœ panu dr
Andrzejowi P. Batorowi za projekt ok³adki.

Niech publikowana ksi¹¿ka przyczyni siê do pomno¿enia
chwa³y Maryi, naszej Matki i Królowej.

Wroc³aw, 8 grudnia 2001 roku, w uroczystoœæ Niepokala-
nego Poczêcia NMP

Wroc³aw, 8 grudnia 2001 roku,
w uroczystoœæ Niepokalanego Poczêcia NMP.



CZÊŒÆ I

HOMILIE
I ROZWA¯ANIA MARYJNE
W ROKU LITURGICZNYM
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I. UROCZYSTOŒCI MARYJNE

UROCZYSTOŒÆ NIEPOKALANEGO POCZÊCIA NMP (8 grudnia)

Rdz 3,9-15; Ef 1,3-6.11-12; £k 1,26-38

(A)  Z teologii Niepokalanego Poczêcia NMP

1. Dwie niewiasty

W klimacie adwentowego oczekiwania staje dziœ przed nami
Matka Chrystusa i Matka nas wszystkich w tajemnicy swego
Niepokalanego Poczêcia. Aby lepiej zrozumieæ tajemnicê Jej
wybrania i powo³ania oraz dok³adniej ujrzeæ Jej miejsce i rolê
w dziele zbawienia, trzeba siêgn¹æ do samych pocz¹tków œwia-
ta i cz³owieka. Sam Bóg kieruje nasz wzrok ku temu pocz¹t-
kowi w dzisiejszym pierwszym czytaniu. W barwnie przed-
stawionym dramacie biblijnym na pierwszy plan wysuwa siê
niewiasta Ewa – matka wszystkich ¿yj¹cych, niewiasta, która
uleg³a pokusie z³a. Na mi³oœæ Bo¿¹ wyra¿on¹ w darze stwo-
rzenia odpowiedzia³a niepos³uszeñstwem. Wykorzysta³a dar
otrzymanej wolnoœci do powiedzenia Bogu: „nie”. Grzech nie-
wiasty i jej wspó³ma³¿onka spowodowa³ zak³ócenie równo-
wagi w ³adzie moralnym i fizycznym ca³ego stworzenia.
W szczególny sposób dotkn¹³ cz³owieka. Ju¿ w tym pierwszym
doœwiadczeniu grzechu i z³a ujawni³a siê prawda, ¿e grzech
niszczy wpierw cz³owieka, zak³óca spokój jego sumienia i staje
siê tak¿e uci¹¿liwoœci¹ dla wspólnoty, w której on ¿yje.

Jednak¿e mi³uj¹cy Bóg nie odwróci³ siê od cz³owieka. Ju¿
w raju zapowiedzia³ nadejœcie w przysz³oœci nowej niewiasty,
której potomstwo zmia¿d¿y g³owê szatana. Nadesz³y czasy ocze-
kiwania na spe³nienie siê tej obietnicy. Mija³y wieki. W miê-
dzyczasie Bóg wybra³ naród i uczyni³ z niego swój lud i zapo-
wiedzia³, ¿e w tym narodzie pojawi siê Mesjasz. Gdy nadesz³a
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pe³nia czasu, zjawi³ siê wys³aniec Bo¿y u zapowiedzianej ju¿
w raju Niewiasty: W szóstym miesi¹cu pos³a³ Bóg anio³a Ga-
briela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy po-
œlubionej mê¿owi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy
by³o na imiê Maryja (£k 1,26-27). Przyszed³ do Niej z wieœci¹,
¿e jest „³aski pe³na”, ¿e jest „b³ogos³awiona miêdzy niewiasta-
mi”. Co oznacza³y te s³owa: „³aski pe³na, Pan z Tob¹, b³ogos³a-
wiona jesteœ miêdzy niewiastami”? W³aœnie w s³owach tych jest
wyra¿ona prawda o œwiêtoœci Maryi, o Jej niepokalanym po-
czêciu. Bóg zachowa³ Maryjê od grzechu, w którym tkwi³y
wszystkie narody. Bóg nape³ni³ J¹ œwiêtoœci¹, swoim ¿yciem,
ju¿ od pocz¹tku, od samego poczêcia. Bóg dokona³ tego ze
wzglêdu na Jej szczególne powo³anie. Wys³aniec Bo¿y, po stwier-
dzeniu Jej œwiêtoœci, oznajmi³ Jej: Oto poczniesz i porodzisz Syna,
któremu nadasz imiê Jezus (£k 1,31). Tak wiêc prawda o œwiêto-
œci Maryi, Jej niepokalanym poczêciu, Jej szczególnym powo³a-
niu zosta³a oznajmiona przez Boga w tajemnicy zwiastowania.

Gdy dzisiejsza uroczystoœæ oznajmia nam na nowo tê praw-
dê, próbujmy j¹ nieco zg³êbiæ.

2. Co oznacza Niepokalane Poczêcie NMP?

Z katechizmu wiemy, ¿e przywilej – dar niepokalanego
poczêcia oznacza wolnoœæ od grzechu pierworodnego. Zatem
Maryja nie nosi³a w sobie owego zarzewia z³a, które tkwi
w ka¿dym cz³owieku. Nie dotknê³o Jej owo wewnêtrzne roz-
darcie, o którym mówi³ œw. Pawe³: Nie czyniê bowiem dobra,
którego chcê, ale czyniê to z³o, którego nie chcê (Rz 7,19).
Zauwa¿my jednak, ¿e ta wolnoœæ od z³a wewnêtrznego, ab-
sencja wewnêtrznego zarzewia z³a, nie oznacza³a jednak, ja-
koby Maryja nie doœwiadcza³a w ogóle z³a. To z³o dociera³o
do Maryi z zewn¹trz, od innych ludzi. Maryja ¿y³a wœród prze-
ró¿nych pokus, cierpieñ i goryczy. Zapewne jak wszystkie ko-
biety me³³a codziennie ziarno w ¿arnach, piek³a placki, pra³a
i naprawia³a podart¹ odzie¿. By³a prostym, zwyczajnym cz³o-
wiekiem. ¯ycie jej toczy³o siê nie w wytwornej willi, na pu-
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szystych dywanach, ale w trudzie, cierpieniu i ofierze. Wystar-
czy przypomnieæ stajniê w Betlejem, ucieczkê do Egiptu czy
obecnoœæ na Golgocie, pod krzy¿em. Dlaczego Maryja siê nie
za³ama³a? Dlaczego wytrwa³a a¿ do koñca? Dlaczego nie po-
pe³ni³a ¿adnego grzechu osobistego? To by³ w³aœnie ów wielki
dar Bo¿y, to by³a owa wewnêtrzna si³a dana od Boga. To Bóg
chcia³, aby taka w³aœnie by³a Matka S³owa Wcielonego, Odku-
piciela cz³owieka. Potrzebny by³ chocia¿ jeden prawdziwy, pe³-
ny cz³owiek, w którym tkwi³by ów pierwotny obraz Bo¿y, nie-
przyæmiony ¿adnym grzechem. Takiej osoby bezgrzesznej po-
trzebowa³ Syn Bo¿y. Takiej osoby potrzebowali tak¿e ludzie.

Maryja by³a pierwsz¹ osob¹, która najpe³niej przyjê³a dar
zbawienia. Sta³a siê najpiêkniejszym owocem odkupienia. Od-
kupienie Chrystusa objê³o Maryjê ju¿ w pe³nym wymiarze. Siê-
ga³o w przesz³oœæ, teraŸniejszoœæ i w przysz³oœæ – w przesz³oœæ,
bo zanim Chrystus umar³ na krzy¿u, Maryja przysz³a na œwiat
bez grzechu pierworodnego – w teraŸniejszoœæ, bo ¿y³a najpe³-
niej z ludzi ¿yciem swego Syna – w przysz³oœæ, bo zanim z gro-
bów powstan¹ zmarli, Maryja ju¿ jest w chwale zmartwychwsta-
nia w niebie. Dziêki temu jest cz³owiekiem, w którym piêkno
ludzkiej godnoœci wyst¹pi³o w ca³ej pe³ni. Maryja jest taka, ja-
kimi mieliœmy byæ my wszyscy. Wielcy teologowie wczesnego
chrzeœcijañstwa, Ojcowie Koœcio³a, widz¹ w osobie Maryi, w Jej
duchowych rysach, upragnione rysy ca³ego Koœcio³a. Dlatego
nazywaj¹ J¹ prawzorem Koœcio³a, typus Ecclesiae, idealnym
obrazem, jakby zwierciad³em, w którym Koœció³ ma siê prze-
gl¹daæ i poprawiaæ swój wygl¹d, zgodnie z dostrze¿onymi tam
rysami. Maryja jest zatem pierwsz¹, najlepsz¹ cz¹stk¹ Koœcio-
³a, ale tak¿e jest jego celem. Jest najlepsz¹, najœwiêtsz¹ cór¹ Ko-
œcio³a i zarazem jest jego Matk¹, Matk¹ Chrystusa i Koœcio³a.
Dlatego Maryja jest nam tak bliska i tak umi³owana.

3. Nasza wdziêcznoœæ i mi³oœæ do Maryi

Stajemy dziœ, w Jej uroczystoœæ, przed Bogiem z g³êbok¹
wdziêcznoœci¹. Dziêkujemy dziœ ponownie Wszechmog¹ce-
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mu Bogu za Maryjê, za Jej wybranie, za Jej œwiêtoœæ, urzeczy-
wistnion¹ w szarzyŸnie codziennego ¿ycia. Dziêkujemy Bogu,
¿e uczyni³ to dla nas, ze wzglêdu na Syna Bo¿ego, który z Niej
siê narodzi³ i który J¹ i nas odkupi³.

Maryja bez grzechu poczêta jest dziœ z nami. Jest Matk¹
nasz¹, jest Matk¹ Koœcio³a. Daje znaæ, ¿e tak jest. W pamiêt-
nym roku 1858, w cztery lata po og³oszeniu dogmatu o Nie-
pokalanym Poczêciu Maryja zjawi³a siê 18 razy w Lourdes.
25 marca owego roku, w uroczystoœæ Zwiastowania, przy szes-
nastym z kolei objawieniu Bernadecie, oznajmi³a, ¿e jest Nie-
pokalanym Poczêciem. Dzisiaj pod¹¿aj¹ do Lourdes miesz-
kañcy Europy i œwiata. Przychodz¹, staj¹ przed grot¹. Tam do-
œwiadczaj¹ Jej obecnoœci i Jej pomocy, Jej wstawiennictwa.
Jej obecnoœæ odczuwa nasz naród. Mamy tyle œwiadectw wiel-
kich Polaków o Jej mi³oœci do narodu i narodu do Niej. Do-
stojnicy Koœcio³a: kard. August Hlond, kard. Stefan Wyszyñ-
ski, kard. Karol Wojty³a, a póŸniej papie¿ Jan Pawe³ II, œw.
Maksymilian Maria Kolbe – by wymieniæ tylko niektórych, to
wielcy czciciele Maryi Niepokalanie Poczêtej. Jan Pawe³ II
w swojej pierwszej encyklice Redemptor hominis nazwa³ Ma-
ryjê Matk¹ naszego zawierzenia.

Znamy Maryjê z nabo¿eñstw majowych, paŸdziernikowych;
znamy J¹ z ró¿nych œwi¹t maryjnych. Byæ mo¿e, ¿e mniej zna-
my Maryjê adwentow¹. A przecie¿ w Adwencie Ona jest szcze-
góln¹ postaci¹. Ona przewodzi Adwentowi, przewodzi nasze-
mu oczekiwaniu na ponowne przyjœcie Chrystusa, na kolejne
prze¿ycie pami¹tki Wcielenia, tajemnicy œwi¹t Bo¿ego Naro-
dzenia. Ona najpe³niej czeka³a na Mesjasza. Zawierzmy Jej
nas wszystkich, zawierzmy wszystkie nasze sprawy i módlmy
siê o nasze uœwiêcenie, byœmy dochowywali – na Jej wzór –
wiernoœci Bogu.

Wroc³aw Psie Pole, parafia pw. œw. Krzysztofa i Jakuba, 8 XII 1980, 8 XII
1981; kaplica Domu Prowincjalnego Sióstr Jadwi¿anek, 8 XII 1982, 8 XII
1983; Ma³owice, 9 XII 1991; kaplica Domu Prowincjalnego Sióstr Jadwi-
¿anek, 2 XII 2000
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(B) Niepokalane Poczêcie – dar i powo³anie

1. Dwa zbawcze pocz¹tki

Niepokalane Poczêcie Najœwiêtszej Maryi Panny to pocz¹-
tek Jej ¿ycia, pocz¹tek naznaczony darem Bo¿ym, darem œwiê-
toœci!

Liturgia dzisiejsza ukazuje nam dwa pocz¹tki. Pierwszy
pocz¹tek – to pocz¹tek œwiata zwi¹zany z pocz¹tkiem ludzko-
œci. Na progu tego pocz¹tku stoi kobieta Ewa – matka rodzaju
ludzkiego, matka wszystkich ¿yj¹cych, nie poczêta w ¿adnej
kobiecie, ale utworzona przez Boga z cia³a mê¿czyzny. Ko-
bieta ta upad³a pod naporem pokusy. Przekroczy³a dane przez
Boga przykazanie. Przez swój grzech zada³a sobie i ca³ej
ludzkoœci na samym pocz¹tku bolesny cios. Odt¹d ka¿de
poczêcie nowego cz³owieka ³¹czy siê ze zmaz¹ owego
pierwszego grzechu.

Drugi pocz¹tek to pocz¹tek nowego stworzenia, pocz¹tek
odkupienia. Tu tak¿e widzimy kobietê. Imiê jej brzmi – Mary-
ja. Kobieta ta jest poczêta w ³onie matki, w ³onie kobiety Anny,
ale jest poczêta niepokalanie, bez grzechu. Jak siê potem oka-
¿e, nie tylko na pocz¹tku swego istnienia jest bez grzechu, ale
przejdzie przez ca³e ¿ycie bez zmazy grzechowej, jako pe³na
³aski, jako b³ogos³awiona miêdzy niewiastami, jako Ta, z któ-
r¹ zawsze jest Pan, a wiêc jako zawsze wierna i bliska Bogu.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e Niepokalane Poczêcie by³o dla Maryi
darem, ale i powo³aniem.

2. Powo³anie Maryi i nasze powo³anie

Przywilej Niepokalanego Poczêcia otrzyma³a Maryja ze
wzglêdu na powo³anie, jakie powirzy³ jej Bóg. Syn Bo¿y nie
chcia³ siê narodziæ z matki zranionej grzechem. Dlatego
uœwiêci³ ju¿ J¹ w chwili poczêcia. Da³ Jej tak¿e moc, by by³a
wierna Bogu przez ca³e ¿ycie. Jednak¿e ta moc Bo¿a nie ozna-
cza³a, jakoby Maryja nie mia³a osobistego udzia³u w swoim
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uœwiêceniu. Ona wspaniale odpowiedzia³a na ³askê powo³a-
nia, na dar œwiêtoœci. By³a wiern¹ s³u¿ebnic¹ Pañsk¹ przez
ca³e ¿ycie. Swoim ¿yciem pokaza³a, ¿e warto s³uchaæ Boga,
¿e warto zawierzyæ Bogu a¿ do koñca. Powo³anie Maryi
by³o jedyne i niepowtarzalne. Maryja wype³ni³a je najlepiej
z ludzi.

Dziœ, gdy czcimy tajemnicê Niepokalanego Poczêcia NMP,
gdy patrzymy na pocz¹tek Jej ¿ycia, gdy uœwiadamiamy so-
bie, jak piêknie odpowiedzia³a na Bo¿e wezwanie, pragniemy
pochyliæ siê tak¿e nad naszym powo³aniem. Zauwa¿my, ¿e nas
te¿ Bóg powo³a³. Powo³a³ nas najpierw do ¿ycia. Mog³o nas
nie byæ, a oto jesteœmy. Jesteœmy, bo Bóg nas chcia³ mieæ. Po
przyjœciu na œwiat zostaliœmy powo³ani do Koœcio³a, otrzy-
maliœmy ³askê dzieciêctwa Bo¿ego. Potem przysz³y inne po-
wo³ania: do ma³¿eñstwa, do ¿ycia samotnego, do kap³añstwa,
do wykonywania okreœlonego zawodu. Dziœ winniœmy sobie
odpowiedzieæ, czy dziêkujemy za ³askê powo³ania, za powo-
³anie do ¿ycia, za powo³anie do wiary, do bycia dzieckiem
Bo¿ym, za powo³anie do konkretnego stanu, zawodu, pracy.
Dziêkowanie winno byæ dope³niane refleksj¹ nad nasz¹
wspó³prac¹ z ³ask¹ powo³ania, nad wiernoœci¹ Bogu na dro-
gach naszego ¿ycia.

3. Wdziêcznoœæ za powo³anie i wspó³praca z ³ask¹ powo³ania

Dziêkujmy dziœ Bogu za Maryjê, za Jej Niepokalane Po-
czêcie, za Jej wybranie i powo³anie, za Jej œwiêtoœæ, za to, ¿e
zosta³a nam dana za Matkê.

Dziêkujmy Bogu za nasze poczêcie i powo³anie, za dar
¿ycia biologicznego i nadprzyrodzonego. Przed Maryj¹ my-
œlimy dziœ tak¿e o naszych matkach, które nas poczê³y, uro-
dzi³y i wychowa³y. Na pocz¹tku naszego ¿ycia zatroszczy³y
siê o to, by nas obmy³a woda chrzcielna z pierwotnego grzesz-
nego zranienia. Dziêkujmy wiêc Bogu tak¿e za nasze matki,
za dobre wychowanie, jakie otrzymaliœmy. Dziêkujmy za
opiekê nad nami na drogach naszego ¿ycia. Pamiêtamy dziœ
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przed Bogiem równie¿ o matkach, w których nast¹pi³o po-
czêcie nowego ¿ycia, aby to nowe ¿ycie by³o przez nie chro-
nione, by zosta³o wydane na œwiat. Proœmy Boga za wszyst-
kich rodziców, by z radoœci¹ przyjmowali dar nowego ¿ycia,
by w wychowaniu troszczyli siê o przekaz wartoœci religij-
nych i moralnych.

Prze¿ywaj¹c dziœ tajemnicê Niepokalanego Poczêcia Ma-
ryi, mówmy sobie – wbrew temu, co niekiedy widzimy i s³y-
szymy – ¿e warto s³uchaæ Boga, ¿e warto budowaæ dom ¿ycia
na Jego Prawie.

Zakoñczmy tê refleksjê s³owami poety W³adys³awa Orka-
na (1875-1930):

Wyp³ynê³a œwiat³em z rannej têczy,
Mg³¹ jak lekk¹ szat¹ owiniêta
Córa ziemi – bez zmazy poczêta...
Przed Ni¹ ziemia rozmodlona klêczy,
Ku Niej sierot bezdomnych r¹czêta
Œwiec¹ w rannej modlitwie i têczy...
Wyp³ynê³a lekk¹ mg³¹ owiana,
Niepokalana.
Pod biedacz¹ strzechê szczêœciem rzuci,
To sieroc¹ ³ezkê œwiat³em zetrze...
Za jej przejœciem – bóle, smutki bledsze,
Bo siê Ona za nieszczêsne smuci.
Œwieci... p³ynie gwiazdk¹ przez powietrze...
Za Ni¹ wietrzyk szeleszcz¹co nuci,
Ku Niej g³osy p³yn¹ co dzieñ z rana,
Niepokalana...

Maryjo Niepokalanie Poczêta, módl siê za nami teraz i w go-
dzinê naszej œmierci!

Wroc³aw Zakrzów, par. pw. œw. Jana Aposto³a, 8 XII 1992; 8 XII 1993, 8
XII 1994
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UROCZYSTOŒÆ ŒWIÊTEJ BO¯EJ RODZICIELKI (1 stycznia)

Lb 6,22-27; Ga 4,4-7; £k 2,16-21

(A) Z Bo¿¹ Rodzicielk¹ w nowy rok

1. Oktawa uroczystoœci Bo¿ego Narodzenia

Od oœmiu dni pochylamy siê nad tajemnic¹ Bo¿ego Naro-
dzenia. Odwieczny Syn Bo¿y, nie przestaj¹c byæ Bogiem, sta³
siê cz³owiekiem. Przyj¹³ w obrêb swej Bo¿ej istoty naturê ludz-
k¹. Przyszed³ do nas na ziemiê za poœrednictwem Maryi Dzie-
wicy. Ona Go urodzi³a w stajni ko³o Betlejem. Narodzone
Dzieciê zosta³o powitane przez pasterzy. Oni byli pierwszymi
zwiastunami Bo¿ego Narodzenia. Oni pierwsi opowiadali
o Nowo narodzonym. Potwierdza to znowu dzisiejsza Ewan-
gelia: „Udali siê z poœpiechem i znaleŸli Maryjê, Józefa i Nie-
mowlê, le¿¹ce ¿³obie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co
im zosta³o objawione o tym Dzieciêciu” (£k 2,16-17). Ósme-
go dnia po narodzeniu – jak nam tak¿e przypomina dziœ czyta-
na Ewangelia – Dzieciê poddano obrzezaniu i nadano Mu imiê
Jezus, zgodnie z poleceniem anio³a w czasie zwiastowania. We
wszystkich tych wydarzeniach widzimy Matkê Chrystusa, Bo¿¹
Rodzicielkê. W³aœnie Jej Koœció³ poœwiêca dzisiejszy dzieñ,
ósmy dzieñ Oktawy Bo¿ego Narodzenia, pierwszy dzieñ No-
wego Roku. Czcimy Maryjê jako Bo¿¹ Rodzicielkê, o której
mówi dzisiejsza Ewangelia: „Lecz Maryja zachowywa³a
wszystkie te sprawy i rozwa¿a³a je w swoim sercu” (£k 2,19).

Cieszymy siê, ¿e u kresu Bo¿ego Narodzenia poœwiêcamy
dzisiejszy dzieñ w szczególny sposób Matce Najœwiêtszej jako
Bo¿ej Rodzicielce.

2. Prawda o Bo¿ym macierzyñstwie Maryi w dziejach Ko-
œcio³a

Koœció³ od pocz¹tku swego istnienia wierzy³ w Boskie
macierzyñstwo Maryi, to znaczy przyjmowa³, ¿e Maryja jest
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Matk¹ Boga-cz³owieka. Jest Matk¹ Osoby Syna Bo¿ego, a nie
tylko Jego ludzkiej natury. Jest wiêc – jak ju¿ mówiono w sta-
ro¿ytnoœci – Theotokos – Bogarodzicielk¹, Matk¹ Boga, a nie
tylko – Christotokos, matk¹ Chrystusa jako cz³owieka. Praw-
dê tê uroczyœcie og³oszono ju¿ na Soborze Efeskim w 431 roku.
G³osili j¹ Ojcowie Koœcio³a na Wschodzie i na Zachodzie.
Zosta³a ona wkomponowana w jedn¹ z najstarszych modlitw
maryjnych, któr¹ do dzisiaj odmawiamy, w antyfonê: Pod
Twoj¹ obronê uciekamy, siê œwiêta Bo¿a Rodzicielko. Antyfo-
na ta w nieco zmienionej formie by³a ju¿ znana w III wieku,
a wiêc towarzyszy Koœcio³owi niemal od pocz¹tku. Nazywa-
my w niej Maryjê Bo¿¹ Rodzicielk¹ i zwracamy siê do Niej
z ró¿nymi proœbami.

Tajemnica Bo¿ego macierzyñstwa Maryi przez wiele wie-
ków by³a rozwa¿ana i czczona w okresie œwi¹t Bo¿ego Naro-
dzenia. Jednak¿e z czasem zrodzi³a siê potrzeba poœwiêcenia
tej tajemnicy specjalnego dnia. Uwzglêdniaj¹c to zapotrzebo-
wanie, papie¿ Pius XI w zwi¹zku z 1500. rocznic¹ Soboru Efe-
skiego ustanowi³ w roku 1931 osobne œwiêto Bo¿ego Macie-
rzyñstwa NMP, na które wyznaczy³ dzieñ 11 paŸdziernika. Ten
w³aœnie maryjny dzieñ wybra³ papie¿ Jan XXIII w roku 1962
na dzieñ rozpoczêcia Soboru Watykañskiego II (1962-1965).
Po reformie kalendarza liturgicznego tajemnicê Macierzyñstwa
Maryi postanowiono czciæ w dniu 1 stycznia, który to dzieñ
otrzyma³ rangê uroczystoœci Œwiêtej Bo¿ej Rodzicielki.

W zwi¹zku z t¹ uroczystoœci¹ papie¿ Pawe³ VI napisa³
w swojej adhortacji apostolskiej, poœwiêconej kszta³towaniu
i rozwijaniu kultu Najœwiêtszej Maryi Panny Marialis cultus:
W opracowanym na nowo uk³adzie okresu Bo¿ego Narodze-
nia istnieje potrzeba, jak siê nam wydaje, by powszechna uwa-
ga zwróci³a siê ku odnowionej uroczystoœci Œwiêtej Bo¿ej Ro-
dzicielki Maryi. Uroczystoœæ ta – wyznaczona stosownie do
dawnego wskazania miasta Rzymu na pierwszy dzieñ stycznia
– ma na celu, by przez uroczysty obchód przypomnieæ rolê,
jak¹ Maryja spe³ni³a w tej tajemnicy zbawienia, i by uczciæ
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szczególn¹ godnoœæ, która skutkiem tego przypad³a w udziale
„Œwiêtej Rodzicielce […], przez któr¹ zas³u¿yliœmy […] przy-
j¹æ Sprawcê ¿ycia”. Nadto uroczystoœæ daje wyœmienit¹ spo-
sobnoœæ do ponownego uwielbienia, jakie przystoi okazywaæ
narodzonemu Ksiêciu Pokoju, by ponownie us³yszeæ radosne
orêdzie ewangeliczne (por. £k 2,14) oraz by za wstawiennic-
twem Królowej Pokoju wyprosiæ u Boga bardzo wielki dar
pokoju. Powodowani tym wszystkim – wobec szczêœliwego zbie-
gu oktawy Narodzenia Pañskiego z dniem ¿yczeñ, pocz¹tkiem
roku – wyznaczyliœmy na obchód dnia umacniania pokoju w ca-
³ym œwiecie, co zyskuje coraz wiêksze uznanie i przynosi ju¿
owoce pokoju w duszach wielu ludzi.

3. Z Maryj¹ w nowy rok

W cytowanym tekœcie papie¿ Pawe³ VI wzywa nas do uf-
nej modlitwy w intencji pokoju. Wspomina tak¿e o ¿yczeniach,
które tego dnia sobie sk³adamy na Nowy Rok. Powierzmy za-
tem Matce Najœwiêtszej, Bo¿ej Rodzicielce, ca³y Koœció³, po-
wierzmy ca³¹ ludzkoœæ, by Ona u Ksiêcia Pokoju, którego po-
rodzi³a, wyprosi³a ³askê pokoju dla œwiata. Zaproœmy J¹ na
nowo do naszego ¿ycia, do naszej wêdrówki przez nowy rok.
Z tak¹ Matk¹ nam bêdzie l¿ej. Ta Matka bêdzie nam wypra-
szaæ Bo¿e b³ogos³awieñstwo. ¯yczmy sobie, by Nowy Rok,
który dziœ rozpoczynamy, up³ywa³ nam w zdrowiu, pokoju i ³a-
skawoœci Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Do wszystkich no-
worocznych ¿yczeñ, które otrzymaliœcie od swoich bliskich
i znajomych, do³¹czmy ¿yczenia dla nas wszystkich, wyra¿o-
ne s³owami dzisiejszej liturgii: „Niech ciê Pan b³ogos³awi
i strze¿e. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tob¹, niech
ciê obdarzy sw¹ ³ask¹. Niech zwróci ku tobie swoje oblicze
i niech ciê obdarzy pokojem” (Lb 6,24-26).

Wroc³aw, par. pw. œw. Rodziny, 1 I 1978
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(B) Maryja, Bo¿a Rodzicielka – znak nadziei
na progu nowego czasu

1. „Nasze lata przemijaj¹ jak trawa, a Ty, Bo¿e, trwasz na
wieki”

W naszym ¿yciu bywaj¹ pocz¹tki i zakoñczenia. Prze¿y-
wamy dziœ pierwszy dzieñ nowego roku. Stajemy dziœ przed
Bogiem na prze³omie czasu. Wczoraj po¿egnaliœmy stary rok.
Wielu z nas ¿egna³o go w koœciele. Wypowiadaliœmy przed
Bogiem trzy wa¿ne s³owa, które bardzo czêsto powtarza su-
fragan wroc³awski, ks. biskup Józef Pazdur: „dziêkujê, prze-
praszam, proszê”. Dziêkowaliœmy za wszelkie dobro, jakie
otrzymaliœmy od Dawcy ³ask. Przepraszaliœmy za nasze po-
tkniêcia, grzechy, niewiernoœci. Zanosiliœmy tak¿e proœby o Bo-
¿e b³ogos³awieñstwo w nowym roku.

Prze³om starego i nowego roku – to ten czas, kiedy doœwiad-
czamy bardziej ni¿ kiedy indziej naszego przemijania. Mo¿e-
my wyznaæ s³owami antyfony koœcielnej: Nasze lata przemi-
jaj¹ jak trawa, a Ty, Bo¿e, trwasz na wieki. Przy dzisiejszym
powitaniu nowego roku zabrak³o niektórych ludzi, którzy rok
temu tu byli z nami i witali tamten rok, który wczoraj po¿e-
gnaliœmy, a który sta³ siê dla nich rokiem odejœcia z tego œwia-
ta. Nie wiemy, czy wszyscy, jak tu jesteœmy, doczekamy na-
stêpnego roku, czy w takim oto gronie bêdziemy witaæ nastêp-
ny rok, który nadejdzie. Z pewnoœci¹ niektórych z nas zabrak-
nie, kogo – nie wiemy. Przysz³oœæ jest bowiem zakryta przed
naszymi oczami. W takiej sytuacji powierzamy siê Bogu, do
którego nale¿y czas i wiecznoœæ.

2. Zawierzenie Bo¿ej Opatrznoœci

Œpiewaliœmy dziœ po pierwszym czytaniu: „Bóg mi³osier-
ny niech nam b³ogos³awi”. Tak¿e w innych dzisiejszych mo-
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dlitwach prosimy Boga o b³ogos³awieñstwo. W naszych no-
worocznych ¿yczeniach ¿yczymy sobie czêsto Bo¿ego b³ogo-
s³awieñstwa. W s³owie „b³ogos³awieñstwo” jest zawarta bo-
gata treœæ. ̄ ycz¹c komuœ Bo¿ego b³ogos³awieñstwa, ¿yczymy
mu tego, co dla tego konkretnego cz³owieka jest najlepsze i naj-
wa¿niejsze. W tym ¿yczeniu zawiera siê wszystko: wszelka
pomyœlnoœæ duchowa i materialna.

W naszych ¿yczeniach i modlitwach zwi¹zanych z darem
Bo¿ego b³ogos³awieñstwa jest zawarta troska o dobre wyko-
rzystanie nadchodz¹cego czasu. Sam czas jest bowiem wiel-
kim darem, którego nie wolno marnowaæ i prze¿ywaæ byle jak.
Czas winniœmy wype³niaæ m¹drym dzia³aniem. Mówimy nie-
kiedy, ¿e s¹ czasy dobre i z³e. Œciœle mówi¹c, nie ma czasów
dobrych czy z³ych. To my jako ludzie bywamy w ró¿nych cza-
sach dobrzy albo Ÿli. Zatem wa¿ne jest, aby czas wype³niaæ
ci¹gle dobrymi czynami. Mo¿na by porównaæ biegn¹cy czas
do wielkich, przestrzennych, ale pustych pokoi, które mo¿e-
my gustownie meblowaæ, ozdabiaæ naszymi dobrymi s³owami
i czynami. Niech nam przeto zale¿y na tym, byœmy wszystkie
dni rozpoczynaj¹cego siê dziœ roku wype³niali jak najlepszy-
mi czynami.

Noworoczna liturgia wskazuje nam Tych, którzy bêd¹ nam
pomagaæ prze¿ywaæ czas nowego roku we w³aœciwym stylu.
Jest nim przede wszystkim Ten, od którego narodzenia odmie-
rzamy czas nowej ery; Ten, któremu ósmego dnia po narodze-
niu – jak przypomina dzisiejsza Ewangelia – nadano imiê Je-
zus. On bêdzie naszym oparciem, nasz¹ „drog¹, prawd¹ i ¿y-
ciem” (J 14,6), nasz¹ œwiat³oœci¹. Dlatego bêdziemy przycho-
dziæ regularnie w tym nowym roku do Niego, tu, przed o³tarz,
by s³uchaæ Jego pouczeñ, by nabieraæ u Niego si³ do trudów
naszej wêdrówki. On bêdzie nam udziela³ swojego pokoju,
którego nie zna œwiat, pokoju, o który dziœ – na pocz¹tku roku
–  modlimy siê.
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3. Pod opiek¹ Maryi

Na progu ka¿dego nowego roku liturgia Koœcio³a stawia
nam Maryjê. Dziœ czcimy tajemnicê Jej Bo¿ego macierzyñ-
stwa. Ona jest stra¿niczk¹ tego czasu, który jest przed nami.
O Niej mówi dziœ Ewangelista, ¿e „zachowywa³a wszystkie te
sprawy i rozwa¿a³a je w swoim sercu” (£k 2,19). Wpatrzeni
w Ni¹, chcemy – za Jej wzorem – rozwa¿aæ w naszych ser-
cach – przed Bogiem – sprawy naszego ¿ycia, sprawy Koœcio-
³a, Ojczyzny i œwiata. Jej ³askawej opiece siê dziœ powierzamy
i prosimy, by nas prowadzi³a jako nasza Matka przez ten nowy
rok. Nasze powierzenie siê Jej wyraŸmy w s³owach jednej z naj-
starszych maryjnych modlitw: „Pod Twoj¹ obronê uciekamy
siê, œwiêta Bo¿a Rodzicielko”.

Wroc³aw, par. pw. œw. Rodziny, 1 I 1977

UROCZYSTOŒÆ ZWIASTOWANIA NMP (25 marca)

Iz 7,10-14; Hbr 10,4-10; £k 1,26-38

(A) Przes³anie Zwiastowania Pañskiego

1. Z Maryj¹ na wielkopostnej drodze

Trwa okres Wielkiego Postu. Przybli¿amy siê coraz bar-
dziej do uroczystoœci Zmartwychwstania Pañskiego. Bêdzie-
my na nowo czciæ zwyciêstwo Chrystusa nad œmierci¹. Umocni
siê nasza nadzieja na zwyciêstwo prawdy, dobra i piêkna, na-
dzieja na nasze przysz³e zmartwychwstanie.

Na wielkopostnej drodze zatrzymujemy siê dziœ przed Ma-
ryj¹. G³os dzisiejszej Ewangelii zaprowadzi³ nas do Niej, do
Nazaretu. Tam siê wszystko zaczê³o. To tam ju¿ S³owo sta³o
siê cia³em. To Ona, zanim Go powi³a w Betlejem, przyjê³a Go
ju¿ w Nazarecie. Najpierw przyjê³a Go w pragnieniu, gdy tê-
skni³a za Nim w wierze, a potem – gdy na s³owa Bo¿ego po-
s³añca powiedzia³a: Oto ja, s³u¿ebnica Pañska, niech mi siê
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stanie wed³ug twego s³owa (£k 1,38). Duch Œwiêty zst¹pi³ na
Ni¹ i moc Najwy¿szego J¹ os³oni³a. S³owo sta³o siê cia³em –
w Niej i przez Ni¹. Odwieczny Mieszkaniec nieba sta³ siê
mieszkañcem naszej ziemi. Jednorodzony Syn Ojca wkroczy³
w historiê œwiata jako cz³owiek: Bóg porzuci³ szczêœcie swoje,
wszed³ miêdzy lud ukochany, dziel¹c z nimi trudy i znoje. Syn
Bo¿y zamieszka³ z nami na ziemi, by przypomnieæ nam, kim
jesteœmy dla odwiecznego Boga, skoro On w ludzki œwiat wpro-
wadza Swego Umi³owanego Syna. Jezus przyszed³, by nam
pokazaæ drogê ¿ycia, wiod¹c¹ ku ostatecznemu spe³nieniu;  by
zmazaæ nasze winy, by uchyliæ wyroki œmierci wiecznej, jakie
ludzie wydali na siebie przez swoje grzechy; przyszed³, by
wzi¹æ na Siebie trochê naszej biedy; przyszed³, byœmy nie bali
siê umieraæ; przyszed³, by powiedzieæ: Na œwiecie doznacie
ucisku, ale miejcie odwagê: Jam zwyciê¿y³ œwiat (J 16,33b).

Jego przyjœcie do nas dokona³o siê przez Maryjê Dziewicê.

2. Maryja w scenie zwiastowania

Patrzymy dziœ na Maryjê w Nazarecie rozmawiaj¹c¹ z anio-
³em. Na anielskie s³owa pozdrowienia i pochwa³y odpowie-
dzia³a modlitw¹ milczenia: Ona zmiesza³a siê na te s³owa i roz-
wa¿a³a, co mia³oby znaczyæ to pozdrowienie (£k 1,29). By³a
to wiêc postawa medytacji, postawa rozwa¿ania Bo¿ego s³o-
wa. Przypomnijmy, co dzia³o siê dalej: Maryja zapyta³a: Jak¿e
siê to stanie, skoro nie znam mê¿a? (£k 1,34). By³a to postawa
zdrowego rozs¹dku, pragnienie poznania prawdy. Dialog
z anio³em zosta³ zakoñczony s³owami: Oto ja, S³u¿ebnica Pañ-
ska, niech mi siê stanie wed³ug twego s³owa (£k 1,38). By³a to
aprobata dla Bo¿ej propozycji, dla Bo¿ej woli, deklaracja pod-
jêcia s³u¿by Bogu i ludziom.

3. Przes³anie zwiastowania dla nas

Postawa Maryi, ujawniona w scenie zwiastowania, mo¿e
byæ wspania³ym programem dla nas na nadchodz¹ce œwiêta
i w ogóle na czas ca³ego naszego ziemskiego ¿ycia. Sformu-
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³ujmy przeto kilka wskazañ, wynikaj¹cych z postawy Maryi
w czasie zwiastowania:

a) B¹dŸmy ludŸmi medytuj¹cymi s³owo Bo¿e: Ona […] roz-
wa¿a³a, co mia³oby znaczyæ to pozdrowienie (£k 1,29). Roz-
wa¿aj s³owo Bo¿e, szczególnie to, które s³yszysz na liturgii
w niedzielê. Ono jest dla ciebie zwiastowane, og³aszane. Masz
go zabieraæ i w ci¹gu tygodnia do niego wracaæ, i wprowa-
dzaæ je w czyn. W dobie manipulowania s³owem ludzkim, sto-
sowanej przez œrodki spo³ecznego przekazu, nasza refleksja
nad s³owem Bo¿ym ma szczególne znaczenie. S³owo Bo¿e
niesie nam zawsze prawdê, która jest zdrowym pokarmem dla
naszego umys³u.

b) B¹dŸmy ludŸmi dochodz¹cymi prawdy: Jak¿e siê to stanie,
skoro nie znam mê¿a? (£k 1,34). Dopytuj siê o prawdê. Nie
udaj, ¿e wszystko wiesz, ¿e wiesz najlepiej. B¹dŸ pokorny. Sta-
wianie pytañ jest wyrazem pokory. Wis³awa Szymborska przy
odbiorze nagrody Nobla w Sztokholmie mówi³a o znaczeniu
powiedzenia: „nie wiem”. Nie wstydŸmy siê mówiæ: „nie wiem”.
Nie wstydŸmy siê pytaæ. Pytaj ¿onê, pytaj mê¿a, a nie rozkazuj,
nie przes¹dzaj. PoradŸ siê, uzgadniaj z najbli¿szymi. Nie rób
wra¿enia, ¿e wszystko najlepiej wiesz i najlepiej potrafisz.

c) B¹dŸmy ludŸmi, którzy s³u¿¹: Oto ja, S³u¿ebnica Pañska,
niech mi siê stanie wed³ug twego s³owa (£k 1,38). Zwiastowa-
nie Pañskie, nadchodz¹ce œwiêta, przypominaj¹ nam, ¿e mamy
s³u¿yæ. Jest to bardzo trudne zadanie, bowiem jest w nas zako-
dowana tendencja, by rz¹dziæ drugimi, by nimi kierowaæ, a na-
wet nad nimi panowaæ. Maryja uczy nas s³u¿enia. S³u¿enia
uczy nas Chrystus. Sam powiedzia³, ¿e nie przyszed³, aby Mu
s³u¿ono, lecz aby s³u¿yæ i daæ ¿ycie swoje na okup za wielu (Mt
20,28). B¹dŸmy wiêc s³ugami jedni drugich. W takiej postawie
idŸmy ku œwiêtom Pañskiego Zmartwychwstania, w takiej po-
stawie je prze¿yjmy i w takiej postawie idŸmy w dalsze ¿ycie.

Oleœnica, par. pw. œw. Jana Aposto³a 25 III 1985; Wroc³aw, par. pw. œw.
Henryka, 25 III 1996; Wroc³aw, par. pw. œw. Rodziny, 25 III 1998
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(B) Powo³anie Maryi a nasze powo³anie

1. Maryja przed zwiastowaniem

Ewangelista £ukasz w odczytanej przed chwil¹ Ewangelii
zaprowadzi³ nas do domu Maryi w Nazarecie. Dom ten ju¿ po
czêœci znamy. Ju¿ wiele razy byliœmy w nim i z pewnoœci¹ jesz-
cze nie jeden raz bêdziemy. Za ka¿dym razem, gdy tam jeste-
œmy, rozwa¿amy to, co tam siê sta³o. A sta³o siê istotnie coœ
prze³omowego dla dziejów œwiata i cz³owieka. W tym to domu
S³owo sta³o siê cia³em i zamieszka³o wœród nas (J 1,14a). Pa-
trzmy ponownie na Maryjê, prze¿ywaj¹c¹ zwiastowanie. Tego
dnia siedzia³a w modlitewnym skupieniu. Trwa³a na modli-
twie. Zreszt¹ lubi³a bardzo rozmawiaæ z Bogiem, rozwa¿aæ
Jego s³owo. Pamiêci¹ siêga³a wstecz. Zna³a historiê swego
narodu. Przygl¹da³a siê w myœlach wielu dramatom tej histo-
rii. Wiedzia³a dobrze o pierwszej kobiecie œwiata, któr¹ w raju
uwiód³ szatan. Bola³a nad tym, ¿e tak siê sta³o. S³ysza³a o wiel-
kich patriarchach, sêdziach i królach, którzy ongiœ kierowali
Jej narodem. S³ysza³a o prorokach, których Bóg tak czêsto po-
sy³a³ do Jej przodków ze s³owami upomnienia i przestrogi,
a tak¿e ze s³owami pocieszenia i obietnicy. Wraz z ca³ym na-
rodem czeka³a na Tego, o którym by³o g³oœno w ca³ej historii.
Mówiono, ¿e przyjdzie, ¿e przyjdzie na pewno, ¿e bêdzie po-
tomkiem Dawida, ¿e pokona tego, który uwiód³ rajsk¹ Ewê
i zniewala³ w dziejach wiele jej dzieci. Ona czeka³a najgorê-
cej ze wszystkich na ten czas zbawienia. Z pocz¹tku nie wie-
dzia³a, kim bêdzie, jak potoczy siê Jej ¿ycie. Wydawa³o siê
Jej, ¿e bêdzie ma³¿onk¹. Nawet poœlubi³a spotkanego Józefa.
Ale oto nadszed³ dzieñ, w którym wkroczy³ w Jej ¿ycie tak
bardzo wyraŸnie Bóg. Czas siê wype³ni³. Najwy¿szy uzna³,
¿e to ju¿ nadesz³a chwila, aby sta³o siê to, co jeszcze w raju
zosta³o obiecane.
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2. Maryja w czasie zwiastowania

Przychodzi wys³aniec Bo¿y. Maryja s³yszy s³owa, które
zwiastuj¹ jej niepojêty dar. B¹dŸ pozdrowiona, pe³na ³aski, Pan
z Tob¹, b³ogos³awiona jesteœ miêdzy niewiastami (£k 1,28).
Tak jeszcze nikogo tu na ziemi nie pozdrowiono. Takiego œwia-
dectwa nie wyda³o niebo o ¿adnym cz³owieku. Nic wiêc dziw-
nego, ¿e Maryja jest zmieszana i nieco zatrwo¿ona w obliczu
s³ów Bo¿ego wys³añca. W pokorze serca rozwa¿a, co mia³o
znaczyæ to pozdrowienie (£k 1,29). Otrzymuje zaraz wyjaœnie-
nie i zarazem oznajmienie woli Boga. Nie bój siê, Maryjo, zna-
laz³aœ bowiem ³askê u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna,
któremu nadasz imiê Jezus. Bêdzie On wielki i bêdzie nazwany
Synem Najwy¿szego […], a Jego panowaniu nie bêdzie koñca
(por. £k 1,30-33). A wiêc to Ona jest t¹ wybrank¹, jedyn¹ Mat-
k¹, któr¹ potem nazw¹ Matk¹ Boga. Jeszcze tylko jedno pyta-
nie: Jak¿e siê to stanie, skoro nie znam po¿ycia z mê¿em? (£k
1,34) – pytanie cz³owieka myœl¹cego i odwa¿nego. I po aniel-
skim wyjaœnieniu – pada odpowiedŸ, której siê ju¿ nigdy nie
wyprze, nawet pod krzy¿em: Oto ja, S³u¿ebnica Pañska, niech
mi siê stanie wed³ug twego s³owa (£k1,38). I w owej chwili:
S³owo sta³o siê cia³em i zamieszka³o wœród nas (J 1,14a). Za-
mieszka³o najpierw w Jej ³onie, potem w Betlejem, w szopie
wœród zwierz¹t; a potem w Nazarecie, Jerozolimie, wœród sióstr
i braci – potomków Dawida; a dziœ wszêdzie tam, gdzie jest
przepowiadana Jego Ewangelia i gdzie s¹ sprawowane Jego
œwiête znaki – sakramenty, które nios¹ przez wieki Jego œwiê-
t¹, zbawcz¹ obecnoœæ.

3. Nasza odpowiedŸ na przes³anie zwiastowania

Z jakimi myœlami odejdziemy z tej dzisiejszej wizyty w na-
zaretañskim domu, z tego duchowego ogl¹du tego, co tam siê
sta³o? Co wyznaczy treœæ naszego dalszego ¿ycia. Zachowaj-
my mo¿e w sobie dwie myœli, które niech ukszta³tuj¹ nasz¹
postawê na dzisiejszy wieczór i na najbli¿szy czas.
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Noœmy w sobie nieustann¹ wdziêcznoœæ wobec Pana nie-
bios za dar Nazaretu, który Maryja wyda³a œwiatu w noc be-
tlejemsk¹. Ten dar, przyjêty przez Maryjê, sta³ siê darem dla
nas wszystkich. Ten dar trwa. Jedynie tylko w widzialnym wy-
miarze siê przeobrazi³. Doœwiadczamy tego daru najpe³niej
w Najœwiêtszej Eucharystii, w tej rzeczywistoœci, która stano-
wi potwierdzenie i wype³nienie s³ów: Do koñca ich umi³owa³
(J 13,16). Co by³oby, gdyby Go dzisiaj z nami nie by³o; Co
by³oby, gdyby jeszcze nie przyszed³, gdyby nie przyszed³ i nie
pozosta³? – Trzeba by by³o umieraæ w grzechach na wieki; trze-
ba by by³o po ciemku szukaæ drogi ¿ycia; trzeba by by³o prze-
grywaæ kolejne rundy z ksiêciem ciemnoœci. Bêdziemy
z wdziêcznoœci¹ prosiæ, aby nadal by³ z nami, a my z Nim, ¿eby
ratowa³ ludzkoœæ przed zalewem z³a, ¿eby znalaz³ miejsce
w ka¿dym cz³owieku, ¿eby Jego Bo¿e Narodzenie œwiêci³o siê
w ka¿dym ludzkim sercu. Wtedy bêdziemy spokojniejsi o los
œwiata, spokojniejsi o jutro Koœcio³a i Ojczyzny.

I druga myœl rodz¹ca siê z naszej zadumy nad domem Zwia-
stowania. Zwiastowanie Maryi, które zarazem by³o Jej powo-
³aniem, sk³ania nas do refleksji nad naszym powo³aniem. Ono
te¿ zosta³o nam jakoœ kiedyœ zwiastowane i w³¹czone w plany
zbawcze Boga. Gdzieœ, w jakimœ momencie ¿ycia, us³yszeli-
œmy g³os: „PójdŸ za mn¹, b¹dŸ moim przyjacielem, zaprzyj siê
samego siebie, stañ siê podobnym do Mnie w byciu wiernym
Ojcu”. Czy ten dar nie przera¿a mnie swoj¹ wielkoœci¹? Spoj-
rzê jeszcze raz na Maryjê. Ona zmiesza³a siê na te s³owa i roz-
wa¿a³a, co mia³oby znaczyæ to pozdrowienie […]. Jak¿e siê to
stanie, skoro nie znam mê¿a? (£k 1,29.34) W tych pytaniach
kry³a siê wielka dojrza³oœæ i odpowiedzialnoœæ w podejœciu do
zwiastowanego powo³ania. I nasze powo³anie – drodzy bracia
i siostry – winno nas przera¿aæ swoj¹ wielkoœci¹ i odpowie-
dzialnoœci¹, winno nieustannie pobudzaæ nas do refleksji i za-
dumy. Za wzorem Maryi – odczytujmy wci¹¿ na nowo w na-
szym powo³aniu ów wielki dar Boga, nam wprawdzie dawa-
ny, ale dawany ze wzglêdu na innych. To przecie¿ dla innych
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winniœmy ¿yæ. Dziœ, gdy staliœmy przed domem Maryi, a jutro
i pojutrze w nastêpnych dniach, gdy pójdziemy do pracy, do
naszych codziennych zadañ – rozwa¿ajmy dojrzale, czy nasze
„tak” powiedziane raz Bogu, nasze: „oto ja, s³uga Pañski, oto
ja, s³u¿ebnica Pañska” – czy s³owa te, raz powiedziane, s¹ nie-
ustannie potwierdzane w ca³ym naszym ¿yciu, tak jak to by³o
w ¿yciu Maryi.

Maryjo, Matko nasza, wierna S³u¿ebnico Pañska, wypra-
szaj nam ³askê dochowania wiernoœci Bogu na drogach wy-
pe³niania naszego powo³ania.

Wroc³aw, kaplica w MWSD, 24 III 1990; kaplica akademicka PWT, 25 III
2000

UROCZYSTOŒÆ NMP, KRÓLOWEJ POLSKI (3 maja)

Ap 11,19a; 12,1.3-6a. 10ab; Kol 1,12-16; J 19,25-27

(A) Z dawna Polski Tyœ Królow¹

1. Maryja w Koœciele apostolskim

Prze¿ywamy dziœ w naszym kraju szczególny dzieñ – uro-
czystoœæ Matki Bo¿ej, Królowej Polski. Jest to dzieñ uroczy-
sty dla wszystkich wierz¹cych Polaków. Jest to œwiêto naszej
wspólnej Matki i Królowej. Tak jak w rodzinie Œwiêto Matki
jest szczególnym wydarzeniem dla wszystkich dzieci, tak
w wielkiej rodzinie, jak¹ jest naród, dzisiejsza majowa uro-
czystoœæ jest podnios³ym dniem dla wszystkich wierz¹cych sy-
nów i córek naszego narodu.

Ewangelia, Dobra Nowina, og³aszana na dzisiejszej litur-
gii, prowadzi nas pod krzy¿. Jest nam przypomniany szcze-
gólny moment z ¿ycia Chrystusa i Jego Matki. Jest to chwila
gaœniêcia ¿ycia ziemskiego Syna Bo¿ego, chwila Jego kona-
nia. W tej w³aœnie zbawczej chwili Jezus dokonuje czegoœ nie-
zwyk³ego. Nie myœli o sobie, ale myœli o tych, dla których przy-
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szed³ na ziemiê, za których umiera. Ukochan¹ swoj¹ Matkê,
bior¹c¹ udzia³ w Jego cierpieniu i agonii, daje za matkê wszyst-
kim ludziom: Niewiasto, oto syn twój […] (Synu) Oto Matka
twoja (J 19,26b.27a). Jan stoj¹cy pod krzy¿em zrozumia³ i wy-
kona³ testament Chrystusa. Sam zapisa³ w Ewangelii: I od tej
godziny uczeñ wzi¹³ Ja do siebie (J 19,27b). Maryja zostaje
w m³odym Koœciele. Przebywa z uczniami Chrystusa oczeku-
j¹cymi na dar Ducha Œwiêtego. Pozostaje w Koœciele pod
szczególn¹ opiek¹ œw. Jana. Gdy nadejdzie koniec Jej ziem-
skiego ¿ycia, przejdzie do nieba, zostaje wniebowziêta. Ten
sam Jan Aposto³ zobaczy J¹ pod koniec ¿ycia wyniesion¹ do
niebieskiej chwa³y. Zosta³o to nam dzisiaj przypomniane: Wielki
znak ukaza³ siê na niebie: Niewiasta obleczona w s³oñce i ksiê-
¿yc pod jej stopami, a na jej g³owie wieniec z gwiazd dwuna-
stu (Ap.12,1). Ta szczególna Niewiasta naszej ziemi zosta³a
zabrana do nieba i jest ju¿ wywy¿szona w chwale niebios. Jed-
nak¿e pozosta³a tak¿e tu, na ziemi, w Koœciele Jej Syna. Jest
szczególn¹ cz¹stk¹ tego Koœcio³a. Jest Jego Matk¹ i Królow¹.
Wesz³a w historiê ca³ego Koœcio³a i jego poszczególnych czê-
œci, w historiê wszystkich chrzeœcijañskich narodów.

2. Maryja w historii Koœcio³a naszego narodu

Przygl¹daj¹c siê losom Koœcio³a w poszczególnych naro-
dach œwiata, nie da siê ukryæ, i¿ Maryja wpisa³a siê w szcze-
gólny sposób w historiê Narodu Polskiego. Nie jest to pusty,
ograny frazes. Tak trzeba powiedzieæ, to trzeba stwierdziæ, na
bazie refleksji nad histori¹ Koœcio³a w narodach chrzeœcijañ-
skich. Oto kilka danych z maryjnej historii naszego Narodu na
tle historii Koœcio³a innych narodów. Pierwsza polska metro-
polia za³o¿ona w roku tysiêcznym ma patrocinium Matki Bo-
¿ej. Pierwsza katedra, katedra gnieŸnieñska, pamiêtaj¹ca cza-
sy Mieszka i Boles³awa Chrobrego, ma wezwanie Wniebowziê-
cia NMP. Nastêpne polskie metropolie: halicka (1412), a po-
tem mohylewska (1773) obra³y sobie tak¿e za patronkê Naj-
œwiêtsz¹ Maryjê Pannê. Wznoszone z czasem katedry bisku-
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pie w P³ocku, W³oc³awku, we Lwowie, a tak¿e opactwa i ko-
legiaty (w £êczycy, Opatowie, Sandomierzu, Kaliszu, koœció³
Mariacki w Krakowie) zosta³y wzniesione pod wezwaniem
Najœwiêtszej Maryi Panny. Na tle naszych s¹siadów: Niem-
ców, Czechów, S³owaków, Wêgrów, Rosjan jest to coœ szcze-
gólnego i wyj¹tkowego.

Tak¿e polska pieœñ koœcielna i literatura przepe³nione s¹
pierwiastkami maryjnymi. Najstarsza polska pieœñ religijna,
pierwszy hymn narodowy – Bogurodzica – to pieœñ maryjna.
Najstarsze zachowane kazania to kazania maryjne. Najstarsza
organizacja religijna ludzi œwieckich – to Bractwo NMP przy
koœciele œw. Marka w Krakowie (1226). Najstarsza organiza-
cja m³odzie¿owa – to Sodalicja Mariañska (XVI w.). Pierwszy
tekst polski wydrukowany, to tekst Zdrowaœ, Maryjo. Pierw-
sza polska parafia utworzona w USA (1854) nosi wezwanie
Niepokalanego Poczêcia NMP. Pierwsza polska parafia na
wschód od Uralu – w Tomsku – ma wezwanie Najœwiêtszej
Maryi Panny Ró¿añcowej. Pierwszy klasztor benedyktyñski
w £êczycy – to klasztor NMP. Pierwsze polskie zakony mê-
skie i ¿eñskie to zakony maryjne (ksiê¿a marianie, siostry pre-
zentki). Pierwszy przypadek ukoronowania obrazu Matki Bo-
¿ej poza Rzymem – to koronacja w Czêstochowie.

3. Maryja dziœ i jutro w Koœciele polskim

Rys pobo¿noœci maryjnej naszego Narodu widoczny jest
tak¿e dzisiaj. Wielkimi orêdownikami kultu maryjnego byli
powojenni prymasi Polski. Kard. August Hlond i kard. Stefan
Wyszyñski szerzyli pobo¿noœæ maryjn¹ w przekonaniu, ¿e
z Maryj¹ ³atwiej bêdzie oprzeæ siê naporowi ateizmu i prze-
trzymaæ re¿im komunistyczny. Najnowsza historia potwierdzi³a
s³usznoœæ takiego przekonania.

Dziœ wielkim orêdownikiem zdrowego kultu do Matki Bo-
¿ej jest Ojciec Œw. Jan Pawe³ II. Niemal wszystkie dokumen-
ty, które og³asza, homilie i ró¿ne przemówienia, koñczy ak-
centem maryjnym. Tak czêsto tak¿e ukazuje Jasnogórskie Sank-
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tuarium jako duchow¹ stolicê Polski. Pamiêtamy o s³owach,
które wypowiedzia³ w Jasnogórskim Sanktuarium, ¿e na Ja-
snej Górze zawsze czuliœmy siê wolni.

Gdy dzisiaj skupiamy nasze myœli i nasze modlitwy wokó³
Maryi – Królowej Polski, chcemy o¿ywiæ nasze przekonanie,
¿e winniœmy pozostaæ wiernymi naszemu maryjnemu dziedzic-
twu. Dlatego odnawiamy zawierzenie Matce i Królowej nasze-
go Narodu. Z Ni¹ chcemy iœæ w przysz³oœæ. Dlatego we wszyst-
kich miejscach naszej Ojczyzny chcemy dziœ i w przysz³oœci
ponawiaæ i wype³niaæ s³owa Apelu Jasnogórskiego: „Maryjo,
Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiêtam, czuwam”.

Jelcz, 3 V 1988

(B) Maryja – Królowa Polski, w pobo¿noœci
dawnych i dzisiejszych Polaków

1. Maryja, Królowa w polskiej pobo¿noœci

Dzisiejsza uroczystoœæ Maryi, Królowej Polski, zosta³a for-
malnie wprowadzona w Polsce dopiero w XX wieku. Jednak-
¿e korzenie jej tkwi¹ w dalekiej historii naszej Ojczyzny. Przy-
pomnijmy, ¿e najstarsza polska œwi¹tynia zbudowana w GnieŸ-
nie za Mieszka I, podniesiona póŸniej do godnoœci katedry,
otrzyma³a tytu³ Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi Panny.
Wielu œwi¹tyniom wybudowanym w œredniowieczu i w wie-
kach póŸniejszych przydzielono maryjne wezwania. Tak¿e
powstaj¹ce w ci¹gu wieków nowe opactwa, kolegiaty, klasz-
tory, zakony mêskie i ¿eñskie by³y oddawane pod opiekê Ma-
ryi. Najstarsze pomniki literatury polskiej zawieraj¹ elementy
maryjne. W XVI wieku Grzegorz z Sambora (1523-1573) s³a-
wi³ Maryjê jako Królowê Polski i Polaków.

Do rozpowszechnienia tytu³u „Królowa Polski” przyczy-
ni³a siê w XVII wieku rozpowszechniana przez kanclerza wiel-



37

kiego litewskiego Albrychta Stanis³awa Radziwi³³a relacja
o widzeniu jezuity Juliusza Mancinellego, któremu Maryja
mia³a powiedzieæ: „Nazywaj mnie Królow¹ Polski”. Oficjal-
ne nadanie tego tytu³u Matce Bo¿ej mia³o miejsce w czasie
najazdu szwedzkiego, po cudownej obronie Jasnej Góry, kie-
dy to 1 kwietnia 1656 roku król Jan Kazimierz w katedrze lwow-
skiej w swoim œlubowaniu obra³ Maryjê na Patronkê i Królowê
narodu polskiego. Równoczeœnie przyrzek³, ¿e zwróci siê do
Stolicy Apostolskiej z proœb¹ o ustanowienie œwiêta Królowej
Polski.

Pog³êbienie kultury maryjnego mia³o miejsce w czasie na-
rodowej niewoli. Polacy ze trzech zaborów zwracali siê do Maryi
jako do swej Królowej. Œlad tej pobo¿noœci zachowany jest
w tekstach naszych narodowych wieszczów okresu romantycz-
nego. Jeden z nich, Zygmunt Krasiñski, wo³a³ do Maryi:

Królowo Polski, Królowo anio³ów,
Ty, coœ na œwiecie przebola³a tyle,
Gdy Syn Twój zst¹pi³ do ziemskich pado³ów,
Skróæ umêczonej Polsce Twej m¹k chwile...

Po odzyskaniu niepodleg³oœci, na progu Drugiej Rzeczy-
pospolitej, dnia 14 stycznia 1920 roku Kongregacja zatwier-
dzi³a w Litanii Loretañskiej wezwanie: „Królowo Polski, módl
siê za nami”, zaœ Episkopat Polski dnia 27 lipca tego¿ roku
ponowi³ akt wyboru Maryi na Królowê Polski. W modlitwie
biskupów znalaz³y siê s³owa: Najœwiêtsza Panno Maryjo, oto
my, biskupi polscy […], obieramy Ciê na nowo na nasz¹ Kró-
low¹ i Pani¹ i pod Twoj¹ przemo¿n¹ uciekamy siê obronê. Na
proœbê polskich biskupów papie¿ Pius XI ustanowi³ w paŸ-
dzierniku 1923 roku dzieñ 3 maja œwiêtem Królowej Korony
Polskiej.

Ponowienie oddania siê w opiekê Matki Bo¿ej, Królowej,
mia³o miejsce kilkakrotnie po drugiej wojnie œwiatowej, gdy
Polska broni³a siê przed ateizmem narzucanym przez re¿im
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komunistyczny. Najpierw 26 sierpnia 1956 roku, w trzechset-
n¹ rocznicê œlubów Jana Kazimierza, gdy kard. Stefan Wy-
szyñski przebywa³ jeszcze na internowaniu w Komañczy, Epi-
skopat Polski otoczony rzesz¹ wiernych na Jasnej Górze od-
nowi³ królewskie œlubowania, w których znalaz³y siê s³owa:
Królowo œwiata i Polski Królowo, odnawiamy dziœ œluby przod-
ków naszych i Ciebie za Patronkê nasz¹ i za Królow¹ narodu
polskiego uznajemy. Zarówno samych siebie, jak i wszystkie
ziemie polskie i wszystek lud polecamy Twojej szczególnej opie-
ce i obronie. Drugie uroczyste powojenne odnowienie œlubo-
wañ dokona³o siê w czasie uroczystoœci milenijnych na Jasnej
Górze, 3 maja 1966 roku. Dokona³ go s³uga Bo¿y kard. Stefan
Wyszyñski, Prymas Polski, w obecnoœci Episkopatu, wœród
którego szczególn¹ czci¹ do Matki Bo¿ej odznacza³ siê arcy-
biskup krakowski Karol Wojty³a.

2. Wykonanie testamentu Chrystusa

Patrz¹c w nasze narodowe dzieje, mo¿emy powiedzieæ, ¿e
wype³ni³ siê w nich testament Chrystusa z krzy¿a. Testament
ten przypomnia³a nam dzisiejsza Ewangelia. Jezus konaj¹cy
na krzy¿u wypowiedzia³ s³owa: Niewiasto, oto syn twój […].
Oto Matka twoja (J 19,26b-27a). Naród Polski przyj¹³ Maryjê
za swoj¹ szczególn¹ Matkê. Nazwa³ J¹ tak¿e swoj¹ Królow¹.
Jej pomocy przyzywa³ w sprawach wa¿nych dla ca³ego naro-
du. Jest to wyra¿one w dzisiejszej kolekcie, któr¹ zanieœliœmy
na pocz¹tku tej Mszy œw. do Boga: Wszechmog¹cy Bo¿e, który
da³eœ narodowi polskiemu w Najœwiêtszej Maryi Pannie prze-
dziwn¹ pomoc i obronê, spraw, aby za wstawiennictwem na-
szej Matki i Królowej religia mog³a cieszyæ siê wolnoœci¹, a oj-
czyzna bezpieczeñstwem. Maryja rzeczywiœcie stanowi³a dla
naszego narodu pomoc i obronê. Mamy tyle¿ na to dowodów
w ró¿nych ksi¹¿kach historycznych i wspomnieniowych. Wy-
ra¿aj¹ to tak¿e polskie pieœni maryjne: Z dawna Polski Tyœ kró-
low¹, Maryjo, Ty za nami przemów s³owo, Maryjo […]. WeŸ
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w opiekê naród ca³y, który ¿yje dla Twej chwa³y. Niech rozwija
siê wspania³y, Maryjo.

Jest wielka potrzeba, abyœmy to maryjne dziedzictwo dziœ
pielêgnowali, rozwijali i przekazywali m³odemu pokoleniu.

3. Nasze maryjne zobowi¹zania

W 1985 roku Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy w Kra-
kowie wyda³o ksi¹¿kê pt. Matka Bo¿a w moim ¿yciu. Znajdu-
jemy w niej wiele œwiadectw ludzi o wstawiennictwie Maryi
w ich ¿yciu. Wœród wielu wyznañ jest tam tekst kolejarza z du-
¿ego miasta. Z wypowiedzi dowiadujemy siê, ¿e cz³owiek ten
mia³ bardzo pokrêcone ¿ycie. Urodzi³ siê w roku 1949 w ro-
dzinie katolickiej na terenie dawnego województwa olsztyñ-
skiego. W latach szko³y podstawowej by³ ministrantem. Jed-
nak¿e w szkole œredniej dobrali siê do niego komuniœci. Wci¹-
gnêli go Zwi¹zku M³odzie¿y Socjalistycznej (ZMS). M³odzie-
niec ku zmartwieniu rodziców i babci sta³ siê ateist¹. Po szko-
le œredniej odby³ s³u¿bê wojskow¹ i wst¹pi³ do milicji. W miê-
dzyczasie w jego ¿yciu pojawi³ siê inny bo¿ek – alkohol. Bo-
¿ek w szklanym kieliszku – jak wyznaje – pomaga³ mu wy-
zwalaæ siê z ró¿nych zmartwieñ, ale do czasu. Za nadu¿ywa-
nie alkoholu w³adze milicyjne wyrzuci³y go z pracy. Mia³ wtedy
24 lata. W poszukiwaniu nowej pracy, przeniós³ siê z Mazur
do Gliwic. Odwiedzaj¹c rodziców, przeje¿d¿a³ przez Czêsto-
chowê. W czasie jednej z takich podró¿y pozna³ w poci¹gu
dziewczynê z Czêstochowy. Po jakimœ czasie wzi¹³ z ni¹ œlub
i zamieszka³ w Czêstochowie. Odwiedzi³ Jasn¹ Górê. Zacz¹³
powracaæ do Pana Boga. Na jakiœ czas przesta³ nawet piæ i pod-
j¹³ pracê na kolei. Nowe towarzystwo sprzyja³o jednak po-
wrotowi do dawnego na³ogu. Grozi³o mu znowu wyrzucenie
z pracy. I oto wydarzy³ siê w miejscu jego pracy w stycznio-
wy poranek szczególny wypadek, który wstrz¹sn¹³ jego do-
tychczasowym ¿yciem. Otó¿, bêd¹c skacowanym po odbytej
w poprzednim dniu libacji alkoholowej, omy³kowo prze³o¿y³
tak zwrotnice, ¿e grupa wagonów zaczê³a jechaæ w stronê pra-
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cuj¹cych i nic nie wiedz¹cych o gro¿¹cym niebezpieczeñstwie
ludzi. Nie by³o czasu na jakikolwiek ratunek. Zdo³a³ jedynie
krzykn¹æ przeraŸliwym g³osem: Matko Boska Czêstochowska
– ratuj! I sta³ siê cud. Jakaœ nieznana si³a, nie wyt³umaczona
¿adnymi zasadami kinetyki, zatrzyma³a sun¹ce wagony, do-
s³ownie kilka metrów przed oniemia³ymi z przera¿enia ludŸ-
mi. Prosi³ ludzi o wybaczenie i o nienag³aœnianie tego zajœcia.
Ludzie dali siê uprosiæ. Nazajutrz pan kolejarz mia³ dzieñ wolny
od pracy. Uda³ siê na Jasn¹ Górê. W kaplicy Matki Bo¿ej nie
by³o t³oku. To decyduj¹ce spotkanie z Maryj¹ opisa³ w nastê-
puj¹cych s³owach: Z wielkim biciem serca znalaz³em siê w czê-
œci kaplicy odgrodzonej kratami, klêkn¹³em i wpatrzy³em siê
w twarz Tej, której imiê wypowiedzia³em w chwili strasznego
zagro¿enia; prze¿egna³em siê, ale nie mówi³em modlitwy, gdy¿
j¹ zapomnia³em. Matka Bo¿a patrzy³a we mnie swoim smut-
nym, ale jak¿e przejmuj¹cym wzrokiem, który zdawa³ siê mnie
przeszywaæ i jednoczeœnie ³agodziæ moje bicie serca. Czu³em,
¿e dzieje siê ze mn¹ coœ niezwyk³ego, czego w ¿yciu swoim
dotychczas nie prze¿ywa³em (Maryja w moim ¿yciu, Kraków
1885, s. 102). W tym szczególnym miejscu dokona³ siê jego
powrót do Boga. Wkrótce nast¹pi³a spowiedŸ, regularne od-
wiedzanie Jasnej Góry, a tak¿e rozstanie siê z alkoholem.

Ile¿ podobnych historii rozegra³o siê w Jasnogórskiej ka-
plicy. O wszystkich siê tu, na ziemi, nie dowiemy. Ojciec Œw.
Jan Pawe³ II powiedzia³ kiedyœ na Jasnej Górze, ¿e jasnogór-
ska kaplica i konfesjona³y, które tam siê znajduj¹, znaj¹ – poza
Bogiem – tyle¿ dramatów ludzkiego ¿ycia, w które wkroczy³
– za wstawiennictwem Mary – zbawiaj¹cy Bóg. Zachowajmy
i my mi³oœæ i zaufanie do naszej Matki i Królowej. Powtórz-
my raz jeszcze s³owa naszej pieœni – WeŸ w opiekê naród ca³y,
który ¿yje dla Twej chwa³y. Niech rozwija siê wspania³y, Ma-
ryjo.

Jelcz, 3 V 1986
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UROCZYSTOŒÆ WNIEBOWZIÊCIA NMP

 (15 sierpnia – Matki Bo¿ej Zielnej)

Ap 11,19a; 12,1.3-6a.10ab; 1 Kor 15,20-26; £k 1,39-56

(A) Maryja Wniebowziêta oczekuje nas

1. Radosna maryjna uroczystoœæ

W poœrodku lata obchodzimy radosn¹ uroczystoœæ Wnie-
bowziêcia Najœwiêtszej Maryi Panny. Jest ona w swojej treœci
podobna do wiosennej uroczystoœci Zmartwychwstania Pañ-
skiego. Spogl¹damy dziœ na Maryjê, która z woli Chrystusa,
Jej Syna, przesz³a przez ziemsk¹ œmieræ do chwa³y zmartwych-
wstania. Chrystus nie pozwoli³, aby Jego Matka pozosta³a
w grobie, by musia³a oczekiwaæ na koñcowe zmartwychwsta-
nie i uwielbienie. Oto dziœ wraz z ca³ym Koœcio³em wyznaje-
my, ¿e Maryja Wniebowziêta sta³a siê pierwszym uczestni-
kiem zmartwychwstania Chrystusa. Nasz¹ wiarê w tê radosn¹
prawdê wspieramy na s³owie Bo¿ym dziœ czytanym. To w³a-
œnie s³owo jest fundamentem naszej wiary w zmartwychwsta-
nie i uwielbienie niebieskie Maryi, a tak¿e ostoj¹ nadziei na
nasze przysz³e wywy¿szenie w niebie.

2. Maryja w przes³aniu biblijnym

a) Niewiasta obleczona w s³oñce
Œw. Jan Aposto³, który otrzyma³ pod krzy¿em testament,

by zaopiekowaæ siê Matk¹ Chrystusa, ujrza³ pod koniec swe-
go ¿ycia Maryjê wywy¿szon¹ w chwale niebios. Zobaczy³ Nie-
wiastê obleczon¹ w s³oñce i ksiê¿yc pod jej stopami, a na jej
g³owie wieniec z gwiazd dwunastu (Ap 12,1). Ten w³aœnie uczeñ
Chrystusa, który w ¿yciu ziemskim sta³ siê najbli¿szym z Apo-
sto³ów Matce Chrystusa, przekaza³ Koœcio³owi wszystkich
czasów tê wizjê wywy¿szonej w niebie Niewiasty, Matki Chry-
stusa. Wierzymy mu, bo on najbardziej kocha³, bo on w godzi-
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nie mêki i œmierci Chrystusa nie przestraszy³ siê. Sta³ pod krzy-
¿em, wspiera³ bolej¹c¹ Matkê, a potem – zgodnie ze wskaza-
niem Mistrza – wzi¹³ J¹ do siebie, roztoczy³ nad Ni¹ synowsk¹
opiekê. Gdy dobiega³o koñca jego ¿ycie, dane mu by³o ujrzeæ
Matkê Chrystusa uwielbion¹ w niebie. I tê w³aœnie radosn¹
wieœæ o chwale Maryi nam przekaza³.

b) W Chrystusie wszyscy bêd¹ o¿ywieni
Na zmartwychwstanie i uwielbienie niebieskie Maryi wska-

zuje tak¿e tekst œw. Paw³a z Listu do Koryntian – dziœ czytany
na liturgii: I jak w Adamie wszyscy umieraj¹, tak te¿ w Chry-
stusie wszyscy bêd¹ o¿ywieni, lecz ka¿dy wed³ug w³asnej ko-
lejnoœci. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co nale¿¹ do Chry-
stusa, w czasie Jego przyjœcia (1 Kor 15,22-23). Chrystus zmar-
twychwsta³ jako pierwszy spoœród tych, co pomarli. Maryja,
która najpe³niej nale¿a³a do Chrystusa, sta³a siê pierwszym
uczestnikiem Pañskiego zmartwychwstania. Inni bêd¹ jeszcze
czekaæ na pe³niê chwa³y do koñca czasów. St¹d te¿ nasze cmen-
tarze nazywamy miastami oczekuj¹cych na zmartwychwsta-
nie. Na wszystkich przyjdzie kolej, a¿ wreszcie nast¹pi ko-
niec, gdy przeka¿e królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszel-
kie królestwo oraz wszelk¹ Zwierzchnoœæ, W³adzê i moc ( 1 Kor
15,24). Jest zatem przed nami wielka perspektywa ¿ycia, któ-
re nigdy nie zgaœnie.

c) Bóg wywy¿sza Maryjê za Jej pokorê i wiernoœæ
Mo¿emy pytaæ: Jaki by³ najg³êbszy powód wywy¿szenia

Maryi? Jej uwielbienie niebieskie jest przede wszystkim wiel-
kim darem Boga. To Bóg wyœwiadczy³ Maryi tak wielk¹ ³askê
ze wzglêdu na Jej Syna, którego nam przys³a³ na ziemiê. Ma-
ryja ju¿ w ziemskim ¿yciu doœwiadczy³a wielkiej mi³oœci Boga.
By³a tego œwiadoma, gdy u œw. El¿biety wyzna³a: Gdy¿ wiel-
kie rzeczy uczyni³ mi Wszechmocny, œwiête jest imiê Jego (£k
1,49). W tej pieœni Magnificat Matka Chrystusa wskazuje tak-
¿e na powód tego wywy¿szenia: Bo wejrza³ na uni¿enie swo-
jej S³u¿ebnicy. Oto bowiem odt¹d b³ogos³awiæ mnie bêd¹
wszystkie pokolenia (£k 1,48). A wiêc spodoba³y siê Bogu
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pokora i uni¿enie Maryi. Bóg zawsze kocha³ i kocha ludzi po-
kornych, ludzi, którzy siê uni¿aj¹. St¹d te¿ Chrystus mówi³: Kto
siê wywy¿sza, bêdzie poni¿ony, a kto siê uni¿a, bêdzie wywy¿-
szony (£k 18,14b). Drugim motywem wywy¿szenia Maryi by³a
Jej wiara, a dok³adniej – Jej zawierzenie Bogu. Zwróci³a na to
uwagê œw. El¿bieta w czasie nawiedzin Maryi. W³aœnie wtedy
matka œw. Jana Chrzciciela wyzna³a swojej krewnej: B³ogos³a-
wiona jesteœ, któraœ uwierzy³a, ¿e spe³ni¹ siê s³owa powiedzia-
ne Ci od Pana” (£k 1,45). Ca³e ziemskie ¿ycie Maryi up³y-
nê³o w wielkim zawierzeniu do Pana Boga. Dlatego tak wiel-
kie wyró¿nienie spotka³o J¹ po zakoñczeniu ziemskiej drogi
¿ycia. Zosta³a przed wszystkimi ludŸmi wziêta do nieba.

Maryja jest najdoskonalszym owocem naszej ziemi. Mo¿-
na powiedzieæ, ¿e jest w rodzinie ludzkiej najdoskonalszym
i najpiêkniejszym, najpe³niejszym duchowo cz³owiekiem. Jest
najdojrzalszym, najdorodniejszym owocem naszej ziemi.
Uœwiadamiamy to sobie w œrodku lata, gdy ju¿ zbieramy owoce
na naszych polach i w naszych sadach. Trzymaj¹c dziœ w d³o-
niach przyniesione ziele, wi¹zankê nowych zbó¿ i owoców,
wychwalamy Maryjê jako najpiêkniejszy owoc naszej ziemi.
Piêkniejszego owocu, nasza ziemia, ca³y rodzaj ludzki ju¿ nie
wyda. St¹d nasza ogromna czeœæ i mi³oœæ do naszej Królowej
Wniebowziêtej.

3. Nasze dojrzewanie do przysz³ego zmartwychwstania

Maryja Wniebowziêta patrzy dziœ na nas z nieba. Wszyst-
kim nam pokazuje, gdzie jest nasz ostateczny dom, jakie jest
nasze koñcowe przeznaczenie. Uciekaj¹ nam lata. Ka¿dy dzieñ,
ka¿da chwila przybli¿aj¹ nas do tego domu. Kolejka przed nami
ci¹gle siê skraca, zaœ za nami siê wyd³u¿a. Nasza Królowa
Wniebowziêta przypomina nam dziœ, w tê sierpniow¹ uroczy-
stoœæ, ¿e do przysz³ego wywy¿szenia, do chwalebnego zmar-
twychwstania, trzeba pod¹¿aæ drog¹ uni¿enia, drog¹ zawie-
rzenia Bogu. Tak¹ w³aœnie drog¹ zmierza³a do chwa³y Wnie-
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bowziêcia Maryja i tak¹ w³aœnie drogê wytyczy³a nam, którzy
dzisiaj jesteœmy jeszcze w drodze.

Wczoraj, 14 sierpnia, minê³a kolejna rocznica œmierci œw.
Maksymiliana Marii Kolbe. Krótko przed aresztowaniem
i œmierci¹ g³odow¹ zwierzy³ siê swemu zakonnemu wspó³bra-
tu, ¿e jeszcze przed wyjazdem do Japonii ukaza³a mu siê we
œnie Maryja i zapewni³a go, ¿e bêdzie zbawiony, ¿e bêdzie przy-
jêty do nieba. Dlatego Maksymilian nie ba³ siê œmierci. Mówi³
o niej czêsto i cieszy³ siê, ¿e zobaczy w niebie Maryjê tak¹,
jak¹ jest, w szczêœciu i w chwale nieba; Maryjê, któr¹ tak bar-
dzo kocha³ tu, na ziemi.

Co chce nam dzisiaj powiedzieæ Maryja Wniebowziêta na
swoim wielkim œwiêcie, w tym koœciele (w tym sanktuarium)?

– Do was, ludzie starsi, umêczeni ¿yciem, chorobami, do-
legliwoœciami, codziennymi zmartwieniami – do was mówi
dziœ Maryja: nie narzekajcie, wytrzymajcie pod ciê¿arem krzy-
¿a. PrzychodŸcie do mego Syna. On wam pomo¿e. On nie-
ustannie mówi do was: PrzyjdŸcie do Mnie wszyscy, którzy utru-
dzeni i obci¹¿eni jesteœcie, a Ja was pokrzepiê (Mt 11,28). Przy-
chodŸcie wiêc do mego Syna i powtarzajcie za œw. Paw³em:
Wszystko mogê w Tym, który mnie umacnia (Flp 4,13).

– Do was, rolnicy, którzy dot¹d nie znaleŸliœcie zrozumie-
nia wœród elit rz¹dowych, którzy dŸwigacie na swoich ramio-
nach ciê¿ar reform spo³ecznych ostatniego czasu – do was
Maryja dziœ mówi: kochajcie ziemiê, która jest karmicielk¹
ludzi i zwierz¹t; czyñcie j¹ sobie poddan¹. Jesteœcie potrzebni
narodowi, bo produkujecie ¿ywnoœæ. Nie zniechêcajcie siê.
Pracujcie na chwa³ê Bo¿¹, pracujcie dla chleba, dla ¿ycia. Nie
narzekajcie. Zachowujcie Bo¿e Prawo. Przyjdzie czas pocie-
szenia i polepszenia waszej doli.

– Do was, m³odzi ludzie, którzy nie macie perspektywy
¿ycia, którzy nie macie pracy, którzy pracê straciliœcie albo
lêkacie siê o jej utratê – do was dziœ Maryja Wniebowziêta
mówi: B¹dŸcie cierpliwi, b¹dŸcie pokorni, b¹dŸcie mimo
wszystko radoœni. Bóg o was nie zapomnia³ i nie zapomni. To
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nie ludzie kieruj¹ losem œwiata, ale Bóg, Bóg, który – jako
jedyny – potrafi pisaæ proste litery na krzywych liniach ludz-
kiego ¿ycia. Maryja w czasie zwiastowania us³ysza³a s³owa:
Dla Boga nie ma nic niemo¿liwego (£k 1,37).

– Do was wszystkich, którzy uwa¿acie siê za przegranych,
którzy poszukiwaliœcie na tej ziemi szczêœcia, którzy marzyli-
œcie o dobrych dzieciach, o szczêœciu waszych dzieci, wnuków,
i to szczêœcie gdzieœ zginê³o, sta³o siê nieosi¹galne – do was
Maryja Wniebowziêta dziœ mówi: nie wszystko przegrane; w gra-
nicach ziemi nie zamyka siê wszystko. Jest dom niebieski, otwar-
ty dla wszystkich, dom sta³ego zameldowania dla wszystkich,
którzy kochaj¹ Boga i chc¹ z Nim byæ na zawsze. B¹dŸcie prze-
to ju¿ na ziemi mi³oœnikami Boga i cz³owieka. B¹dŸcie nawza-
jem dla siebie s³ugami, jak Ja by³am S³u¿ebnic¹ Pañsk¹.

Maryjo, Matko nasza, Królowo Wniebowziêta, przyjmuje-
my dziœ w Twoje œwiêto Twoje orêdzie. Ty dobrze wiesz, jak
bardzo Ciê kochamy, jak bardzo cieszymy siê z Twego niebie-
skiego wyniesienia. Dziœ, w Twoj¹ uroczystoœæ, prosimy Ciê
jako Twoje dzieci – „b¹dŸ z nami w ka¿dy czas, wspieraj i ra-
tuj nas! – nasza Matko i Królowo Wniebowziêta!”.

Hucisko k. Le¿ajska, 15 VIII 1993; Le¿ajsk – bazylika OO. Bernardynów,
15 VIII 2000; £êtownia, 15 VIII 2001

(B) Niebieskie wywy¿szenie Maryi

1. Wiara Koœcio³a we wniebowziêcie Maryi

W po³owie sierpnia prze¿ywamy jedn¹ z najwiêkszych uro-
czystoœci maryjnych. Oczyma wiary patrzymy dziœ na Maryjê
uwielbion¹ w chwale niebieskiej z dusz¹ i cia³em. Prawda
o wniebowziêciu Maryi – w formie dogmatu – zosta³a og³o-
szona dopiero 1 listopada 1950 roku przez papie¿a Piusa XII.
Jednak¿e od pocz¹tku chrzeœcijañstwa by³a przedmiotem wia-
ry Koœcio³a. Przypomnia³ o tym oapie¿ w Bulli Munificentis-
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simus Deus – Najszczodrobliwszy Bóg. Œwiêto Wniebowziê-
cia Maryi by³o ju¿ obchodzone w staro¿ytnoœci chrzeœcijañ-
skiej. Prawdê o wziêciu do nieba Maryi z dusz¹ i cia³em znaj-
dujemy u pisarzy chrzeœcijañskich i Ojców Koœcio³a. G³osi³ j¹
m.in. œw. Grzegorz Wielki (538-594), œw. Jan Damasceñski
(675-749), œw. Bernardyn ze Sieny (1380-1444), a po Soborze
Trydenckim – œw. Piotr Kanizjusz (1521-1597).

Po og³oszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczêciu NMP
w roku 1854, spodziewano siê rych³ego og³oszenia tak¿e do-
gmatu o Wniebowziêciu Maryi. Do Rzymu zaczê³y nap³ywaæ
petycje z ca³ego œwiata w tej sprawie. Do roku 1942 by³o ich:
72 – od kardyna³ów, 27 – od patriarchów, 17 063 – od bisku-
pów, synodów, kap³anów, 10 871 – od zakonów, przesz³o 8
milionów – od wiernych œwieckich. Papie¿ Pius XII w doktry-
nalnej czêœci swego apostolskiego dokumentu tak og³osi³ uro-
czyœcie œwiatu: Na chwa³ê Wszechmog¹cego Boga, który oka-
za³ sw¹ szczególn¹ ¿yczliwoœæ Maryi Dziewicy, na chwa³ê Jego
Syna, nieœmiertelnego Króla wieków, Zwyciêzcy grzechu,
i œmierci, dla powiêkszenia chwa³y Jego dostojnej Matki oraz
ku weselu i radoœci ca³ego Koœcio³a powag¹ Pana Naszego
Jezusa Chrystusa, œwiêtych Aposto³ów Piotra i Paw³a og³a-
szamy i okreœlamy jako dogmat objawiony przez Boga: ¿e Nie-
pokalana Matka Boga, Maryja zawsze Dziewica, po zakoñ-
czeniu ziemskiego ¿ycia z dusz¹ i cia³em zosta³a wziêta do
chwa³y niebieskiej.

2. Biblijne i teologiczne podstawy prawdy o Wniebowziêciu

Prawda o Wniebowziêciu Maryi zawarta jest w Piœmie Œw.
i w Tradycji Koœcio³a. Dziœ zosta³a nam przypomniana wizja
œw. Jana Ewangelisty, zapisana w ksiêdze Apokalipsy: Wielki
znak ukaza³ siê na niebie: Niewiasta obleczona w s³oñce i ksiê-
¿yc pod Jej stopami, a na jej g³owie wieniec z gwiazd dwuna-
stu (Ap 12,1). Ta piêkna, wystrojona w s³oñce, ksiê¿yc i gwiaz-
dy niewiasta to Maryja wniebowziêta. Jest ju¿ po Zmartwych-
wstaniu. Chrystus uczyni³ J¹ pierwszym uczestnikiem swego
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Zmartwychwstania. Bóg wejrza³ na uni¿enie S³u¿ebnicy swo-
jej. Wszechmocny uczyni³ Jej wielkie rzeczy. Sama Maryja
wyzna³a to w modlitwie Magnificat, wypowiedzianej u swej
krewnej, El¿biety, w czasie nawiedzenia.

Jak¿e dzisiaj winniœmy siê cieszyæ, ¿e nasza wspólna Mat-
ka jest ju¿ uwielbiona, ¿e otrzyma³a od Boga pe³niê zbawie-
nia. Chcemy J¹ wychwalaæ tekstami liturgii Koœcio³a i naszy-
mi piêknymi pieœniami.

3. Wniebowziêcie Maryi zapowiedzi¹ naszego wniebowziêcia

Maryja wniebowziêta przypomina nam dziœ o ostatecznym
celu naszego ¿ycia. Mamy inny dom od tego, w którym dziœ
jesteœmy – dom, który nie niszczeje, w którym nie ma cierpie-
nia. Ojciec prof. Mieczys³aw Kr¹piec, twórca Lubelskiej Szko³y
Filozofii Klasycznej, w jednej ze swych wypowiedzi o cz³o-
wieku wyrazi³ siê, ¿e cz³owiek w swojej egzystencji przechodzi
przez trzy etapy, jakby przez trzy ³ona. Pierwszym z nich jest
³ono matki. Jest to zwykle etap najkrótszy. Drugi etap – to ³ono
matki ziemi. Trwa on zazwyczaj kilkadziesi¹t lat. I przychodzi
trzeci etap – ³ono Boga. Jest to etap najd³u¿szy, bo wieczny.

Maryja wniebowziêta jest nasz¹ nadziej¹ na nasze przysz³e
wniebowziêcie, na zamieszkanie w domu niebieskim na za-
wsze. Œw. Pawe³ dziœ nas zapewni³: Jak w Adamie wszyscy
umieraj¹, tak te¿ w Chrystusie wszyscy bêd¹ o¿ywieni, lecz
ka¿dy wed³ug w³asnej kolejnoœci. Chrystus jako pierwszy, po-
tem ci, co nale¿¹ do Chrystusa, w czasie Jego przyjœcia (1 Kor
15,22-23).

Warto wiêc ¿yæ, warto – na wzór Maryi – zawierzyæ Bogu,
przyjaŸniæ siê z Chrystusem, bo jest nowy, niezniszczalny dom,
niebieskie Jeruzalem, nasza wspólna ojczyzna, wieczna przy-
stañ dla przyjació³ Boga.

Pary¿, 15 VIII 1974; Wroc³aw, par. pw. œw. Rodziny, 15 VIII 1977; Hada-
mar (RFN), 15 VIII 1985; Hattersheim, 15 VIII 1995 i 1997
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UROCZYSTOŒÆ NMP CZÊSTOCHOWSKIEJ (26 sierpnia)

Prz 8,22-35; Ga 4,4-7; J 2,1-11

(A) Jasnogórska duchowa stolica Polski

1. Ewangeliczna zapowiedŸ roli Maryi w dziejach Koœcio³a

Miesi¹c sierpieñ obfituje w naszym kraju w liczne roczni-
ce narodowe. Jest to tak¿e miesi¹c pieszych pielgrzymek na
Jasn¹ Górê. Warto tak¿e zauwa¿yæ, ¿e w miesi¹cu tym obcho-
dzimy cztery uroczystoœci maryjne: 2 sierpnia w koœcio³ach
franciszkañskich jest obchodzona uroczystoœæ Matki Bo¿ej
Anielskiej, zwi¹zana z odpustem „Porcjunkuli”; 15 sierpnia
obchodzimy w ca³ym Koœciele katolickim uroczystoœæ Wnie-
bowziêcia NMP; 22 sierpnia przypada wspomnienie Najœwiêt-
szej Maryi Panny, Królowej, oraz 26 sierpnia w Koœciele w Pol-
sce obchodzimy uroczystoœæ Najœwiêtszej Maryi Panny Czê-
stochowskiej. Ta ostatnia uroczystoœæ jest szczególnie wa¿na
dla wszystkich wierz¹cych Polaków. Jest to œwiêto naszej
wspólnej Matki, zwi¹zanej od wieków z Jasnogórskim Sank-
tuarium.

Tak jak w rodzinie Œwiêto Matki jest szczególnym wyda-
rzeniem dla wszystkich dzieci, tak w wielkiej rodzinie, jak¹
jest naród, uroczystoœæ Matki Narodu jest podnios³ym dniem
dla wszystkich wierz¹cych synów i córek tego¿ Narodu.

Ewangelia, Dobra Nowina, og³aszana na dzisiejszej litur-
gii, prowadzi nas na wesele do Kany Galilejskiej. Jezus czyni
tu swój pierwszy cud. Czyni go na interwencjê swojej matki,
która pierwsza zauwa¿y³a niedostatek, potrzebê nowo¿eñców:
nie maj¹ ju¿ wina (J 2,3b). Maryja wie, ¿e Jej Syn mo¿e zara-
dziæ tej potrzebie, dlatego mówi do s³ug: Zróbcie wszystko,
cokolwiek wam powie (J 2,5). S³udzy nape³niaj¹ st¹gwie wod¹.
Jezus ka¿e zaczerpn¹æ wody, która sta³a siê winem i zanieœæ
staroœcie weselnemu. Wszyscy doœwiadczaj¹ cudu przemiany
wody w wino: Taki to pocz¹tek znaków uczyni³ Jezus w Kanie
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Galilejskiej. Objawi³ swoj¹ chwa³ê i uwierzyli w Niego Jego
uczniowie (J 2,11).

Na weselu w Kanie jest uwydatniona rola Maryi. Jest to
rola poœredniczki. By³a to zapowiedŸ roli Maryi w dziejach
nowego ludu Bo¿ego, w dziejach chrzeœcijañstwa. Maryjê roz-
poznano jako osobê, która poœredniczy w dziele rozdawnic-
twa ³ask. Wesz³a w historiê ca³ego Koœcio³a i jego poszcze-
gólnych czêœci, w historiê Koœcio³a wszystkich chrzeœcijañ-
skich narodów. W szczególny sposób z³¹czy³a siê z dziejami
Narodu polskiego.

2. Rola Jasnej  Góry w historii polskiego Narodu

Obecnoœæ Matki Bo¿ej w historii naszego Narodu jest nie-
rozerwalnie zwi¹zana z Jasn¹ Gór¹. W roku 1382 zosta³ tam
umieszczony za spraw¹ ksiêcia W³adys³awa Opolczyka wize-
runek Czarnej Madonny. Znaczenie Jasnej Góry wzros³o w cza-
sie potopu szwedzkiego, kiedy to Szwedzi nie zdobyli tej ma-
ryjnej twierdzy. Da³ temu œwiadectwo Henryk Sienkiewicz,
kiedy w usta ojca Kordeckiego w³o¿y³ s³owa: Jakkolwiek na-
ród nasz nisko upad³, jakkolwiek w grzechu brodzi – to przecie
i w grzechu samym jest pewna granica, której nie œmia³by prze-
st¹piæ. Pana swego opuœci³, Rzeczpospolitej odst¹pi³, ale Matki
swej, Patronki i Królowej, czciæ nie zaniecha³. Szydzi z nas i po-
gardza nami nieprzyjaciel, pytaj¹c, co nam z dawnych cnót
pozosta³o. A ja odpowiem: wszystkie zginê³y, jednak coœ jesz-
cze pozosta³o, bo pozosta³a wiara i czeœæ dla Najœwiêtszej Pan-
ny, na którym to fundamencie reszta odbudowana byæ mo¿e.

I tak siê te¿ sta³o. Zaufanie do Maryi by³o ci¹gle odnawiane.
Król Jan Kazimierz z³o¿y³ w katedrze lwowskiej, przed o³ta-
rzem Matki Bo¿ej £askawej s³ynne œluby 1 kwietnia 1656 roku,
potwierdzone potem Konstytucj¹ 3 maja 1791 roku. Jasna Góra
powoli stawa³a siê duchow¹ stolic¹ Polski. Przybywali tu królo-
wie, hetmani, rycerstwo, ¿o³nierze i prosty lud, by czerpaæ na-
tchnienie do naprawy Rzeczypospolitej, si³ê do wytrwania w cier-
pieniu i moc do przezwyciê¿ania ró¿nych trudnoœci.



50

Rola Jasnej Góry umocni³a siê w czasie niewoli narodo-
wej. Gdy gas³y prawie wszystkie œwiat³a nadziei, zosta³a Ja-
sna Góra. Gdy Polaków z jednej strony germanizowano,
a z drugiej rusyfikowano, Jasna Góra by³a miejscem ucieczki.
Przybywali tu Polacy ze wszystkich trzech zaborów. Modlili siê
i œpiewali w jêzyku polskim. Tu formowa³a siê jednoœæ Narodu.
To w³aœnie w tym czasie wo³a³ Mickiewicz jêzykiem wiary:
Panno œwiêta, co Jasnej bronisz Czêstochowy i w Ostrej œwie-
cisz Bramie... Tak nas przywrócisz cudem na Ojczyzny ³ono […].

Zbawienna rola Jasnej Góry potwierdzi³a siê tak¿e w czasie
drugiej wojny œwiatowej. Maryja by³a szczególn¹ wspomo¿y-
cielk¹ ujarzmianego Narodu. Stwierdzi³ to nawet generalny gu-
bernator Hans Frank, gdy pisa³: Gdy wszystkie œwiat³a zagas³y
dla Polski, to wtedy pozosta³ Koœció³ i Œwiêta z Czêstochowy.
Niemcom nie uda³o siê do koñca pokonaæ maryjnego Narodu.

Rys pobo¿noœci maryjnej naszego Narodu uwydatni³ siê
tak¿e w okresie powojennym. Kard. August Hlond powiedzia³
krótko przed œmierci¹, ¿e zwyciêstwo, które nadejdzie, bêdzie
zwyciêstwem Maryi. Na Maryjê postawi³ tak¿e kard. Stefan
Wyszyñski, Prymas Tysi¹clecia. Czêstochowska Pani zajmo-
wa³a w jego pobo¿noœci szczególne miejsce. PrzyjaŸñ z Ma-
ryj¹ pozwoli³a mu przetrwaæ trudne lata uwiêzienia. Z jego
inicjatywy mia³a miejsce peregrynacja po wszystkich polskich
diecezjach kopii obrazu Matki Boskiej Czêstochowskiej i wiel-
ki obchód w roku 1966 Millennium Chrztu Polski. Dziêki wiêzi
z maryjn¹ tradycj¹ Polska mog³a skutecznie oprzeæ siê proceso-
wi ateizacji i laicyzacji, prowadzonemu przez polskie w³adze
komunistyczne pod naciskiem moskiewskich mocodawców.

Z maryjnego narodu zosta³ powo³any na Stolicê œw. Piotra
w Rzymie arcybiskup Krakowa, kardyna³ Karol Wojty³a. Jako
Papie¿ sta³ siê wielkim orêdownikiem zdrowego kultu do Matki
Bo¿ej. Maryjne akcenty widoczne s¹ w ca³ej Jego pos³udze
apostolskiej. Gdy 13 maja zrani³a Go kula zamachowca, mo-
dli³ siê do Maryi „Maryjo, Matko moja”, zaœ w niedzielê po
zamachu, w dniu 17 maja 1981 roku, s³yszano w Rzymie na-
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grany na taœmê Jego g³os: Zjednoczony z Chrystusem, Kap³a-
nem – Ofiar¹, sk³adam swoje cierpienie za Koœció³ i œwiat.
Tobie, Maryjo, powtarzam: „Totus Tuus ego sum” – ca³y Twój
jestem, Maryjo. Przyk³ad Ojca Œw. winien nas mobilizowaæ
do pielêgnowania naszej zdrowej pobo¿noœci maryjnej.

3. Wierni otrzymanemu dziedzictwu

Mamy dziœ œwiadomoœæ roli duchowej stolicy Polski. Ja-
sna Góra i to wszystko, co siê z ni¹ wi¹¿e, wywo³uj¹ czêsto
niezwyk³e wra¿enie na obcokrajowcach.

W roku 2001 Wroc³awsk¹ Kuriê Metropolitaln¹ odwiedzi-
³o dwóch kap³anów z krajów zachodnich. By³o to w czasie let-
nich wakacji. Goœcie zwiedzili Wroc³aw, Kraków. Byli oczy-
wiœcie tak¿e na Jasnej Górze. Celebrowali Mszê œw. w cudow-
nej kaplicy Matki Bo¿ej. W rozmowie pad³o pytanie: Co wam
siê w Polsce najbardziej podoba³o, jakie by³o wasze najwiêk-
sze prze¿ycie, szczególne doœwiadczenie? Obydwaj niemal
jednog³oœnie stwierdzili, ¿e najwiêksze wra¿enie zrobi³o na
nich z spotkanie z pielgrzymk¹ piesz¹, która zd¹¿a³a na Jasn¹
Górê. „Byliœmy ogromnie zdumieni – wyznali – gdy widzieli-
œmy tylu m³odych, utrudzonych pielgrzymów, spowiadaj¹cych
siê w drodze, a potem uczestnicz¹cych w polowej Mszy œw.
i przystêpuj¹cych tak licznie do Komunii œw. Nie mo¿emy zro-
zumieæ takiego poœwiêcenia, wysi³ku. Tego rodzaju obrazów
nie mamy na Zachodzie”.

Dziêkujmy dziœ Bogu za dar Jasnej Góry, dziêkujmy za
obecnoœæ w naszym narodzie Maryi w jasnogórskim wizerun-
ku. Odwiedzajmy czêsto to sanktuarium i ³¹czmy siê z Maryj¹
Jasnogórsk¹ jak najczêœciej. Okazj¹ ku temu jest codzienny
Apel Jasnogórski o godz. 21.00, transmitowany przez Radio
Maryja. Powtórzmy i teraz – w zakoñczeniu – te wa¿kie s³o-
wa dla wierz¹cych Polaków: Maryjo, Królowo Polski, jestem
przy Tobie, pamiêtam, czuwam.

Wroc³aw, kaplica sióstr jadwi¿anek, 26 VIII 1991
Wroc³aw, kaplica MWSD – 26 VIII 1993
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(B) Madonno, jak dobrze Twym dzieckiem byæ

1. Jasna Góra – polska Kana Galilejska

Odczytana Ewangelia zaprowadzi³a nas do Kany Galilej-
skiej. Tam Jezus na interwencjê swej Matki uczyni³ swój pierw-
szy cud. Dokona³o siê to akurat na weselu. Maryja jest t¹, któ-
ra pierwsza dostrzeg³a zak³opotanie nowo¿eñców. Powiedzia-
³a do Jezusa: Nie maj¹ ju¿ wina (J 2,3). Jezus zaakceptowa³
interwencjê swej Matki. Przyszed³ z pomoc¹ bêd¹cym w po-
trzebie.

Patrz¹c na dzieje Koœcio³a, mo¿na powiedzieæ, ¿e ka¿dy
naród ma swoj¹ Kanê, miejsce, gdzie na interwencjê Matki
Jezusa dziej¹ siê cuda. Francuzi maj¹ Lourdes, Portugalczycy
– Fatimê, Niemcy – Kawelaar i Altötting, Litwini – Ostr¹ Bra-
mê w Wilnie, Meksykanie – Gwadelupê, Polacy – Jasn¹ Górê.
W ka¿dym kraju katolickim s¹ tak¿e sanktuaria regionalne.
W Polsce mamy ich bardzo du¿o. Zwykle ka¿da diecezja ma
swoje jedno albo nawet wiêcej sanktuariów maryjnych, które
s¹ zazwyczaj miejscami pielgrzymkowymi. W naszej OjczyŸ-
nie od wieków wyró¿nia³o siê zawsze sanktuarium jasnogór-
skie. Sam Jan Pawe³ II nazwa³ je polsk¹ Kan¹. Dzisiaj w szcze-
gólny sposób ³¹czymy siê z Jasn¹ Gór¹ Zwyciêstwa, która jest
duchow¹ stolic¹ Polski.

W roku 1982 œwiêtowaliœmy szeœæsetn¹ rocznicê obecno-
œci obrazu jasnogórskiego. By³ to czas stanu wojennego, dla-
tego uroczystoœci rocznicowe zosta³y rozszerzone na rok 1983.
Goœciliœmy wtedy w polskiej Kanie Ojca Œw. Jana Paw³a II,
który osobiœcie przyby³ na ten szczególny jubileusz.

Gdy dzisiaj œwiêtujemy uroczystoœæ Pani Jasnogórskiej,
gdy zatrzymujemy siê przed wizerunkiem Czarnej Madonny,
winniœmy na chwilê powróciæ do historii i przypomnieæ so-
bie najwa¿niejsze dane z przesz³oœci tego szczególnego miej-
sca.
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2. Z historii Jasnej Góry

Przypomnijmy, ¿e obraz Czarnej Madonny przyby³ do Pol-
ski w roku 1382, na prze³omie epok piastowskiej i jagielloñ-
skiej – w tym czasie, gdy na tronie wawelskim mia³a zasi¹œæ
œwiêta Królowa Jadwiga. Jasnogórski wizerunek Maryi od razu
zosta³ otoczony wielk¹ czci¹. Wierni byli przekonani, ¿e ob-
raz uobecnia, czyni obecn¹ osobê, któr¹ przedstawia, czyli
uobecnia Bogurodzicê wœród ca³ego ludu, który w kontekœcie
trudnych swych dziejowych doœwiadczeñ nabra³ i stale nabie-
ra g³êbokiego przeœwiadczenia, ¿e Matka Chrystusa jest mu
dana jako „szczególna pomoc i obrona”. Niniejsza prawda to-
warzyszy³a tak¿e wiernym, którzy uczestniczyli w peregryna-
cji kopii jasnogórskiego obrazu przed uroczystoœciami Mil-
lennium Chrztu Polski. S³awa Jasnej Góry niepomiernie wzro-
s³a po obronie w czasie potopu szwedzkiego (1655) i po s³yn-
nych œlubach Jana Kazimierza, z³o¿onych we Lwowie przed
obrazem Matki Bo¿ej £askawej 1 kwietnia 1656 roku. Dalsze
ugruntowanie roli Jasnej Góry nast¹pi³o w czasie koronacji
obrazu Czarnej Madonny koronami papieskim, które mia³o
miejsce 8 wrzeœnia 1717 roku. By³a to pierwsza koronacja
w Koœciele poza Rzymem. Odt¹d nie by³o wielkiej i wa¿nej
sprawy narodowej, by jej nie wi¹zano z poœrednictwem Jasno-
górskiej Matki. Kult Matki Boskiej Czêstochowskiej pog³êbi³
siê jeszcze bardziej po drugiej wojnie œwiatowej, gdy naród
stan¹³ do ideowej walki z ateistycznym komunizmem. Z in-
spiracji papie¿a Piusa XII biskupi polscy dokonali aktu po-
œwiêcenia narodu polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi 8
wrzeœnia 1946 roku. Pod patronatem Matki Bo¿ej Czêstochow-
skiej sprawowali swoje historyczne pos³annictwo prymasi pol-
scy: kard. August Hlond, kard. Stefan Wyszyñski i kard. Józef
Glemp. Z gleby polskiego, maryjnego Koœcio³a wyrós³ kard.
Karol Wojty³a, dzisiejszy papie¿ Jan Pawe³ II. Jego biskupie,
kardynalskie i papieskie has³o: Totus Tuus, œwiadczy o szcze-
gólnej wiêzi Piotra naszych czasów z Maryj¹.
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3. Z Maryj¹ w przysz³oœæ naszej Ojczyzny

Gdy odwiedzamy sanktuaria maryjne, zw³aszcza za grani-
c¹, czêsto spotykamy przed figurami lub obrazami Matki Bo-
¿ej tabliczki z napisem: „Matko Bo¿a, dziêkujê”. Tyle¿ ludzi
na œwiecie nosi w sobie przeœwiadczenie o szczególnej pomo-
cy doznanej od Boga za poœrednictwem Maryi. Na Jasnej Gó-
rze znajduje siê te¿ tak wiele znaków œwiadcz¹cych o wsta-
wiennictwie Maryi. Wspania³e œwiadectwa znajdujemy tak¿e
we wszystkich sektorach naszej narodowej kultury: w poezji,
literaturze, sztuce (zw³aszcza w malarstwie i rzeŸbie), muzyce.

W ksi¹¿ce pt. Matka Bo¿a w moim ¿yciu (Kraków 1985)
znajdujemy wiele wzruszaj¹cych wypowiedzi o ³askach otrzy-
manych przez wstawiennictwo Maryi. Oto fragment wyzna-
nia starszego mê¿czyzny z wykszta³ceniem œrednim: „Jako sie-
demnastoletni ch³opiec uczestniczy³em w pielgrzymce na Ja-
sn¹ Górê. Wspania³e prze¿ycie pamiêtam do dziœ, a w szcze-
gólnoœci pierwsze spotkanie z cudownym obrazem Pani Ja-
snogórskiej. W ci¹gu swego ¿ycia czêsto powraca³em na Ja-
sn¹ Górê, dziœ powracam tylko myœlami. Kiedy doros³em, pi-
sa³em w liœcie do swojej dziewczyny, obecnej mojej ¿ony: »za-
ufaj, Jasiu«, Tej, która nad nami roztacza opiekê i los nasz na-
le¿y do niej>. Tak, rzeczywiœcie los nasz nale¿a³ i w dalszym
ci¹gu nale¿y do Niej, mogê to z ca³¹ pewnoœci¹ stwierdziæ,
dziœ po prze¿yciu 43 lat wspólnie w ma³¿eñstwie”. Tu a¿ ci-
œnie siê na usta: „Czarna Madonno, jak dobrze Twym dziec-
kiem byæ”.

Zakoñczmy nasz¹ maryjn¹ refleksjê fragmentem wiersza
Jana Lechonia (1899-1956):

Matka Boska Czêstochowska, ubrana per³ami,
Ca³a w z³ocie i brylantach, modli siê za nami.
Anio³owie podtrzymuj¹ Jej ciê¿k¹ koronê
I Jej szaty, co jak noc s¹ gwiazdami znaczone.
Ona klêczy i swe lice, gdzie s¹ rany krwawe,
Obracaj¹c, gdzie my wszyscy, patrzy na Warszawê.
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O Ty, której obraz widaæ w ka¿dej polskiej chacie
I w koœciele, i w sklepiku, i w pysznej komnacie,
W rêku tego, co umiera, nad ko³ysk¹ dzieci,
I przed któr¹ dniem i noc¹ wci¹¿ siê œwiat³o œwieci.
Która per³y masz królów, z³oto od rycerzy,
W któr¹ wierzy nawet taki, który w nic nie wierzy.

Witowice, 26 VIII 2001



56



57

II. ŒWIÊTA MARYJNE

ŒWIÊTO OFIAROWANIA PAÑSKIEGO

(Matki Boskiej Gromnicznej – 2 lutego)

 Mel 3,1-4; Hbr 2,11-12.13c-18; £k 2,22-40

(A) Œwiat³o na oœwiecenie pogan

1. Powrót do klimatu œwi¹t Bo¿ego Narodzenia

Dok³adnie 40 dni temu prze¿ywaliœmy œwiêta Bo¿ego Na-
rodzenia. By³ to czas szczególnej radoœci w Koœciele. By³ to
czas wdziêcznoœci Bogu za dar Nocy Betlejemskiej. Z pewno-
œci¹ ju¿ nie pamiêtamy dobrze, jaka by³a œwi¹teczna pogoda,
jaki by³ wtedy program telewizyjny, jakie wieœci dociera³y do
nas z dalekiego i bliskiego œwiata. Pamiêtamy jednak o naszej
wdziêcznoœci, jak¹ okazywaliœmy Bogu za to, co sta³o siê w Be-
tlejem, za to, ¿e S³owo sta³o siê cia³em, ¿e Zbawca nam siê
narodzi³, aby nas od grzechów oswobodzi³.

W modlitewnej zadumie przed ¿³óbkiem, a mo¿e gdzieœ na
œwi¹tecznym spotkaniu z bliskimi, mo¿e i w cichej samotno-
œci – pobiegliœmy myœl¹ do najwczeœniejszych zapamiêtanych
œwi¹t w naszym ¿yciu, do rodzinnej chaty, której ju¿ nie ma,
do koœcio³a parafialnego naszych pierwszych œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia. Byæ mo¿e, ¿e w tym wspomnieniu odnaleŸliœmy
w pamiêci sylwetkê naszej, krz¹taj¹cej siê przy kuchni, ko-
chaj¹cej mamy, naszego utrudzonego ojca. Pojawili siê byæ
mo¿e w tym powrocie do przesz³oœci tak¿e inni ludzie, którzy
byli z nami, pojawi³a siê ta najlepiej zapamiêtana mroŸna pa-
sterka.

Oto œwiêta Wcielenia Syna Bo¿ego, tamte dawne i te ostat-
nie, sprzed 40 dni, oddali³y siê od nas. Wkrótce po rozpoczê-
ciu nowego roku wróciliœmy do codziennych zajêæ, podjêli-
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œmy normalny rytm ¿ycia, codzienne mocowanie siê z trudny-
mi zadaniami.

Liturgia poœwi¹tecznych niedziel zatrzyma³a nas przed
Chrystusem: przyjmuj¹cym chrzest w Jordanie, powo³uj¹cym
pierwszych uczniów. Dziœ wracamy do czasu po narodzeniu
Emmanuela.

2. Przes³anie liturgii œwiêta Ofiarowania Pañskiego

Liturgia dzisiejszego œwiêta w zapisie ewangelicznym przy-
wo³a³a nam wa¿ne wydarzenie z wczesnego dzieciñstwa Je-
zusa. Dzieciê Jezus ma dopiero 40 dni ¿ycia. Zosta³o ju¿ po-
witane przez pasterzy, znalezione przez Mêdrców ze Wscho-
du. Maryja z Józefem opuszczaj¹ Betlejem. Przynosz¹ Dzie-
ciê do œwiêtego miasta, do œwi¹tyni . Wype³niaj¹ przepis Pra-
wa Moj¿eszowego. Na oczach ludzi dokonuj¹ aktu ofiarowa-
nia Bogu narodzonego Dzieciêcia. Ujmuje nas sceneria tego
zdarzenia, tego ofiarowania. Ewangeliczny zapis wskazuje na
szczególnego œwiadka i uczestnika tego œwiêtego obrzêdu. Jest
nim starzec Symeon, cz³owiek prawy i pobo¿ny, cz³owiek pe-
³en Ducha Œwiêtego, cz³owiek wielkiego i cierpliwego ocze-
kiwania. To w³aœnie on, bior¹c Bo¿e Dzieciê na rêce, wypo-
wiada do Boga Izraela s³owa o donios³ej treœci: Teraz, o W³ad-
co, pozwól odejœæ s³udze Twemu w pokoju, wed³ug Twojego
s³owa, bo moje oczy ujrza³y Twoje zbawienie, któreœ przygoto-
wa³ wobec wszystkich narodów, œwiat³o na oœwiecenie pogan
i chwa³ê ludu Twego, Izraela (£k 2,32). S³owa te, wypowie-
dziane pod natchnieniem Ducha Œwiêtego, s¹ tak wa¿ne i tak
aktualne, ¿e Koœció³ wypowiada je codziennie ustami kap³a-
nów w modlitwie na zakoñczenie dnia. W s³owach tych ci¹gle
potwierdzamy, ¿e Chrystus jest zbawieniem wszystkich naro-
dów, ¿e jest œwiat³oœci¹ na oœwiecenie pogan, czyli œwiat³o-
œci¹ wszystkich ludzi.

Zauwa¿my, ¿e starzec Symeon wypowiada³ te s³owa u kre-
su swego bogobojnego ¿ycia. My je powtarzamy codziennie
przed nadejœciem nocy. A ka¿da noc w jakimœ sensie zapowia-
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da nam koniec naszego ¿ycia, zapowiada nasz¹ œmieræ, nasze
zaœniêcie w wieczysty sen pokoju. U kresu ¿ycia mówi siê
zwykle s³owa najwa¿niejsze, które streszczaj¹ ca³e ¿ycie.
Duch Œwiêty da³ nam to streszczenie przez starca Symeona,
streszczenie dotycz¹ce Chrystusa: Chrystus jest zbawieniem
wszystkich narodów, Chrystus jest œwiat³em na oœwiecenie
pogan.

Byœmy tej prawdy nigdy nie stracili z oczu, Koœció³ stawia
nam na o³tarzach pal¹ce siê œwiece. Koœció³ dzisiaj uroczyœcie
poœwiêca œwiece.

3. Wymowa œwiecy gromnicznej

Pal¹ca siê œwieca, tak¿e ta œwieca, któr¹ dzisiaj poœwiêca-
my, któr¹ nazywamy gromnic¹, jest widzialnym symbolem
Chrystusa jako œwiat³oœci œwiata, jako naszej œwiat³oœci. Tê
œwiecê przynosimy dziœ do œwi¹tyni. Œwiecê tê ³¹czymy tak¿e
– w to œwiêto – z Maryj¹, jako ¿e nie ma Chrystusa bez Maryi.
Nie ma Bo¿ego Narodzenia bez Maryi, nie ma Ofiarowania
Pañskiego bez Maryi, nie ma ofiary Krzy¿a bez Maryi, nie ma
Eucharystii bez Maryi, nie ma i naszej dzisiejszej liturgii bez
Maryi.

Oœwieceni blaskiem S³owa Bo¿ego, przy tych pal¹cych
siê œwiecach rozpoznajmy dzisiaj w tej liturgii Chrystusa –
œwiat³oœæ narodów i nasze zbawienie. Niech to œwiat³o bij¹-
ce od Chrystusa oœwieca i ogrzewa nas wszystkich. Nieœmy
go z tej œwi¹tyni w nasze codzienne ¿ycie. Wed³ug ¿yczenia
Chrystusa sami stawajmy siê tym œwiat³em dla innych, by
inni widzieli dobre nasze czyny i chwalili Ojca, który jest
w niebie.

Niech zatem to œwiat³o, zjawione nam przez Maryjê, idzie
z nami w dal ¿ycia, niech nam towarzyszy tu, na ziemi, i po-
tem w wiecznoœci.

Wroc³aw, par. pw. œw. Rodziny, 2 II 1978
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(B) Œwiat³o, które oœwieca i ogrzewa

1. Dzieñ zamykaj¹cy cykl œwi¹t zwi¹zanych z Bo¿ym Na-
rodzeniem

Wracamy dziœ w liturgii do atmosfery œwi¹t Bo¿ego Naro-
dzenia. Zatrzymujemy siê bowiem przed tajemnic¹ ofiarowa-
nia Dzieciêcia Bo¿ego w œwi¹tyni jerozolimskiej. Jezus ma 40
dni. Ju¿ zosta³ powitany przez pasterzy, ósmego dnia po naro-
dzeniu nadano mu imiê Jezus i poddano obrzezaniu. Tak¿e
odnaleŸli Go – za przewodem gwiazdy – trzej Mêdrcy ze
Wschodu. Czterdziestego dnia po narodzeniu, zgodnie w wy-
mogiem ówczesnego ¿ydowskiego Prawa, ma³y Jezus zostaje
przyniesiony do œwi¹tyni i ofiarowany Bogu. Urocza by³a sce-
neria tego ofiarowania. Pojawiaj¹ siê w niej ludzie, którym obie-
cane by³o ujrzeæ jeszcze za swego ziemskiego ¿ycia Zbawicie-
la. Za natchnieniem Ducha przychodzi do œwi¹tyni starzec Sy-
meon i prorokini Anna. Symeon wys³awia Boga za dost¹pienie
jeszcze przed œmierci¹ ³aski widzenia Zbawiciela i okreœla mi-
sjê Dzieciêcia wobec œwiata: Teraz, o W³adco, pozwól odejœæ
s³udze Twemu w pokoju, wed³ug Twojego s³owa. Bo moje oczy
ujrza³y Twoje zbawienie, któreœ przygotowa³ wobec wszystkich
narodów: œwiat³o na oœwiecenie pogan i chwa³ê ludu Twego,
Izraela (£k 2,29-32). S³owa te stanowi¹ pieœñ po¿egnaln¹ przed
odejœciem z tego œwiata, gdy spe³ni³o siê jego najg³êbsze pra-
gnienie ujrzenia przychodz¹cego Mesjasza, œwiat³oœci œwiata.

2. Chrystus – œwiat³oœci¹ na oœwiecenie pogan

Jezus zosta³ nazwany przez Symeona „œwiat³em na oœwie-
cenie pogan”. Sam potem potwierdzi takie nazwanie. Podczas
uzdrowienia cz³owieka œlepego od urodzenia powie: Jak d³u-
go jestem na œwiecie, jestem œwiat³oœci¹ œwiata (J 9,5). W in-
nym miejscu zaœ wyjaœni: Kto idzie za Mn¹, nie bêdzie chodzi³
w ciemnoœci, lecz bêdzie mia³ œwiat³o ¿ycia (J 8,12). Jezus ob-
jawi³ siê œwiatu jako œwiat³oœæ w swoich czynach i s³owach.
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Wzywa³ wszystkich do pójœcia za Nim jako za œwiat³oœci¹.
Natomiast przestrzega³ przed tymi, którzy umi³owali ciemno-
œci. ¯ycie w œwiat³oœci – to ¿ycie w prawdzie i mi³oœci, ¿ycie
zaœ w ciemnoœci – to ¿ycie w fa³szu i nienawiœci.

Prawda o Chrystusie jako œwiat³oœci œwiata staje siê nam
bli¿sza, gdy zdamy sobie sprawê z roli œwiat³a fizycznego. Tym
najwa¿niejszym œwiat³em w przyrodzie jest s³oñce, które daje
nam œwiat³o i ciep³o. Œwiat³o umo¿liwia widzenie. Najlepsze
oczy bez œwiat³a niczego nie zobacz¹. Dziêki œwiat³u rozpo-
znajemy to, co jest wokó³ nas. Œwiat³o s³oneczne daje nam
tak¿e ciep³o, dziêki któremu w przyrodzie rozwija siê ¿ycie.
Nie lubimy ciemnoœci i zimna. Zimno i ciemnoœæ s¹ naszym
udrêczeniem. Potwierdza to ¿ycie. Boimy siê chodziæ ciemny-
mi ulicami. W ciemnoœciach pope³nia siê wiele z³a. Przykrzy
siê nam te¿ zimno. Wiemy, co to znaczy przebywaæ w zimie
w niedogrzanym mieszkaniu.

Je¿eli mówimy, ¿e Jezus jest nasz¹ œwiat³oœci¹, to w tym
znaczeniu, ¿e Jego œwiat³o pozwala nam poznaæ pe³niejsz¹
prawdê, prawdê o naszym ¿yciu, o naszym powo³aniu, o na-
szym ostatecznym przeznaczeniu. Takiej prawdy nie da siê
poznaæ jedynie dziêki œwiat³u fizycznemu. Tu jest potrzebne
œwiat³o duchowe, którym jest Chrystus. Chrystus jako œwiat³o
œwiata udziela nam tak¿e ciep³a do mi³owania, udziela nam
wewnêtrznej mocy do poœwiêcania siê drugim. Jednym s³o-
wem, id¹c za Chrystusem – œwiat³oœci¹, podejmujemy nowy
rodzaj ¿ycia, ¿ycia w prawdzie i w mi³oœci.

3. Œwieca gromniczna

Symbolem Chrystusa jako œwiat³oœci jest œwieca. To w³a-
œnie dzisiaj w koœciele poœwiêcamy œwiece. W niektórych ko-
œcio³ach urz¹dzane s¹ procesje ze œwiecami, by podkreœliæ to,
¿e Chrystus jest nasz¹ œwiat³oœci¹, ¿e proroctwo Symeona siê
wype³ni³o.

Koœció³ przywi¹zuje w swojej liturgii du¿¹ wagê do œwie-
cy. Przy pal¹cych siê œwiecach sprawujemy liturgiê: Mszê œw.
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i inne nabo¿eñstwa. Œwieca jest wrêczana rodzicom w czasie
chrztu. Wrêczaj¹c zapalon¹ œwiecê rodzicom, Koœció³ zobo-
wi¹zuje ich do wychowania chrzczonego dziecka w œwiat³o-
œci nauki Chrystusa. Œwiece towarzysz¹ tak¿e dzieciom w cza-
sie przystêpowania do pierwszej Komunii œwiêtej. Œwiece przy-
nosimy do naszych œwi¹tyñ w Wigiliê Paschaln¹, kiedy odna-
wiamy przyrzeczenia chrzcielne. W naszej polskiej tradycji
œwiece zapalano w czasie niepogody, b³yskawic, powodzi.

Gdy Wroc³aw by³ zalewany w lipcu 1997 roku przez po-
wódŸ, w wielu oknach nad Odr¹, zw³aszcza na Ostrowie Tum-
skim, mo¿na by³o zobaczyæ figurki Matki Bo¿ej i zapalone
œwiece.

Wreszcie œwiecê gromniczn¹ wrêczamy cz³owiekowi umie-
raj¹cemu. W tym geœcie oddajemy zmar³ego Chrystusowi
zmartwychwsta³emu i prosimy, by przyj¹³ zmar³¹ osobê do
œwiat³oœci wiekuistej. O tê œwiat³oœæ wieczn¹ modlimy siê, gdy
tak czêsto w liturgii pogrzebowej powtarzamy: a œwiat³oœæ
wiekuista niechaj im œwieci. Œwiat³o stawiamy potem na gro-
bach naszych zmar³ych. Pal¹ce siê na grobach lampki s¹ nie
tylko wyrazem naszej pamiêci o tych, którzy odeszli, ale tak¿e
przypominaj¹ nam o wiecznej œwiat³oœci, w której przebywa-
j¹ nasi zmarli, którzy znajduj¹ siê w obliczu pe³nej Prawdy
i pe³nej Mi³oœci, jak¹ jest Bóg.

Przyjmijmy dziœ na nowo prawdê o Chrystusie – naszej
œwiat³oœci, któr¹ wyrazi³ starzec Symeon w czasie ofiarowa-
nia Dzieci¹tka Jezus w œwi¹tyni. Pod¹¿ajmy w naszym dal-
szym ¿yciu za Chrystusem – nasz¹ œwiat³oœci¹.

Wroc³aw Zakrzów, par. pw. œw. Jana Aposto³a, 2 II 1999
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ŒWIÊTO NMP, MATKI KOŒCIO£A

(poniedzia³ek po uroczystoœci Zes³ania Ducha Œwiêtego)

Rdz 3,9-15.20; Dz 1,12-14; J 19,25-27

(A) Maryja nasz¹ Matk¹

1. Matka w ¿yciu cz³owieka

Myœlimy dziœ o Maryi jako naszej wspólnej matce. Oficjal-
nie Maryja zosta³a og³oszona Matk¹ Koœcio³a przez papie¿a
Paw³a VI na zakoñczenie trzeciej sesji Soboru Watykañskiego
II – 21 listopada 1964 roku. Warto przypomnieæ, ¿e na og³o-
szenie to du¿y wp³yw mieli polscy biskupi, z  kard. Stefanem
Wyszyñskim na czele. Co to znaczy, ¿e Maryja jest nasz¹ Mat-
k¹, dlaczego jest nasz¹ Matk¹? Aby to lepiej zrozumieæ, roz-
wa¿my: Kim jest w naszym ¿yciu matka ziemska, co jej za-
wdziêczamy? Wiemy o tym najwiêcej zazwyczaj z naszego ¿y-
ciowego doœwiadczenia. Matka jest nasz¹ rodzicielk¹ i jest
pierwsz¹ wychowawczyni¹. Matka daje ¿ycie i czuwa nad nim.
Matka – to cz³owiek, który s³owu „kocham” nadaje tu, na zie-
mi, najpe³niejsz¹ treœæ. Mo¿na mieæ w ¿yciu wielu serdecz-
nych przyjació³, oddanych, wiernych, ale najwierniejszym przy-
jacielem pozostaje zawsze dobra matka. Gdy matka umiera,
mówimy, ¿e przestajemy byæ dzieæmi, ¿e stajemy siê sierota-
mi, ¿e tracimy nasz rodzinny dom. Mówimy tak¿e, ¿e matka
nigdy nie ¿yje za d³ugo. St¹d rozstanie z ziemsk¹ matk¹ w cza-
sie œmierci i pogrzebu nale¿y do najtrudniejszych prze¿yæ.
Wspomnienia o naszych nie¿yj¹cych matkach nale¿¹ do naj-
szlachetniejszych i najcenniejszych.

O matce znajdujemy wiele wspania³ych tekstów w litera-
turze, w poezji. O matce skomponowano wiele piêknych pie-
œni i piosenek. Przypomnijmy niektóre:

Gdziekolwiek zagnaj¹ mnie ¿ycia burze,
wrócê na pewno, by przynieœæ ci ró¿e,
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by powróci³o dziecinnych lat szczêœcie
w twoim spojrzeniu i r¹k dotkniêciu.

– s³owa, które œpiewa³a ongiœ Anna German.

Jedynie serce matki uczuciem zawsze tchnie,
jedynie serce matki o wszystkim dobrze wie,
daæ trochê ciep³a umie i ca³y ból zrozumie,
a gdy przestanie dla nas biæ, tak trudno, trudno ¿yæ!
– œpiewa³ o matce Mieczys³aw Fog.

Gdy duszê tw¹ przeszyje bólu grot, do matki d¹¿,
gdy ciê opuœci ca³y œwiat, u matki wci¹¿.
tam znajdziesz bólu ukojenie…

...A kwiaty matki, pozosta³y œwie¿e,
bo tylko matka kocha³a mnie szczerze!

– œpiewamy tak¿e o matce.

Jest tak wiele wzruszaj¹cych opowiadañ, wspomnieñ o ko-
chaj¹cej matce. Mo¿emy spokojnie powtórzyæ, ¿e matka w na-
szym ¿yciu jest najbli¿szym i najdro¿szym nam cz³owiekiem.

2. Maryja – Matk¹ Chrystusa i Koœcio³a

Oprócz matki ziemskiej – z woli Chrystusa – otrzymali-
œmy Matkê wspóln¹ nam wszystkim. Jest ni¹ Maryja. Owo
desygnowanie Maryi na nasz¹ Matkê dokona³o siê na krzy¿u:
Niewiasto, oto syn Twój […] (Synu) […] oto matka twoja
(J 19,26-27). Maryja jest wiêc matk¹ Chrystusa, da³a mu ludz-
kie cia³o. Jest te¿ Matk¹ Mistycznego Cia³a Chrystusa, jakim
jest Koœció³. Jest Matk¹ tych wszystkich, którzy przez wiarê
rodz¹ siê do ¿ycia Bo¿ego. Wobec Koœcio³a pe³ni podobne
funkcje jak te, które pe³ni³a wobec Chrystusa. Maryja w ja-
kimœ sensie rodzi Koœció³. Jest tak¿e jego wychowawczyni¹
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i opiekunk¹. Mo¿emy pytaæ: W jaki sposób Maryja nas wy-
chowuje? Wychowuje nas przede wszystkim przez przyk³ad
swego ¿ycia, tak¿e przez przychodzenie nam z pomoc¹.

Maryja jest Matk¹ modl¹c¹ siê. Widzimy J¹ modl¹c¹ siê
w chwili Zwiastowania. Modli siê w czasie nawiedzenia œw.
El¿biety: Wielbi dusza moja Pana, i raduje siê duch mój w Bo-
gu, moim Zbawcy (£k 1,46-47). W Kanie Galilejskiej kieruje
do Syna proœbê: Nie maj¹ ju¿ wina (J 2,3). Modli siê w Wie-
czerniku z uczniami, oczekuj¹cymi na dar Ducha Œwiêtego.
Maryja wychowuje nas do modlitwy, a nasza mowa do Boga,
nasze bycie przed Bogiem, jest miernikiem naszego szczêœcia
tu, na ziemi. Ludzie modl¹cy siê s¹ skarbem tej ziemi. Oazy
modlitwy s¹ tak potrzebne dzisiejszemu œwiatu, jak dawniej
klasztory, pustelnicy i mistycy. Tam, gdzie nie mówi siê do
Boga, tam zwykle niszczy siê cz³owieka. Na drogach dobrej
modlitwy odnajdujemy wewnêtrzny pokój, radoœæ, szczêœcie.

Maryja jest Matk¹ s³uchaj¹c¹ i rozwa¿aj¹c¹ s³owo Bo¿e.
Ewangelista zapisa³ nam s³owa: Lecz Maryja zachowywa³a
wszystkie te sprawy i rozwa¿a³a je w swoim sercu ( £k 2,19).
Potrzebujemy m¹droœci zawartej w s³owie Bo¿ym. S³owo to
jest najzdrowszym pokarmem dla naszego ducha. Doœwiad-
czamy, jak ludzie manipuluj¹ dziœ s³owem. Dzieje siê to na-
gminnie w mediach, zw³aszcza w telewizji. Jak¿e jest wa¿ne
to, by nasz jêzyk by³ jêzykiem prawdy i mi³oœci.

Maryja jest Matk¹ s³u¿¹c¹. S³u¿y³a ongiœ Chrystusowi.
Dziœ s³u¿y Koœcio³owi. Wychowuje nas do s³u¿enia drugim,
a nie do panowania nad nimi. Analizuj¹c nasze postêpowa-
nie, zauwa¿amy, ¿e jest w nas zakodowana sk³onnoœæ do kie-
rowania drugimi, do narzucania im naszej woli. Maryja nato-
miast uczy nas s³u¿yæ. Sob¹ winniœmy rozporz¹dzaæ, panowaæ
nad sob¹, innym zaœ winniœmy s³u¿yæ. Jest to bardzo trudne, ale
wykonalne. Wymogi Chrystusa nigdy nie s¹ ponad nasze si³y.

Maryja jest Matk¹ wiern¹. Do koñca wytrwa³a przy woli
Bo¿ej. Uczy nas przeto wiernoœci. W ¿yciu nie powinno siê
zawracaæ z dobrej drogi. A ka¿da wiernoœæ, czy to ma³¿eñska,
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czy kap³añska, czy ka¿da inna, zwykle wiele kosztuje. Czego
czasem nie mo¿na zmieniæ, to trzeba przetrzymaæ.

Maryja jest matk¹ obdarzaj¹c¹ nas mi³oœci¹. Czyni to wo-
bec nas zawsze i wszêdzie, czyni to w swoich sanktuariach,
czyni to w naszym codziennym ¿yciu.

3. Jako dzieci Maryi

Skoro Maryja jest nasz¹ Matk¹, to my jesteœmy Jej dzieæ-
mi. Musimy siê dziœ zapytaæ, jakimi dzieæmi Maryi jesteœmy.
Przypomnijmy, ¿e dziecko jest kimœ, kto ufa, wierzy; jest szcze-
re, prawdomówne, oczywiœcie do czasu, gdy go ktoœ nie na-
uczy k³amaæ. Dziecko nie ma przesz³oœci. Nie ci¹¿y na nim
balast grzechu, ¿yciowych pomy³ek.  Jezus powiedzia³, ¿e po-
winniœmy stawaæ siê dzieæmi, by wejœæ do królestwa Bo¿ego.

Jesteœmy dzieæmi Maryi, braæmi i siostrami Chrystusa.
Widzimy z pewnoœci¹ nasze niedoci¹gniêcia. Dlatego módl-
my siê dziœ, byœmy mieli w sobie wiêcej ducha dzieciêctwa
Bo¿ego, wiêcej ducha dzieci Maryi.

Dzier¿oniów, par. pw. NMP, Matki Koœcio³a, 5 VI 1995; Wroc³aw, kaplica
PWT, 1 VI 1998.

(B) Maryja w Koœciele i w moim ¿yciu

Rdz 3,9-15.20; Dz 1,12-14; J 2, 1-11

1. Maryja jako Matka w Koœciele apostolskim

Popatrzmy najpierw na Maryjê przez pryzmat dzisiejszych
czytañ mszalnych. Ukazuj¹ nam one Maryjê u pocz¹tku Ko-
œcio³a. Pierwsze czytanie kieruje nas na pocz¹tek dziejów ludz-
kich, do pierwszej niewiasty, Ewy. Jest powiedziane o niej, ¿e
sta³a siê matk¹ wszystkich ¿yj¹cych. Ewa jest matk¹ ca³ego
rodzaju ludzkiego. Niestety, tej pierwszej matce przydarzy³ siê
grzech. Ewa uleg³a pokusie szatañskiej. Przekroczy³a zakaz dany
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przez Boga, Stworzyciela œwiata i Stworzyciela cz³owieka. Jed-
nak¿e w tym pierwszym nieszczêœciu zosta³a dana przez Boga
obietnica: Wprowadzam nieprzyjaŸñ miêdzy ciebie a niewiastê,
pomiêdzy potomstwo twoje a potomstwo jej; ono zmia¿d¿y ci
g³owê, a ty zmia¿d¿ysz mu piêtê (Rdz 3,15). T¹ zapowiedzian¹
niewiast¹ jest Maryja. Potomstwo jej – to Syn Bo¿y w ludzkiej
naturze. To w³aœnie On zmia¿d¿y³ na krzy¿u g³owê szatanowi.

Sam¹ Maryjê widzimy dziœ, w tekstach biblijnych, w dwóch
sytuacjach. Najpierw na weselu w Kanie Galilejskiej. Jest to
pierwsza wzmianka o Maryi wœród uczniów Chrystusa, czyli
w powstaj¹cym Koœciele. Maryja jawi siê tu jako Matka po-
magaj¹ca, zaradzaj¹ca potrzebie nowo¿eñców. Na Jej proœbê,
na Jej interwencjê Jezus czyni pierwszy cud. By³a to zapo-
wiedŸ Jej roli na przysz³oœæ. Chrystus w³¹czy³ Jej osobê w dzie-
³o pomagania ludziom. Dlatego w dzisiejszej prefacji bêdzie-
my mówiæ s³owa: Wyniesiona do niebieskiej chwa³y otacza
macierzyñsk¹ mi³oœci¹ Koœció³ pielgrzymuj¹cy i wspiera go
w d¹¿eniu do wiecznej ojczyzny, a¿ nadejdzie pe³en blasku dzieñ
Pañski”.

Drugie czytanie ukazuje Maryjê z Aposto³ami modl¹c¹ siê
z nimi w Wieczerniku, w oczekiwaniu na Zes³anie Ducha Œwiê-
tego. Tu tak¿e jest zapowiedziana Jej rola w Koœciele . Maryja
modli siê z Koœcio³em. Jest to tak¿e zapisane w treœci dzisiej-
szej prefacji: Gdy Aposto³owie oczekiwali obiecanego Ducha
Œwiêtego, ³¹czy³a swe b³agania z proœbami uczniów Chrystu-
sa i sta³a siê wzorem modl¹cego siê Koœcio³a.

Patrzymy dziœ zatem na Maryjê, która jako Matka modli
siê z Koœcio³em i wstawia siê w jego potrzebach do swojego
Syna. Taka rolê wype³nia Maryja ju¿ prawie dwa tysi¹ce lat.
Jest dla Koœcio³a Matk¹ modl¹c¹ i pomagaj¹c¹.

2. Maryja jako Matka w Koœciele dzisiejszym

Z pocz¹tków Koœcio³a przenieœmy siê w dzisiejsze czasy.
Postawmy pytanie: Jak dzisiejszy Koœció³ patrzy na Maryjê,
jak jest z Ni¹ zwi¹zany?
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Nasze spojrzenie na dzisiejszy Koœció³ rozpocznijmy od
13 maja 1917 roku. Trwa³a jeszcze I wojna œwiatowa. W Rosji
mia³a wybuchn¹æ rewolucja bolszewicka. Po tej rewolucji za-
prowadzano w Rosji ateizm. Niszczono strasznymi metodami
religiê. W latach miêdzywojennych zniszczono ogromn¹ iloœæ
dzie³ sztuki. Ludzi praktykuj¹cych szykanowano. W krótkim
czasie na Zachodzie narodzi³a siê nowa ideologia – faszystow-
ska, tak¿e bezbo¿na. Pojawi³o siê dla œwiata wielkie zagro¿e-
nie. Wybuch³a II wojna œwiatowa. Papie¿ Pius XII zdawa³ so-
bie sprawê z zagro¿enia, dlatego skierowa³ swoje oczy na
Maryjê. By³ z Maryj¹ zwi¹zany od pocz¹tku swego biskup-
stwa, bo w³aœnie 13 maja 1917 roku, w dzieñ, kiedy zjawi³a
siê Maryja trzem pastuszkom w Fatimie: £ucji, Franciszkowi
i Hiacyncie, on przyj¹³ sakrê biskupi¹. W odpowiedzi na fa-
timski apel Matki Bo¿ej, papie¿ Pius XII dokona³ pierwszego
poœwiêcenia ca³ego œwiata Jej Niepokalanemu Sercu. By³o to
31 paŸdziernika 1942 roku. W dziesiêæ lat póŸniej ten sam
Papie¿, 7 lipca 1952 roku, odda³ Niepokalanemu Sercu Matki
Bo¿ej wszystkie ludy Rosji. W miêdzyczasie, gdy 1948 roku
umiera³ w Warszawie Prymas, kard. August Hlond, w obliczu
tego, czego doœwiadczy³ i co widzia³, powiedzia³ na ³o¿u œmier-
ci: Odwagi! Nie upadajcie na duchu! Walczcie pod opiek¹
Matki Najœwiêtszej. Zwyciêstwo, gdy przyjdzie, bêdzie to
zwyciêstwo Najœwiêtszej Maryi Panny. By³o to powiedziane
22 paŸdziernika 1948 roku w Warszawie. Dok³adnie 30 lat
póŸniej, 22 paŸdziernika 1978 roku, w niedzielê w Watykanie
rozpocz¹³ swój pontyfikat Papie¿ – Polak.

Na Maryjê skierowa³ oczy Koœcio³a i œwiata Sobór Waty-
kañski II. Przedstawi³ J¹ w VIII rozdziale Konstytucji dogma-
tycznej o Koœciele. Papie¿ Soboru Watykañskiego II, Pawe³
VI, na zakoñczenie trzeciej sesji Soboru, w dniu 21 listopada
1964 roku og³osi³ Maryjê Matk¹ Koœcio³a. Warto pamiêtaæ, ¿e
na og³oszenie to du¿y wp³yw mieli polscy biskupi, z  kard.
Stefanem Wyszyñskim na czele. Dziesiêæ lat póŸniej, w roku
1974, papie¿ Pawe³ VI og³osi³ Adhortacjê apostolsk¹ Marialis
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cultus – Kult maryjny. Niektórzy teologowie s¹dz¹, ¿e jest to
jeden z najwa¿niejszych tekstów Koœcio³a o kulcie Maryi w ca-
³ej historii.

I przejdŸmy do naszego Papie¿a. Poszed³ z Krakowa na
Watykan z zawo³aniem biskupim Totus Tuus – ca³y Twój. 13
maja 1981 roku, w 64. rocznicê zjawienia siê Matki Bo¿ej w Fa-
timie, Jan Pawe³ II zosta³ raniony kul¹ zamachowca. Gdy prze-
bywa³ w szpitalu po zamachu, kaza³ sobie dostarczyæ wszyst-
kie dokumenty z Fatimy z objawieniami Matki Bo¿ej. Doku-
mentacjê tê dostarczy³ mu s³owacki biskup Pawe³ Hnillica,
który by³ potajemnie konsekrowany na biskupa i spêdzi³ wie-
le lat w komunistycznych obozach koncentracyjnych. Papie¿
te dokumenty przestudiowa³. Kaza³ figurkê Matki Bo¿ej Fa-
timskiej umieœciæ w koœció³ku na granicy polsko-rosyjskiej
i skierowaæ Jej twarz w stronê Rosji. W rocznicê zamachu przy-
by³ do Fatimy, by Matce Bo¿ej podziêkowaæ za ocalenie. Odda³
tam Koœció³ i ludzkoœæ Niepokalanemu Sercu Maryi. 25 mar-
ca 1984 roku przed sprowadzon¹ z Fatimy do Watykanu figur-
k¹ Matki Bo¿ej, na pl. œw. Piotra Papie¿ dokona³ ponownego
oddania Koœcio³a i œwiata Matce Bo¿ej. By³o to wype³nienie
¿yczenia Maryi z Fatimy. Papie¿ ma œwiadomoœæ, co zawdziê-
cza Matce Bo¿ej. Gdy pod koniec grudnia 1984 roku Jan Pa-
we³ II odwiedzi³ swego niedosz³ego mordercê w wiêzieniu,
ten zapyta³ go: Dlaczego nie zgin¹³eœ? Wiem, ¿e dobrze celo-
wa³em, wiem, ¿e kula by³a pewna i œmiertelna... Wiêc dlacze-
go nie zgin¹³eœ? – powtórzy³ pytanie Turek. Jan Pawe³ II od-
powiedzia³: Kto inny strzela, kto inny kule nosi”. Dziesiêæ lat
po zamachu Jan Pawe³ II ponownie by³ w Fatimie. W akcie
zawierzenia wyzna³ tam: By³aœ mi Matk¹ zawsze, a w sposób
szczególny 13 maja 1981 roku, kiedy czu³em przy sobie Twoj¹
opiekuñcz¹ obecnoœæ.

13 maja 2001, a wiêc dok³adnie w dwudziest¹ rocznicê za-
machu, Katolicki Uniwersytet Lubelski nadawa³ doktorat ho-
noris causa biskupowi Stanis³awowi Dziwiszowi. By³o to
w godzinach wieczornych. W koñcowym s³owie bp Dziwisz
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dok³adnie opowiada³, jak przebiega³ zamach i co dzia³o siê
w pierwszych minutach,  godzinach i dniach po zamachu.
Mówi³, jak s³ysza³ modlitwê Papie¿a, którego wioz³a karetka
do kliniki Gemelli: Maryjo, Matko moja.

3. Maryja jako Matka w moim ¿yciu

Tak widzi Maryjê, tak kocha Maryjê Jan Pawe³ II – a my?
Kim jest Maryja w moim ¿yciu? Zanim dziœ odpowiemy sobie
na to pytanie, pos³uchajmy jeszcze œwiadectwa jednego z au-
torów ksi¹¿ki: Maryja w moim ¿yciu (Kraków 1984).

Autorem wypowiedzi jest 54-letni lekarz. Najpierw wspo-
mina swój rodzinny dom, który znajdowa³ siê na wiosce w po-
wiecie stryjskim. Z domu odesz³a matka. Ch³opiec ka¿dego
dnia p³aka³ za ni¹. Na pocz¹tku wojny, w 1939 roku, ojca po-
stawiono pod œcianê do rozstrzelania. Ca³a rodzina patrzy³a na
to przez okno i modli³a siê do Matki Bo¿ej. Ojcu darowano
¿ycie. Autor wypowiedzi, po wojnie skoñczy³ studia medycz-
ne i podj¹³ pracê lekarza. W miêdzyczasie odszed³ od Koœcio-
³a. Przesta³ spe³niaæ praktyki religijne. Pewnego razu, prze-
chodz¹c ko³o œwi¹tyni, s³ysza³ kazanie ksiêdza, który opowia-
da³, jak to ojciec Maksymilian Kolbe w obozie odprawia³ pod
prycz¹ Mszê œw. To opowiadanie przywo³a³o wspomnienia z re-
ligijnego dzieciñstwa. Po dwudziestu latach przyst¹pi³ do sa-
kramentu pokuty. Sta³ siê na nowo bardzo gorliwym katoli-
kiem. Czyta³ wiele religijnych ksi¹¿ek. Równoczeœnie praco-
wa³ nadal jako lekarz. W jego gabinecie, do którego przycho-
dzi³y tak¿e kobiety z proœb¹ o przerwanie ci¹¿y, wisia³ obraz
Matki Bo¿ej Czêstochowskiej. Gdy jakaœ kobieta prosi³a o za-
bieg, lekarz jej mówi³: niech pani powtórzy to jeszcze raz, ale
nie do mnie, proszê to powiedzieæ naszej Najœwiêtszej Matce.
Autor koñczy swoj¹ wypowiedŸ s³owami: Matko Najœwiêtsza,
nie znajdujê s³ów, w jakich móg³bym wyraziæ Tobie moj¹ mi-
³oœæ, uwielbienie i wdziêcznoœæ...

Niech to œwiadectwo bêdzie nam pomoc¹ do odnowienia
naszej przyjaŸni z Maryj¹, jako nasz¹ Matk¹, Matk¹, która ni-
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gdy siê nie starzeje, Matk¹, która nam nigdy nie umrze. Mary-
jo, Matko nasza, módl siê za nami grzesznymi, teraz i w godzi-
nê œmierci naszej. Amen.

Dzier¿oniów, par. pw NMP, Matki Koœcio³a, 20 V 2002

ŒWIÊTO NAWIEDZENIA NMP  (31 maja lub 2 lipca)

So 3,14-18; Rz 12,9-16b; £k 1,39-56

(A) Bo¿e wejrzenie na Maryjê i na nas

1. Wa¿noœæ ¿yczliwego spojrzenia

Pewien misjonarz opowiada³ o mieœcie, w którym urz¹dzo-
no getto dla trêdowatych. Z obawy przed zara¿eniem chorzy
znajdowali siê w odosobnionym miejscu, otoczonym wyso-
kim murem. Jeden z chorych zachowywa³ siê dziwnie spokoj-
nie. Nie martwi³ siê ani swoj¹ chorob¹, ani przysz³oœci¹. Pew-
nego dnia zdradzi³ tajemnicê swego spokoju. Wyzna³, ¿e
w pewnym miejscu w murze znajduje siê otwór. Od czasu do
czasu ko³o muru przechodzi moja ¿ona i przez ow¹ dziurê spo-
gl¹da na mnie. Ja jej wprawdzie nie widzê, ale œwiadomoœæ jej
obecnoœci i jej spojrzenia uspokaja mnie.

Rzeczywiœcie, z czyjegoœ kochaj¹cego spojrzenia, mo¿na
czerpaæ si³ê do ¿ycia. Jak¿e trzeba siê cieszyæ, skoro wiemy,
¿e Bóg na wszystkich nas spogl¹da mi³uj¹cym okiem. O takim
mi³uj¹cym spojrzeniu Boga na cz³owieka mówi nam dzisiej-
sza Ewangelia.

2. Wejrzenie Boga na Maryjê

Bóg wejrza³ na Maryjê. Ona sama wyzna³a to u œw. El¿bie-
ty, w swoim Magnificat: Wielbi dusza moja Pana, i raduje siê
duch mój w Bogu moim Zbawcy, bo wejrza³ na uni¿enie S³u-
¿ebnicy swojej (£k 1,46-48a). Bóg wejrza³ na Maryjê. On, wiel-
ki Bóg Izraela, wejrza³ na biedn¹ dziewczynê z pogardzanego
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miasta Nazaret. Maryja wiedzia³a o tym, i to Jej wystarczy³o.
Pe³na odwagi i wdziêcznoœci uwielbia³a Boga, który w³adców
str¹ca z tronu, a wy¿sza pokornych, g³odnych nasyca dobra-
mi, a bogatych z niczym odprawia (£k 1,52-53). Ta œwiado-
moœæ Bo¿ego spojrzenia na Ni¹ pozwoli³a Jej przezwyciê¿yæ
wszystkie trudnoœci i wytrwaæ do koñca przy Bogu, przy pe³-
nieniu Jego woli.

3. Wejrzenie Boga na nas

Dzisiaj my nale¿ymy do tych, na których Bóg wejrza³. Bóg
wejrza³ na wszystkich nas, na ka¿dego i ka¿d¹ z osobna. I to
powinno byæ dla nas szczêœciem. To powinno wyzwalaæ w nas
radoœæ, jak to dzia³o siê w przypadku Maryi, radoœæ przed Bo-
giem, radoœæ z doœwiadczania Boga. Taka radoœæ jest spraw-
dzianem i wyk³adnikiem naszej poprawnej wiêzi z Bogiem.

To Bo¿e mi³uj¹ce wejrzenie na nas, które ma miejsce tak¿e
w tej Eucharystii, winniœmy przekazywaæ dalej, innym.

Jako ubogaceni i opromienieni Bo¿ym wejrzeniem na nas,
spogl¹dajmy zatem na siebie z mi³oœci¹. W ten sposób bêdzie-
my stawaæ siê podobnymi do Maryi, Chrystusowej i naszej
Matki.

Brand (RFN), 2 VII 2001

(B) Powo³ani do nawiedzania

1. Zdani na kontakty z innymi

Wœród ró¿nych przedsiêwziêæ i dzia³añ, jakie podejmuje-
my w naszym ¿yciu, s¹ chwile odwiedzin naszych przyjació³
i znajomych. Odgrywaj¹ one wa¿n¹ rolê. Mog¹ stanowiæ do-
nios³y œrodek wzajemnego ubogacania siê i obdarowywania,
w myœl powiedzenia, ¿e radoœæ dzielona staje siê podwójn¹
radoœci¹, a ból dzielony staje siê po³ow¹ bólu.

Koœció³ od wieków g³osi potrzebê dobrych, przyjaznych
kontaktów z bliŸnimi. W najnowszych czasach pojawi³a siê
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tzw. filozofia spotkania – Begegnungphilosophie. Przypomina
nam ona, ¿e cz³owiek spe³nia siê, ubogaca swoje cz³owieczeñ-
stwo w dialogu z drugimi.

Dzisiejsze maryjne œwiêto ukazuje nam, w jakim duchu
i w jakiej postawie powinniœmy nawiedzaæ drugich. Widzimy
to w scenie nawiedzenia œw. El¿biety przez Matkê Najœwiêtsz¹.

2. Maryja w scenie nawiedzenia

W nawiedzeniu Maryi s¹ obecne wa¿ne elementy, które warto
dziœ uwydatniæ. Maryja udaje siê do swojej krewnej z poœpie-
chem. Poœpiech wprawdzie nie bywa sprzymierzeñcem ludz-
kiego ¿ycia. Owszem, nie sprzyja, gdy spieszeniu towarzyszy
mi³oœæ w³asna, jakiœ cel egoistyczny, ale jest po¿¹dany na dro-
dze do dobra. St¹d cenimy sobie powiedzenie ks. Jana Twar-
dowskiego: Spieszmy siê kochaæ ludzi, bo tak szybko odchodz¹.

Maryja pod¹¿a z poœpiechem do swej krewnej, by jej prze-
kazaæ wa¿n¹ wiadomoœæ, ¿e zosta³a matk¹ oczekiwanego Me-
sjasza. Wchodz¹c do domu swej krewnej, pozdrawia j¹. El¿-
bieta przy pozdrowieniu zostaje nape³niona Duchem Œwiêtym.
W duchu uznania i zadowolenia odpowiada El¿bieta pochwa-
³¹ wobec Maryi: B³ogos³awiona jesteœ, któraœ uwierzy³a, ¿e
spe³ni¹ siê s³owa powiedziane Ci od Pana (£k 1,45). W s³o-
wach tych tkwi wielka prawda o zawierzeniu Bogu przez Ma-
ryjê. Zdobi¹ one Matkê Chrystusa po wieczne czasy.

Dalsze s³owa sceny nawiedzenia wype³nia modlitwa Ma-
ryi Magnificat. Jest to modlitwa uwielbienia i dziêkczynienia
za wielkie rzeczy, które Bóg czyni ludziom. Tê modlitwê Ko-
œció³ wprowadzi³ od wieków do Liturgii godzin i modl¹ siê ni¹
szczególnie kap³ani i osoby konsekrowane ka¿dego wieczoru.
Jest ona godna nie tylko powtarzania, ale i nieustannego zg³ê-
biania.

3. Nasze nawiedzanie na wzór Maryi

Gdy dziœ wspominamy i rozwa¿amy przed Bogiem tajem-
nicê nawiedzenia œw. El¿biety przez Maryjê, oceñmy przed
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Panem nasze kontakty, nasze spotkania, nawiedzenia drugich
ludzi. Byæ mo¿e, ¿e trzeba w nie tchn¹æ nowego ducha, ¿e trze-
ba je wype³niæ poœpiechem w dobrym znaczeniu, przyjazn¹
rozmow¹, ¿yczliwoœci¹, modlitw¹, jednym s³owem Panem
Bogiem. Spieszmy siê kochaæ ludzi, bo tak szybko odchodz¹.
Niech nasze spotkania, nawiedzania drugich, pozostawiaj¹
u nich œlad dobroci i mi³oœci.

Brand (RFN), 2 VII 2001; katedra wroc³awska, 31 V 2002

ŒWIÊTO NARODZENIA NMP

(Matki Bo¿ej Siewnej – 8 wrzeœnia)

Mi 5,1-4a; Mt 1,1-16.18-23

(A) Narodziny Maryi –
jutrzenki zwiastuj¹cej Chrystusa

1. Na urodzinach Maryi

Œwiêtujemy dziœ jedno z najstarszych œwi¹t maryjnych:
Narodzenie Najœwiêtszej Maryi Panny, zwane w polskiej tra-
dycji œwiêtem Matki Bo¿ej Siewnej. Czytania liturgiczne
tego œwiêta mówi¹ nam jednak nie o narodzeniu Maryi, ale
o narodzeniu Jezusa. W zapisie biblijnym nie ma bowiem tek-
stów odnosz¹cych siê wprost do narodzin Matki Bo¿ej. Mary-
ja staje siê wielk¹ dziêki Temu, który J¹ wybra³ i powo³a³. Sama
wyzna³a to u œw. El¿biety: Gdy¿ wielkie rzeczy uczyni³ mi
Wszechmocny, œwiête jest imiê Jego (£k 1,49). W tych wiel-
kich rzeczach, uczynionych dla Niej przez Wszechmocnego,
jest przede wszystkim powo³anie do narodzenia Syna Bo¿ego.
Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadz¹ imiê
Emmanuel, to znaczy „Bóg z nami” (Mt 1,23). Ewangelia dzi-
siejsza przypomina, ¿e w tajemnicê cudownego poczêcia i na-
rodzenia Jezusa zostaje w³¹czony œw. Józef. Bóg interweniu-
je, by móg³ on pozostaæ przy Maryi i Jezusie. Józef odchodzi
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od swoich zamiarów i czyni to, co mu Bóg poleci³ przez anio-
³a. Staje siê szczególnym œwiadkiem Bo¿ego narodzenia, a po-
tem opiekunem i ¿ywicielem Jezusa. Odejdzie z tego œwiata
w cichoœci, bez rozg³osu, i pozostanie w pamiêci Koœcio³a
jako m¹¿ sprawiedliwy, jako cz³owiek do koñca pos³uszny
Bogu.

W takim oto kontekœcie narodzin Chrystusa patrzymy na
dzieñ narodzin Maryi, dzieñ, który ju¿ jakoœ zapowiada³ naro-
dziny Zbawiciela. Dziœ mo¿emy powtórzyæ za Ojcami Ko-
œcio³a, ¿e Maryja jest jutrzenk¹ zarann¹ na niebie, zapowia-
daj¹c¹ pojawienie siê S³oñca ludzkoœci – Jezusa Chrystusa.
Jej wielkoœæ i duchowa piêknoœæ jest odbiciem chwa³y Chry-
stusa.

Œwiêto Narodzenia Maryi, œwiêto pocz¹tku jej widzialne-
go ¿ycia – to czas radoœci ca³ego Koœcio³a, to czas wdziêczno-
œci nas wszystkich za Jej narodziny, za Jej wybranie i powo³a-
nie na Matkê Zbawiciela.

W œwiêtowaniu narodzin Maryi pomagaj¹ nam teksty z dzi-
siejszej Liturgii godzin: Twoje narodzenie, Bogurodzico Dzie-
wico, zwiastowa³o radoœæ ca³emu œwiatu; z Ciebie siê naro-
dzi³o S³oñce sprawiedliwoœci, Chrystus, który jest naszym Bo-
giem (Ant. do Pieœni Zachariasza). S³awimy oto doroczne na-
rodzin Twoich wspomnienie; jaœniejesz ca³ej ludzkoœci, wybra-
nych Córo rodziców (Hymn Jutrzni). Wielbimy z Tob¹, Dzie-
wico, naszego Stwórcê i Boga, gdy¿ Ciebie skarbcem uczyni³
wszelkiego dobra i ³aski (Hymn Nieszporów).

Matka Jezusa, narodzona ongiœ na ziemi, narodzi³a siê po-
tem dla nieba. Jest  i bêdzie do koñca Matk¹ Koœcio³a, Matk¹
nas wszystkich, Matk¹, która nigdy siê nie starzeje i nigdy nam
nie umrze. Cieszymy siê dziœ Ni¹ na nowo i dziêkujemy Bogu
za Jej narodzenie.

2. Wdziêcznoœæ za nasze narodzenie

W dzisiejsze œwiêto, gdy wspominamy b³ogos³awione na-
rodzenie Maryi, wypada nam pomyœleæ i o naszym narodze-
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niu, o naszym pocz¹tku tu, na ziemi, którego nie pamiêtamy,
ale który mia³ miesce. Nasze narodzenie zawdziêczamy
w pierwszym rzêdzie Bogu. To On podj¹³ decyzjê o naszym
poczêciu. On pozwoli³ nam przyjœæ na ten œwiat. Mog³o nas
nie byæ, a oto jesteœmy. Mogliœmy narodziæ siê w innym cza-
sie, np. w trzecim, dziewi¹tym czy osiemnastym wieku. Poja-
wiliœmy siê na œwiecie akurat w takim czasie. Mogliœmy przyjœæ
na œwiat w innym narodzie, na innym kontynencie, a oto je-
steœmy tutaj, w takim narodzie. Mogliœmy mieæ zupe³nie in-
nych rodziców, a mamy takich, jakich mamy. Za tym wszyst-
kim stoi Bóg. To On kiedyœ, gdy zbli¿a³a siê pe³nia czasów,
powo³a³ do istnienia Maryjê. Jej narodzenie nape³ni³o wielk¹
radoœci¹ Jej rodziców, Joachima i Annê, którzy d³ugo oczeki-
wali na potomstwo. Dziœ my cieszymy siê tymi urodzinami,
bo wiemy, jak¹ maj¹ one wymowê, co one oznacza³y dla œwia-
ta. Chcemy dziœ z Maryj¹ dziêkowaæ Bogu tak¿e za nasze na-
rodzenie, za narodzenie naszych bliskich, naszych przyjació³,
za narodzenie ka¿dego cz³owieka, bo ka¿dy cz³owiek jest nie-
zast¹pionym dobrem i – dodajmy – gdy przychodzi tu, na œwiat,
to rodzi siê dla wiecznoœci. Sam Bóg ju¿ nie mo¿e cz³owieka
unicestwiæ. Nie jest to ograniczenie Jego wszechmocy, ale k³ó-
ci³oby siê to z Jego mi³oœci¹. Zaczynamy istnieæ w ³onie mat-
ki, w narodzeniu przechodzimy do zaistnienia w ³onie œwiata
– ziemi, w chwili œmierci przechodzimy na ³ono Boga, rodzi-
my siê do ¿ycia w wiecznoœci.

Wspominaj¹c narodzenie Maryi, chcemy tak¿e dziêkowaæ
Bogu za wszelkie dobro, które siê pojawia, które siê rodzi,
chcemy dziêkowaæ za ka¿dy pocz¹tek. Zauwa¿my, ¿e w na-
szym ¿yciu doœwiadczamy ró¿nych pocz¹tków. S¹ pocz¹tki
w przyrodzie: pocz¹tek dnia i nocy, wiosny i lata, jesieni i zi-
my. Jest pocz¹tek roku kalendarzowego, szkolnego, akademic-
kiego. S¹ pocz¹tki w ¿yciu spo³ecznym, politycznym, gospo-
darczym, kulturalnym. S¹ pocz¹tki religii, pañstw, instytucji,
pr¹dów kulturowych, wynalazków, dzia³añ, akcji. Wœród tych
pocz¹tków jest tak¿e – powtórzmy raz jeszcze – pocz¹tek ¿y-
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cia ludzkiego, pocz¹tek ka¿dej i ka¿dego z nas, pocz¹tek obej-
muj¹cy dwa etapy: poczêcie i narodzenie.

Dziœ podziêkujmy za te wszystkie pocz¹tki, za narodziny
wszelkiego dobra i piêkna.

Nawi¹¿my jeszcze do ludowej, tradycyjnej nazwy dzisiej-
szego œwiêta, do nazwy: Matki Bo¿ej Siewnej.

3. Maryja opiekunk¹ zasiewów

Z Maryj¹ idziemy przez ¿ycie, z Maryj¹ prze¿ywamy nie
tylko poszczególne etapy naszego ¿ycia, ale i etapy roku ka-
lendarzowego. W miesi¹cu wrzeœniu spogl¹damy na Maryjê
jako na opiekunkê naszych zasiewów. To w³aœnie w tym mie-
si¹cu rolnicy dokonuj¹ zasiewu zbo¿a na nowy, przysz³orocz-
ny chleb. Wrzucaj¹ z nadziej¹ ziarno w ziemiê, spodziewaj¹c
siê, ¿e w czasie przysz³orocznych ¿niw wyda ono zwielokrot-
niony plon. Wiemy jednak dobrze, ¿e nie wszystko od nas za-
le¿y. Przysz³e owocowanie, plony, zale¿¹ od wielu czynników,
miêdzy innymi od odpowiedniej pogody. Stoj¹c zawsze przed
pewn¹ niewiadom¹, uczniowie Chrystusa zawierzaj¹ tê wa¿n¹
czynnoœæ rolnika Matce Bo¿ej. I dlatego w dzisiejsze œwiêto
polecamy opiece Maryi nowe zasiewy ziemi. Prosimy, by Ona
by³a opiekunk¹ i patronk¹ tego wa¿nego dzie³a.

Mo¿emy tak¿e wspomnieæ w tej refleksji o zasiewie du-
chowym, który jest te¿ bardzo wa¿ny. Zacz¹³ siê niedawno
nowy rok szkolny i katechetyczny. Mo¿na powiedzieæ, ¿e
zacz¹³ siê czas nowego zasiewu Bo¿ego s³owa, zasiewu na-
uczania i wychowania. Owoce tego zasiewu naukowego i pe-
dagogicznego te¿ zale¿¹ od wielu czynników. W tej wa¿nej
dzia³alnoœci potrzebujemy tak bardzo Bo¿ej pomocy, tej do-
brej duchowej pogody, ciep³a i wilgoci, by trud nauczania i wy-
chowania zwi¹zany z zasiewem pouczaj¹cego s³owa i zasie-
wem dobrego przyk³adu nie poszed³ na marce, ale by obficie
zaowocowa³.

Dziêkujmy zatem w tej Eucharystii Panu Bogu za narodzi-
ny Maryi, które zapowiada³y narodziny Chrystusa. Dziêkuj-
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my na nasze narodziny i nasze ¿ycie. Dziêkujmy za rodzenie
siê ka¿dego dobra tu na ziemi. Proœmy tak¿e, by Matka Bo¿a
Siewna by³a opiekunk¹ naszego siewu w przyrodzie i zasiewu
duchowego.

Wroc³aw, koœció³ pw. œw. Krzy¿a, 8 IX 2001

(B) Œwiêto Narodzenia nowej Ewy – Matki od-
kupionej ludzkoœci

1. Z historii œwiêta

Od czasów staro¿ytnoœci chrzeœcijañskiej ustali³ siê w Ko-
œciele zwyczaj oddawania czci mêczennikom w rocznicê ich
œmierci, czyli w rocznicê ich narodzin dla nieba. Wyj¹tkiem
by³ od pocz¹tku œw. Jan Chrzciciel. Œw. Augustyn (+430)
w pierwszej po³owie pi¹tego wieku zanotowa³, ¿e w jego cza-
sach oprócz Bo¿ego Narodzenia obchodzono tylko pami¹tkê
narodzenia œw. Jana Chrzciciela. Wkrótce jednak, po soborach
maryjnych w Efezie (431) i w Chalcedonie (451), zaczêto ob-
chodziæ œwiêto Narodzenia Najœwiêtszej Maryi Panny. W siód-
mym wieku œwiêto to by³o ju¿ rozpowszechnione w Koœciele
zachodnim. Œwiêtem ogólnokoœcielnym sta³o siê dopiero w XI
wieku. Œredniowieczni liturgiœci dopatrzyli siê w trzech œwiê-
tach zwi¹zanych z urodzinami g³êbokiej symboliki: Joannes
fuit lucifer […] Maria fuit aurora, Nativitas Christi ortus so-
lis! – Jan by³ promieniem […] Maryja – jutrzenk¹, a Narodze-
nie Chrystusa – wschodem s³oñca.

W³aœciwy klimat tego œwiêta wyznacza antyfona: Twoje
Narodzenie, Bogarodzico Dziewico, oznajmi³o wesele ca³emu
œwiatu, z Ciebie bowiem narodzi³o siê S³oñce Sprawiedliwoœci,
Chrystus, nasz Bóg, który usun¹³ przekleñstwo, a da³ b³ogos³a-
wieñstwo, pokona³ œmieræ i obdarzy³ nas ¿yciem wiecznym.
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Œwiêto Narodzenia Najœwiêtszej Maryi Panny nabra³o z cza-
sem wielkiego znaczenia w Koœciele, w tym przede wszyst-
kim w Koœciele polskim. Warto zwróciæ uwagê, ¿e wielkie
wydarzenia koœcielne ³¹czono z obchodem tego œwiêta. Koro-
nacja Obrazu Matki Bo¿ej Czêstochowskiej mia³a miejsce 8
wrzeœnia 1717 roku. Tak¿e na dzieñ koronacji Obrazu Matki
Bo¿ej Pocieszenia w Le¿ajsku obrano dzieñ 8 wrzeœnia 1752
roku. W wykazie odpustów w sanktuariach maryjnych odpust
Narodzenia NMP znajdowa³ siê w czo³ówce dorocznych uro-
czystoœci maryjnych.

2. Biblijne przes³anie œwiêta Narodzenia NMP

Liturgia dzisiejszego œwiêta zwraca uwagê g³ównie na Je-
zusa, bowiem ca³a wielkoœæ Maryi ma w Nim Ÿród³o. Maryja
jest jak ksiê¿yc, który œwiat³o i blask czerpie wy³¹cznie ze s³oñ-
ca. Czytanie pierwsze, wyjête z Ksiêgi proroka Micheasza przy-
tacza proroctwa mesjañskie. Wymienia miejsce narodzenia
Mesjasza – Betlejem. Mówi tak¿e o niewieœcie, która go uro-
dzi: Przeto Jahwe wyda ich a¿ do czasu, kiedy porodzi maj¹ca
porodziæ (Mi 5,2a). W przes³aniu ewangelicznym otrzymali-
œmy dziœ ziemski rodowód Chrystusa. W ten sposób Jezus jest
pokazany jako prawdziwy cz³owiek, który jest zakorzeniony
w ludzk¹ genealogiê; jest pokazany jako potomek Dawida. W
tym rodowodzie obecna jest tak¿e Maryja, która tak¿e nale¿a-
³a do królewskiego rodu Dawida.

3. Polska wymowa œwiêta Matki Bo¿ej Siewnej

Œwiêto Narodzenia Matki Bo¿ej to w Polsce œwiêto Matki
Boskiej Siewnej. Namalowa³ J¹ Stachiewicz, jak idzie po za-
oranych zagonach, jak niesie w p³achcie ziarno i rzuca. Choæ
jest w niebie, wychyla siê na ziemiê i dotyka na niej wszyst-
kiego, co ludzkie. Podtrzymuje sprawiedliwych, by siê nie za-
³amali, nie zw¹tpili i nie postawili sobie pytania, czy dzisiaj
warto jeszcze byæ sprawiedliwym. Ka¿d¹ modlitwê zanosi do
Pana, ka¿de cierpienie pomaga przetrwaæ. Jest rano i wieczo-
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rem, kiedy dzieñ ¿ycia ju¿ dogasa. Ona jest Matk¹ staroœci
i Ona jest z umieraj¹cymi. Spe³nia proœbê tych, którzy j¹ ca³e
¿ycie prosili: Œwiêta Maryjo, Matko Bo¿a, módl siê za nami
grzesznymi teraz i w godzinê œmierci naszej.

Dziwn¹ drogê sobie wybra³a, chodz¹c po polskich zago-
nach i siej¹c. Ciê¿k¹ mia³a drogê, id¹c z nami przez tysi¹c lat
i dzisiaj nie ma z nami ³atwej drogi.

Ile¿ wdziêcznoœci winniœmy Bogu, ¿e da³ nam Maryjê, tak¹
Matkê. Dziœ, w Jej urodziny, przychodzimy do Niej. Odpo-
wiadamy na s³owa naszej pieœni: IdŸmy, tulmy siê jak dziatki
do serca Maryi, Matki.

Wroc³aw, par. pw. œw. Rodziny, 8 IX 1976
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III. WSPOMNIENIA MARYJNE

A. Wspomnienia obowi¹zkowe

WSPOMNIENIE NMP WSPOMO¯ENIA WIERNYCH ( 24 maja)

Ap 11,19a; 12,1.3-6ab; £k 1,26-38

Matka wspomagaj¹ca nas nieustannie

1. Nieustannie w potrzebie

Doœwiadczamy na co dzieñ ró¿nych ograniczeñ. Nie jeste-
œmy wszechmocni. Jesteœmy zdani na przyjmowanie pomocy
od drugich. W wymiarze ¿ycia biologicznego potrzebujemy
pomocy, zw³aszcza na pocz¹tku naszego ¿ycia. Dziecko po
urodzeniu zdane jest na opiekê swoich rodziców, zw³aszcza
matki. Gdyby tej opieki i pomocy nie otrzyma³o, nie jest w sta-
nie utrzymaæ siê przy ¿yciu. Z czasem, gdy stajemy siê doro-
s³ymi, gdy siê jakoœ ¿yciowo usamodzielniamy, wtedy tak¿e
korzystamy z pomocy drugich. Inni pomagaj¹ nam zarówno
w sprawach duchowych, jak i materialnych. S¹ jednak takie
¿yciowe sytuacje, w których nasi ziemscy pomocnicy s¹ bez-
silni. Szukamy wtedy pomocy u samego Pana Boga. Prosimy
tak¿e o wstawiennictwo ludzi, którzy s¹ blisko Niego. Najbli-
¿ej zaœ Pana Boga z nas, ziemian, jest Matka Najœwiêtsza. Ona
jest nasz¹ orêdowniczk¹ i wspomo¿ycielk¹. Nazywamy j¹
s³usznie Wspomo¿eniem Wiernych. Historia Koœcio³a, pobo¿-
noœæ chrzeœcijañska potwierdzaj¹, ¿e Maryja by³a i jest rze-
czywiœcie nasz¹ wspomo¿ycielk¹.

2. Maryja jako wspomo¿ycielka w pobo¿noœci chrzeœcijan

Posiadamy tyle¿ œwiadectw, potwierdzaj¹cych przekona-
nie wiernych o wstawiennictwie i pomocy Matki Najœwiêtszej.
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W dziejach Koœcio³a by³o tak wielu ludzi przekonanych o po-
œrednictwie Matki Bo¿ej. Tak jest i dzisiaj. Wystarczy wdaæ
siê w rozmowê z ludŸmi, wystarczy przejrzeæ literaturê poœwiê-
con¹ Matce Najœwiêtszej.

W ksi¹¿ce pt. Matka Bo¿a w moim ¿yciu (Kraków 1985)
znajdujemy dziesi¹tki wypowiedzi, œwiadcz¹cych w wstawien-
nictwie Maryi. Same tytu³y owych œwiadectw na to wskazuj¹:
Wspomo¿enie wiernych; Pocieszycielka i drogowskaz; Doznajê
sta³ej opieki; Maryjo, dziêkujê ci; Cudowna, ³askawa Pani;
Z pomoc¹ Matki i Królowej opanujemy z³o; Matka Bo¿a nie
opuszcza; Matka niebieska idzie nam z pomoc¹; Zawdziêczam
Jej bardzo, bardzo du¿o; Nigdy nie zapomnê, co zawdziêczam
Matce; Ona nikim nie gardzi, nikogo nie opuszcza; Nieustanna
Wspomo¿ycielka; Maryja mnie prowadzi; Matka prowadzi³a
mnie za rêkê itd. Z pewnoœci¹ wielu i wiele z nas mog³oby
tak¿e podobnie wyraziæ siê o roli Matki Bo¿ej w naszym ¿y-
ciu.

3. Zawierzmy Maryi

Przed³u¿ajmy tê maryjn¹ pobo¿noœæ. Maryja nigdy nie za-
wodzi. Pamiêtajmy jednak, ¿e nasza maryjna pobo¿noœæ nie
mo¿e sprowadzaæ siê jedynie do przedk³adania Maryi naszych
próœb, ale tak¿e winniœmy J¹ naœladowaæ w Jej wiernoœci Bogu,
w Jej s³u¿bie Bogu i ludziom. Zwróci³ na to uwagê w ostat-
nich latach franciszkanin, o. prof. Celestyn Stanis³aw Napiór-
kowski, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W
Zakoñczeniu swojej ksi¹¿ki: Matka mojego Pana (Opole 1988),
napisa³: Mo¿e byæ pobo¿noœæ maryjna dwuliterowa, czyli po-
bo¿noœæ do, tzn. do Maryi (modlitwa do Maryi, zwracanie siê
do Maryi, uciekanie siê do Maryi). Tak modlimy siê od wie-
ków. To nasza tradycja, kochana pobo¿noœæ, która podoba siê
Matce Najœwiêtszej. Istnieje jednak pobo¿noœæ maryjna trzyli-
terowa: Nie tylko do Maryi, ale równie¿ i przede wszystkim jak
Maryja. Nie tyle pobo¿noœæ do Maryi, co raczej pobo¿noœæ na
wzór Maryi. Pobo¿noœæ do Maryi jest ³atwiejsza, pobo¿noœæ na
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wzór Maryi – potrzebniejsza, i – niestety – bardziej zaniedbana.
Trzeba j¹ odkryæ – w sobie , w ruchach i wspólnotach odnowy,
w wychowaniu do chrzeœcijañstwa i pobo¿noœci maryjnej.

Dajmy pos³uch Ojcu Profesorowi i pielêgnujmy obydwa
rodzaje maryjnej pobo¿noœci, a wiêc zwracajmy siê z proœba-
mi do Maryi, ale tak¿e chwalmy Boga, s³u¿my Bogu i ludziom
na wzór Maryi.

Wroc³aw, kaplica MWSD, 24 V 1996

WSPOMNIENIE NIEPOKALANEGO SERCA NMP

(sobota po uroczystoœci NSPJ)

Iz 61,9-11; £k 2,41-51

Z radoœci¹ i modlitw¹ przy sercu Maryi

1. Maryja raduj¹ca siê w Bogu

Prze¿ywamy miesi¹c czerwiec, miesi¹c zakoñczenia zajêæ
w szko³ach podstawowych, œrednich i wy¿szych; miesi¹c po-
¿egnania wiosny i powitania lata; miesi¹c, w którym czcimy
Serce Jezusa. Wczoraj by³y jakby imieniny tego miesi¹ca, gdy¿
obchodziliœmy uroczystoœæ Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa.
Dzisiaj wpatrujemy siê w Niepokalane Serce Maryi.

Na liturgii zosta³o przed chwil¹ og³oszone s³owo Bo¿e.
Zawiera ono kilka w¹tków. Pierwszym z nich jest wezwanie
do radoœci: Ogromnie siê weselê w Panu, dusza moja raduje
siê w Bogu moim, bo mnie przyodzia³ w szaty zbawienia, okry³
mnie p³aszczem sprawiedliwoœci (Iz 61,10). S³owa te odnosi-
my dziœ do Maryi. Ona je w³aœnie – prawie w dok³adnym
brzmieniu – wypowiedzia³a u krewnej El¿biety, w swoim
Magnificat: Wielbi dusza moja Pana, i raduje siê duch mój
w Bogu, moim Zbawcy, bo wejrza³ na uni¿enie S³u¿ebnicy swo-
jej (£k 1,46-48a). Maryja radowa³a siê w Bogu. Powinniœmy
J¹ naœladowaæ w tej postawie. Radowanie siê w Bogu to wiel-
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ka sprawa, to wielkie zadanie. Jest tak wiele powodów do ra-
doœci. Najpierw, radoœæ z naszego istnienia. Mog³o nas nie byæ,
a oto jesteœmy. Bóg chcia³ nas mieæ, dlatego jesteœmy. Bóg
mi³uje ca³e stworzenie. Szczególn¹ mi³oœci¹ otacza to stwo-
rzenie, które nosi w sobie podobieñstwo do Niego. Czy¿ nie
trzeba siê z tego cieszyæ?

Bóg jest tak¿e Tym, kto nieustannie okazuje nam swoje
mi³osierdzie, przyodziewa nas w szaty zbawienia. Bóg przy-
odziewa nas w swoje szaty, szaty œwiêtoœci. Pierwszy raz przy-
odzia³ nas na chrzcie œw. A potem, gdy te szaty pobrudziliœmy
naszymi grzechami, Bóg przyobleka³ nas w nowe, czyste sza-
ty, udzielaj¹c nam swego przebaczenia. Tyle ju¿ razy otrzy-
mywaliœmy odpuszczenie grzechów, tyle ju¿ razy Bóg na nowo
ubiera³ nas w szaty zbawienia, w szaty ³aski uœwiêcaj¹cej. To
jest te¿ powód do radoœci przed Bogiem.

2. Maryja roztropn¹ wychowawczyni¹

Patrzymy na Maryjê przez pryzmat og³oszonej Ewangelii.
Jest w niej dziœ powiedziane: Rodzice Jego chodzili co roku
do Jerozolimy na Œwiêto Paschy (£k 2,41). Pewnego razu Je-
zus siê zagubi³. Po trzech dniach zosta³ znaleziony. Przy tej
okazji wyjaœni³, jaka jest i jaka bêdzie Jego misja: Powinie-
nem byæ w tym, co nale¿y do mego Ojca (£k 2,49). To ewan-
geliczne wydarzenie przypomina nam o obowi¹zku roztrop-
nego wychowywania m³odego pokolenia. Powinniœmy z na-
szymi dzieæmi wype³niaæ praktyki religijne. Pamiêtamy m¹-
dre powiedzenie: „s³owa pouczaj¹, przyk³ady poci¹gaj¹”. Zna-
my – byæ mo¿e – rodziców, którzy zachêcaj¹ swe dzieci do
chodzenia do koœcio³a, a sami tego nie czyni¹. Wówczas dzie-
ci nabieraj¹ przekonania, ¿e praktyki religijne s¹ przeznaczo-
ne tylko dla dzieci i st¹d te¿ chc¹ jak najszybciej staæ siê doro-
s³ymi.

Maryja co roku wêdrowa³a z Jezusem do œwi¹tyni jerozo-
limskiej. By³a roztropn¹ wychowawczyni¹. Zostawi³a nam tak-
¿e w tej dziedzinie piêkny wzór do naœladowania.
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3. Maryja zachowuj¹ca w swoim sercu s³owo Bo¿e

A Matka Jego chowa³a wiernie wszystkie te wspomnienia
w swym sercu (£k 2,51). Maryja jest dla nas tak¿e szczegól-
nym wzorem s³uchania, rozwa¿ania i wype³niania s³owa Bo-
¿ego.

Ojciec Œw. Jan Pawe³ II w czasie trzeciej pielgrzymki do
Ojczyzny, w 1987 roku, mówi³ w Szczecinie. Trzeba, ¿eby nam
siê podoba³o s³owo Bo¿e. Trzeba mieæ upodobanie w s³owie
Bo¿ym. Jeœli jest upodobanie w s³owie Bo¿ym, to za nim idzie
dzia³anie w duchu tego s³owa. I oto bardzo nam chodzi, o to
bardzo chodzi Koœcio³owi w Polsce, wszystkim moim braciom
biskupom tu obecnym, z ksiêdzem Prymasem na czele.

S³owo Bo¿e ma szczególn¹ wartoœæ. Jest ono ci¹gle aktual-
ne, zawsze prawdziwe. Zapewnia nas o mi³oœci Boga do nas.
Uczy na ¿yæ w przyjaŸni z Bogiem i bliŸnimi. Stawia nam tak¿e
wymagania, ale s¹ one dla naszego dobra.

Patrzmy na Maryjê, pierwsz¹ chrzeœcijankê, jak Ona s³u-
cha³a s³owa Bo¿ego, jak je rozwa¿a³a w swoim sercu i jak je
wype³nia³a. Szukajmy w s³owie Bo¿ym m¹droœci, dzielmy siê
tym s³owem z innymi. Tym s³owem budujmy lepszy œwiat.

Piskorzyna, 16 VI 1995

WSPOMNIENIE NMP Z GÓRY KARMEL

 (Matki Bo¿ej Szkaplerznej – 16 lipca)

Za 2,14-17; Mt 12,46-50

Na wzór Maryi wype³niaæ wolê Bo¿¹

1. Proweniencja Wspomnienia

Wspomnienie Matki Bo¿ej Szkaplerznej, inaczej zwane
Najœwiêtszej Maryi Panny z Góry Karmel, ma œcis³y zwi¹zek
z zakonem karmelitów. Pobo¿na legenda g³osi, ¿e za³o¿ycie-
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lem tego zakonu by³ sam starotestamentowy prorok Eliasz (ok.
873-853 a .C.), który wraz ze swoimi uczniami mia³ zamiesz-
kaæ w rozsianych po stokach grotach Góry Karmel. Faktycz-
nym za³o¿ycielem zakonu by³ rycerz krzy¿owy Bertold z Ka-
labrii (1156). Wraz z dziesiêcioma towarzyszami zbudowa³ on
pustelniê ko³o Ÿród³a Eliasza na stokach Karmelu. Podjêto
w niej bardzo surowe, pokutnicze ¿ycie. W 1208 roku patriar-
cha Albert, rezyduj¹cy wówczas w nadmorskiej miejscowoœci
Akko, zatwierdzi³ mnichom regu³ê wspólnego ¿ycia. K³ad³a
ona nacisk na d³ugie modlitwy, surowe posty i prace rêczne
w milczeniu. Regu³ê tê potwierdzi³ tak¿e papie¿ Honoriusz I
(30 I 1226). W trzynastym wieku zakon karmelitañski rozprze-
strzeni³ siê na kraje europejskie basenu Morza Œródziemnego
i niektóre kraje zachodniej Europy. W roku 1245 papie¿ Inno-
centy IV z³agodzi³ nieco pierwotn¹ regu³ê i zatwierdzi³ owo
zgromadzenie jako zakon Najœwiêtszej Maryi Panny z Góry
Karmel. Najstarsza tradycja zakonu przekazuje opowiadanie
o generale Szymonie Stocku, któremu objawi³a siê Matka Naj-
œwiêtsza w otoczeniu anio³ów, ze szkaplerzem w rêku. Powie-
dzia³a wówczas do niego takie s³owa: WeŸ ten Szkaplerz swo-
jego zakonu jako znak mojej przychylnoœci, jako znak szcze-
gólnej ³askawoœci mojej dla ciebie i wszystkich karmelitów;
kto w tym Szkaplerzu ³aski umrze pobo¿nie, nie bêdzie cierpia³
ognia wiecznego. Papie¿ Benedykt XIV (1740-1758) wyda³
opiniê, ¿e osobiœcie uznaje to objawienie za prawdziwe i ¿e
wszyscy mog¹ je tak¿e za takie przyjmowaæ.

We wczesnym okresie istnienia zakonu wprowadzono œwiê-
to Matki Bo¿ej Szkaplerznej z Góry Karmel, które papie¿ Syk-
stus V podniós³ do rangi œwiêta tytularnego zakonu (1587),
a papie¿ Benedykt XIII rozszerzy³ je na ca³y Koœció³ zachodni
(1726).

2. Przes³anie liturgii s³owa

Pierwsze czytanie dzisiejszego Wspomnienia wzywa nas
do radoœci. Motywem tej radoœci jest fakt zamieszkania Boga
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na ziemi: Ciesz siê i raduj, Córo Syjonu, bo ju¿ idê i zamiesz-
kam poœród ciebie, mówi Pan (Za 2,14). S³owa te w pierwszej
kolejnoœci odnosz¹ siê do Maryi. To w³aœnie w niej najpierw
zamieszka³ Bóg na ziemi, zamieszka³ najpierw duchowo – przez
wiarê, a potem cieleœnie, gdy „S³owo sta³o siê cia³em”. Ra-
doœæ Maryi winna stawaæ siê nasz¹ radoœci¹. Radoœæ nasza
winna wyrastaæ z faktu przebywania Boga z nami, tak¿e z faktu
obecnoœci wœród nas Maryi, która przecie¿ jest nasz¹ Matk¹
i Królow¹.

Maryja by³a dla Chrystusa matk¹ fizyczn¹, gdy¿ Go poro-
dzi³a w Betlejem, ale by³a tak¿e dla Niego matk¹ duchow¹,
gdy¿ pe³ni³a wiernie wolê Boga. A Jezus dziœ przypomnia³
w Ewangelii: Kto pe³ni wolê Ojca mojego, który jest w niebie,
ten Mi jest bratem, siostr¹ i matk¹ (Mt 12,50).

Je¿eli chcemy byæ krewnymi Jezusa, byæ Mu bratem, sio-
str¹, matk¹, winniœmy byæ podobnymi do Maryi, czyli winni-
œmy pe³niæ wolê Ojca niebieskiego. Ta wola mo¿e byæ czasem
bardzo trudna. By³a na pewno trudna dla Maryi. To w³aœnie
Jej wypad³o byæ pod krzy¿em i prze¿ywaæ agoniê Syna. I w³a-
œnie wtedy, gdy uczestniczy³a w ofierze swego Syna, gdy
wspó³cierpia³a ze swoim Synem pod krzy¿em, zosta³a og³o-
szona przez Chrystusa Matk¹ Koœcio³a, Matk¹ nas wszystkich:
Niewiasto, oto syn twój […]. Oto Matka twoja (J 19,26b-27a).
Maryja Szkaplerzna przypomina nam zatem, ¿e naczelnym za-
daniem w naszym ¿yciu jest pe³nienie woli Bo¿ej, zawartej
w Jego przykazaniach; woli Bo¿ej, która tak¿e ujawnia siê
w ró¿nych wydarzeniach naszego ¿ycia. Œpiewaliœmy przed
Ewangeli¹: B³ogos³awieni ci, którzy s³uchaj¹ s³owa Bo¿ego
i zachowuj¹ je wiernie (£k 11,28). Uznajmy przeto wype³nia-
nie woli Boga za najwa¿niejsze zadanie naszego ¿ycia.

3. Wymowa Szkaplerza

W roku 2001 Ojciec Œw. Jan Pawe³ II wystosowa³ List na
750-lecie objawieñ Szkaplerza. Zatytu³owa³ go: Szkaplerz zna-
kiem przymierza z Maryj¹. W Liœcie tym Papie¿ stwierdza, ¿e
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Szkaplerz w istocie jest „habitem”, szat¹, ubiorem, Kto przyj-
muje Szkaplerz, zostaje w³¹czony lub stowarzyszony w mniej
lub wiêcej œcis³ym stopniu z zakonem Karmelu, poœwiêconym
s³u¿bie Matki Najœwiêtszej dla dobra ca³ego Koœcio³a. Dalej
Jan Pawe³ II poucza, ¿e znak Szkaplerza przywo³uje dwie praw-
dy: jedna z nich mówi o ustawicznej opiece Najœwiêtszej Ma-
ryi Panny, i to nie tylko na drodze ¿ycia, ale tak¿e w chwili
przejœcia ku pe³ni wiecznej chwa³y; druga – to œwiadomoœæ, ¿e
nabo¿eñstwo do Niej nie mo¿e ograniczaæ siê tylko do modlitw
i ho³dów sk³adanych Jej przy okreœlonych okazjach, ale po-
winna stanowiæ „habit”, czyli nadawaæ sta³y kierunek chrze-
œcijañskiemu postêpowaniu, opartemu na modlitwie i ¿yciu
wewnêtrznym poprzez czêste przystêpowanie do sakramentów
i konkretne uczynki mi³osierne co do cia³a i co do duszy W ten
sposób Szkaplerz staje siê znakiem przymierza i wzajemnej
komunii pomiêdzy Maryj¹ i wiernymi: wyra¿a bowiem w spo-
sób konkretny dar, jaki na krzy¿u Jezus uczyni³ Janowi, a przez
niego nam wszystkim, ze swojej Matki, oraz przypomina o po-
wierzeniu umi³owanego aposto³a i nas Tej, któr¹ ustanowi³
nasz¹ Matk¹ duchow¹ (Jan Pawe³ II, Szkaplerz znakiem przy-
mierza z Maryj¹, „Wroc³awskie Wiadomoœci Koœcielne” XLIV
(2001), nr 3, s. 262).

Niech zatem dzisiejsze maryjne Wspomnienie pog³êbi na-
sz¹ wiêŸ z Maryj¹, niech nas nak³oni do wiernego wype³nia-
nia – za Jej wzorem – woli Boga, bo kto pe³ni wolê Ojca moje-
go, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostr¹ i matk¹ (Mt
12,50).
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Hattersheim (RFN), 16 VII 2001

WSPOMNIENIE NMP, KRÓLOWEJ (22 sierpnia)

 Iz 9,1-3.5-6; £k 1,26-38

Dlaczego i jaka Królowa?

1. Proweniencja Wspomnienia

W roku 1954, w cztery lata po og³oszeniu dogmatu o Wnie-
bowziêciu NMP (1 XI 1950), kiedy Koœció³ powszechny ob-
chodzi³ setn¹ rocznicê og³oszenia dogmatu Niepokalanego
Poczêcia NMP (8 XII 1854), papie¿ Pius XII dla uœwietnienia
tego jubileuszu ustanowi³ œwiêto Najœwiêtszej Maryi Panny,
Królowej. Na pierwszy rzut oka tytu³ ten jakby nie przystawa³
do Najœwiêtszej Maryi Panny, gdy¿ Maryja nazwa³a siê S³u-
¿ebnic¹ Pañsk¹ i sta³a siê u kresu ¿ycia Chrystusa Mater Do-
lorosa, Matk¹ Bolesn¹. Jednak¿e w Piœmie Œwiêtym s¹ teksty,
które mówi¹ o Królowej. Przed tygodniem, podczas uroczy-
stoœci Wniebowziêcia NMP, œpiewaliœmy s³owa: Stoi Królo-
wa po Twojej prawicy (por. Ps 45,10). By³ tak¿e wtedy przy-
pomniany Janowy obraz niewiasty z Apokalipsy: Niewiasta
obleczona w s³oñce i ksiê¿yc pod jej stopami, a na jej g³owie
wieniec z gwiazd dwunastu (Ap 12,1).

Prawda o królewskiej godnoœci Najœwiêtszej Maryi Panny
by³a obecna w Koœciele od pierwszych wieków chrzeœcijañ-
stwa. Znali j¹ ju¿ Ojcowie Koœcio³a. Papie¿ Pius XII w ency-
klice Ad coeli reginam (1954) przytacza teksty teologów, któ-
rzy Maryjê nazywali Królow¹. Powo³uje siê tak¿e na formula-
rze mszalne (Wniebowziêcie NMP, Siedem Boleœci NMP, NMP
z Lourdes), antyfony brewiarzowe (Salve, Regina, Ave, Regi-
na coelorum, Regina, coeli laetare) i Litaniê loretañsk¹, w któ-
rej kilka ostatnich wezwañ dotyczy Maryi jako Królowej.
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Temat Najœwiêtszej Maryi Panny, Królowej, podejmuje tak-
¿e sztuka koœcielna.
2. Sens królowania Maryi

Królowanie Maryi to tyle, co s³u¿enie. Królowaæ w zna-
czeniu biblijnym – znaczy s³u¿yæ. Maryja nazwa³a siê S³u¿eb-
nic¹ Pañsk¹. Ca³e ¿ycie s³u¿y³a Bogu i Chrystusowi, a po Jego
odejœciu do nieba – s³u¿y Koœcio³owi. Niesie pomoc uczniom
Chrystusa, którzy J¹ wzywaj¹. Mamy na to wiele dowodów.
Œwiadcz¹ o tym m. in. wota, które znajdujemy na œcianach ja-
snogórskiej kaplicy, tabliczki ze s³owami wdziêcznoœci za
otrzymane ³aski, umieszczane w sanktuariach maryjnych,
zw³aszcza zagranicznych, a tak¿e liczne wyznania czcicieli
Maryi, zapisane w ró¿nych ksi¹¿kach.

3. Nasza relacja do Maryi – Królowej

Maryja jako Królowa chce mieæ miejsce w naszych sercach.
Pragnie, abyœmy o Niej myœleli, do Niej kierowali nasze myœli
i modlitwy. Chce nam okazywaæ swoj¹ macierzyñsk¹ pomoc
i opiekê.

Maryja bêdzie siê cieszyæ, gdy bêdziemy – za Jej wzorem –
s³u¿yæ innym. Chce, byœmy pamiêtali o s³owach Jej Syna: Wie-
cie, ¿e w³adcy narodów uciskaj¹ je, a wielcy daj¹ im odczuæ
sw¹ w³adzê. Nie tak bêdzie u was. Lecz kto by miêdzy wami
chcia³ staæ siê wielkim, niech bêdzie waszym s³ug¹. A kto by
chcia³ byæ pierwszym miêdzy wami, niech bêdzie niewolnikiem
waszym, na wzór Syna Cz³owieczego, który nie przyszed³, aby
Mu s³u¿ono, lecz aby s³u¿yæ i daæ swoje ¿ycie na okup za wielu
(Mt 20,25-28).

Proœmy dzisiaj Maryjê, by nam wyprasza³a na ka¿dy dzieñ
¿ycia ³askê bezinteresownego s³u¿enia bliŸnim. Maryjo, S³u-
¿ebnico Pañska i Matko nasza, módl siê za nami.

Wroc³aw, koœció³ pw. NSPJ, 22 VIII 2000, 22 VIII 2001
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WSPOMNIENIE NMP MATKI BOLESNEJ (15 wrzeœnia)

Hbr 5,7-9; J 19,25-27

Przes³anie Matki Bo¿ej Bolesnej

1. Maryja pod krzy¿em Chrystusa

Ewangelia dziœ odczytana prowadzi nas pod krzy¿. Przy-
pomina nam tê szczególn¹ chwilê z dziejów œwiata, w której
Syn Bo¿y, wisz¹c na krzy¿u, prze¿ywa³ czas swego konania
i œmierci. By³a to dobrowolnie podjêta ofiara z ¿ycia za zba-
wienie ludzi. Jezus nie umiera³ w samotnoœci. Pod krzy¿em
byli ludzie. Stali oprawcy, którzy przyprowadzili Go z krzy-
¿em na ramionach, do krzy¿a przybili i podwy¿szyli nad zie-
miê. Wykonali wyrok, wydany przez w³adze ¿ydowskie na
proroka z Nazaretu. Uda³o siê! Jezus tym razem nie uciek³.
Nie dokona³ ¿adnego cudu. Nie zst¹pi³ z krzy¿a. Dla siebie nie
uczyni³ cudu, czyni³ je dla innych. Dlatego oprawcy szydzili:
Innych wybawia³, siebie nie mo¿e wybawiæ. Jest królem Izra-
ela: niech¿e teraz zejdzie z krzy¿a, a uwierzymy w Niego (Mt
27,42).

Oprócz z³ych ludzi, byli tak¿e pod krzy¿em przyjaciele
Chrystusa. Przyszli tutaj, by prze¿ywaæ boleœæ konania i œmierci
swego Przyjaciela. Wœród nich by³a Maryja. Sta³a pod krzy-
¿em obok ucznia, którego Jezus mi³owa³. Nic nie mówi³a, by³a
przeszyta mieczem boleœci. Cierpi¹cy Jezus ceni³ sobie obec-
noœæ Matki. Da³ wyraz, ¿e j¹ widzi; Kiedy wiêc Jezus ujrza³
Matkê i stoj¹cego obok niej ucznia, którego mi³owa³, rzek³ do
Matki: „Niewiasto, oto syn twój”. Nastêpnie rzek³ do ucznia:
„Oto Matka twoja” (J 19,26-27a).

Maryja stoj¹ca pod krzy¿em, patrz¹ca na cierpienie, kona-
nie i œmieræ swego Syna, Maryja przyjmuj¹ca potem na swe
³ono zdjête z krzy¿a cia³o Chrystusa jest nazwana Matk¹ Bo-
lesn¹. Spoœród ludzi Ona w³aœnie zosta³a w szczególny spo-
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sób w³¹czona w ofiarê Krzy¿a Chrystusa. Jej cierpienie by³o
wyj¹tkowe. By³o to cierpienie matki Zbawiciela. Dlatego Ma-
ryja jest nazwana Królow¹ Mêczenników.

Mo¿na sobie w jakiœ sposób wyobraziæ cierpienie Maryi
przez porównanie z naszym. Jeœli jesteœ matk¹ czy ojcem, po-
myœl, co prze¿ywa³abyœ, gdybyœ patrzy³a na twoje dziecko,
które by³oby mêczone, zabijane? Jeœli jesteœ dzieckiem, mê-
¿em, ¿on¹, pomyœl, co prze¿ywa³byœ, gdyby twój najbli¿szy
cz³owiek znalaz³ siê w cierpieniu i któremu nie móg³byœ po-
móc? Mo¿emy choæ w czêœci wczuæ siê w cierpienie Matki
Chrystusa, która sta³a pod krzy¿em konaj¹cego Syna, jakby
bezbronna, bezsilna. Jej cierpienie by³o szczególne, niepowta-
rzalne, jak i szczególna i niepowtarzalna by³a Jej wiêŸ z Chry-
stusem.

2. Matka Bo¿a Bolesna rzuca œwiat³o na tajemnicê naszego
cierpienia

Pytamy siê: Dlaczego czcimy Matkê Bo¿¹ Bolesn¹? Co
chcemy i czego mo¿emy siê od Niej uczyæ?

Maryja cierpi¹ca, stoj¹ca pod krzy¿em, uczy nas, jak za-
chowaæ siê w cierpieniu; jak patrzeæ na cierpienie. Dlatego
ludzie wierz¹cy w Chrystusa czcz¹ Maryjê nie tylko Tê z Na-
zaretu, przyjmuj¹c¹ zwiastowanie Pañskie, nie tylko Tê betle-
jemsk¹, wydaj¹c¹ na œwiat Syna Bo¿ego, nie tylko Tê wniebo-
wziêt¹, wywy¿szon¹ w niebie, ale tak¿e Maryjê bolesn¹, cier-
pi¹c¹. Ona rzuca œwiat³o na ludzkie cierpienie.

¯yjemy w œwiecie, w którym ci¹gle cierpi¹ ludzie. Jednych
dotyka cierpienie fizyczne. Wystarczy wejœæ do szpitala, do
domów opieki spo³ecznej, by siê przekonaæ, jak wiele ludzi
dŸwiga krzy¿ fizycznej choroby. Znam studenta, który uleg³
wypadkowi motocyklowemu. W wyniku nieszczêœcia pozo-
sta³ przy ¿yciu bez w³adania rêkami i nogami. Nie przerwa³
jednak studiowania. Uczy³ siê w domu, kartki w ksi¹¿ce prze-
k³ada³ sobie o³ówkiem, trzymanym w ustach. Takie cierpienie
wzbudza refleksjê i wspó³czucie.
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Cierpi¹ tak¿e ludzie duchowo. Jeœli nie ma zgody w domu,
jeœli ktoœ jest alkoholikiem, narkomanem, jeœli jakiœ cz³owiek
jest k³ótliwy, zawziêty, jak trudno siê wówczas ¿yje.

Ludzie, stykaj¹c siê z cierpieniem, pytaj¹ o jego sens. Ate-
iœci twierdz¹, ¿e cierpienie nie ma sensu. W staro¿ytnej Grecji
ludzi chorych, niedo³ê¿nych, cierpi¹cych spychano ze ska³y.
Dzisiaj – podobnie myœl¹cy – postuluj¹ eutanazjê. W imiê rze-
komego humanizmu, domagaj¹ siê przyspieszenia œmierci lu-
dziom nieuleczalnie chorym.

Na cierpienie ludzkie rzuci³ œwiat³o Syn Bo¿y. On nie tylko
spotyka³ siê z chorymi, stawa³ po stronie tych, którzy cierpieli,
ale sam wzi¹³ krzy¿. Wybra³ cierpienie i œmieræ krzy¿ow¹ jako
œrodek odkupienia ludzkoœci. Cierpienie zosta³o odkupione, zy-
ska³o wartoœæ, z chwil¹ gdy Jezus za nas cierpia³ rany, z chwil¹
gdy pod krzy¿em stanê³a Maryja, przeszyta mieczem boleœci.
Prze¿ywa³a te chwile w milczeniu, w cichoœci, w zjednoczeniu
z Bogiem, w poddaniu siê Jego woli. Tak¹ postaw¹ wypisa³a
nam testament; da³a odpowiedŸ na sens cierpienia.

3. Nasza postawa w cierpieniu

Wielu przed nami uczy³o siê od Maryi sposobu prze¿ywa-
nia cierpienia. Do Matki Bolesnej zwracali siê nasi poprzedni-
cy w wierze. Prosili J¹ o pomoc, ale tak¿e próbowali J¹ naœla-
dowaæ, w czasie gdy trzeba by³o cierpieæ.

Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy wyda³o w Krakowie
w 1985 roku bardzo wartoœciow¹ ksi¹¿kê pt. Matka Bo¿a w mo-
im ¿yciu. W ksi¹¿ce znajdujemy wzruszaj¹ce œwiadectwa ró¿-
nych ludzi o pomocy, jakiej doœwiadczyli w ¿yciu od Matki
Bo¿ej. Warto tê ksi¹¿kê przeczytaæ, by siê przekonaæ, ile¿ ludzi
nosi w sobie przekonanie o tym, jak Maryja pomaga przetrwaæ
najtrudniejsze chwile, jak przychodzi z niezawodn¹ pomoc¹.

Uczmy siê zatem od Maryi wype³niania trudnej woli Bo-
¿ej. Ona przypomina nam, ¿e cierpienie nigdy nie jest ponad
nasze si³y. Bóg nigdy nie dopuszcza na nas krzy¿a, którego nie
moglibyœmy udŸwign¹æ. Krzy¿e s¹ wyciosane na nasze mo¿-
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liwoœci. Dlatego nie bójmy siê. Poradzimy sobie. Wierzmy, ¿e
otrzymujemy krzy¿e na miarê naszych si³.

Wolno nam prosiæ o oddalenie czy wyzwolenie z cierpie-
nia. Bywa jednak tak, ¿e Pan Bóg chce nas wychowaæ, pog³ê-
biæ przez doœwiadczenie cierpienia. Mówi¹ m¹drzy ludzie, ¿e
czego nie mo¿na zmieniæ, to trzeba przetrzymaæ. Pamiêtajmy,
¿e si³¹ w naszym cierpieniu jest sam Bóg. W Nim i z Nim
wszystko mo¿emy. Œw. Pawe³ wyzna³ kiedyœ: Wszystko mogê
w Tym, który mnie umacnia (Ef 4,13).

Nabierajmy przeto z tej Eucharystii, w której urzeczywist-
nia siê mêka Chrystusa, w której jest obecna te¿ Maryja – na-
bierajmy mocy i si³y do trudów naszego ¿ycia. Z Bogiem prze-
trwamy wszystko. Módlmy siê tak¿e za m³odych, którzy jesz-
cze nie zaznali ¿yciowych doœwiadczeñ i bólów, aby ze czci¹
i szacunkiem patrzyli na ludzi cierpi¹cych i nieœli im pomoc.
Ze czci¹ i zaufaniem wo³ajmy do Maryi: Matko Bo¿a Bole-
sna, módl siê za nami.

Wroc³aw, par. pw. MB Bolesnej, 15 IX 1995; sanktuarium MB  Bolesnej
Nowa Ruda S³upiec, 16 IX 1995

WSPOMNIENIE NMP RÓ¯AÑCOWEJ (7 paŸdziernika)

Dz 1,12-14; £k 1,26-38

Z ró¿añcem przez ¿ycie

1. Z historii modlitwy ró¿añcowej.

Pojawienie siê modlitwy ró¿añcowej w Koœciele ³¹czymy
z imieniem œw. Dominika i œw. Franciszka z Asy¿u, za³o¿y-
cieli zakonów ¿ebraczych. Tradycja chrzeœcijañska g³osi, ¿e
modlitwê tê wprowadzi³ w Koœciele œw. Dominik, na wyraŸne
polecenie samej Matki Bo¿ej. Z czasem modlitwa ta sta³a siê
ulubion¹ modlitw¹ ludu. Ró¿aniec nawet nazwano „brewia-
rzem ludu”.
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Osobne œwiêto Matki Bo¿ej Ró¿añcowej zosta³o ustano-
wione w dowód wdziêcznoœci za zwyciêstwo odniesione pod
Lepanto 7 paŸdziernika 1571 roku. Opodal tego miasta flota
chrzeœcijañska, g³ównie hiszpañska i wenecka, odnios³a zwy-
ciêstwo nad flot¹ tureck¹. W ten sposób zosta³a zahamowana
na pewien czas inwazja islamu na Zachód. Uwolniono wtedy
kilka tysiêcy niewolników chrzeœcijañskich z galer tureckich.
Dokona³o siê to, jak mówi¹ historycy, dziêki wzmo¿onej mo-
dlitwie ró¿añcowej. Jako wotum wdziêcznoœci za to zwyciê-
stwo wprowadzono w kalendarzu liturgicznym osobne œwiêto
poœwiêcone Matki Bo¿ej Ró¿añcowej.

W szczególny sposób modlitwa ró¿añcowa przyjê³a siê
w Polsce. Pokocha³ j¹ nie tylko prosty lud, ale do rêki ró¿aniec
bra³y tak¿e wy¿sze sfery spo³eczne. W muzeach przechowa³y
siê ró¿añce Batorego, Sobieskiego, ̄ ó³kiewskiego, Zamojskie-
go. Ró¿aniec towarzyszy³ ludziom nie tylko za ¿ycia, ale obda-
rzano nim ludzi tak¿e po œmierci, wk³adaj¹c go do r¹k zmar³ym.

Ró¿aniec trzymali w rêku ludzie przed œmierci¹, jako prze-
pustkê do nieba. W ciê¿kich czasach drugiej wojny œwiatowej
ró¿aniec by³ zbiorow¹ modlitw¹ podczas oblê¿eñ i bombardo-
wañ. Za kolczastymi drutami obozów koncentracyjnych spo-
rz¹dzano ró¿aniec z razowego chleba, ujmuj¹c sobie w tak
szczególnych warunkach po¿ywienia.

Na ³amach miesiêcznika „Msza Œwiêta” (paŸdziernik 1972)
opisane jest nastêpuj¹ce zdarzenie: By³o to w czasie drugiej
wojny œwiatowej. Z Tarnowa do Krakowa jecha³ poci¹g. Na
stacji w Bochni zatrzymano go na d³u¿szy postój. Podró¿nym
kazano wyjœæ na peron i przyst¹piono do kontroli dokumen-
tów i baga¿y. Opisuj¹cy to zdarzenie pan wspomina, ¿e w cza-
sie wyjmowania dokumentów z kieszeni wypad³ mu na ziemiê
ró¿aniec. Oficer niemiecki zauwa¿y³ to i zapyta³, co to jest. Pod-
nios³em rêk¹ ró¿aniec – wspomina – i pokaza³em go Niemcowi.
Spojrza³ na mnie i powiedzia³: „Tym razem do Reichu nie poje-
dziesz”. Dla tego cz³owieka by³o to szczególne doœwiadczenie.
By³ przekonany, ¿e ró¿aniec ocali³ go od wywózki do Niemiec.
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Modlitwê Ró¿añcow¹ bardzo zalecaj¹ papie¿e. W ci¹gu
ostatnich trzech wieków ukaza³o siê blisko 150 dokumentów
papieskich poœwiêconych modlitwie ró¿añcowej. Leon XII
og³osi³ miesi¹c paŸdziernik miesi¹cem ró¿añcowym. Papie¿
Pawe³ VI nazwa³ ró¿aniec streszczeniem ca³ej Ewangelii. Jan
Pawe³ II jest wielkim mi³oœnikiem modlitwy ró¿añcowej. Czê-
sto pojawia³ siê w ogrodach watykañskich z ró¿añcem w rêku.

Do modlitwy ró¿añcowej wzywa nas sama Maryja. Sw¹
wolê wyrazi³a w objawieniach w Fatimie. By³ rok 1917. Trwa³a
I wojna œwiatowa. Maryja zjawia siê 13 maja 1917 roku w Fa-
timie dzieciom: £ucji, Hiacyncie i Franciszkowi. Dzieci wi-
dzia³y J¹ 6 razy, zawsze 13 dnia miesi¹ca, od maja a¿ do paŸ-
dziernika. Maryja ukazywa³a siê dzieciom z ró¿añcem w rê-
ku. Szeœciokrotnie te¿ dzieci podczas objawieñ us³ysza³y we-
zwanie: „odmawiajcie ró¿aniec”. Dlatego wype³niamy ¿ycze-
nie Maryi, jeœli chêtnie i czêsto modlimy siê na ró¿añcu.

2. Struktura modlitwy ró¿añcowej

Modlitwa ró¿añcowa w swoim uk³adzie podobna jest do
Liturgii godzin, do kap³añskiego brewiarza. W brewiarzu jest
150 Psalmów z Biblii. W ró¿añcu mamy 150 razy powtarzan¹
modlitwê Zdrowaœ, Mario. Modlitwê ró¿añcow¹ rozpoczyna-
my Wyznaniem wiary. Bez wiary ka¿da modlitwa, tak¿e i ró-
¿añcowa, nie mia³aby znaczenia. Im silniejsza bêdzie wasza
wiara, tym wiêksz¹ zas³ugê bêdzie mia³ ró¿aniec - powiedzia³
œw. Ludwik (Grignon de Montfort), wielki czciciel Matki Bo-
¿ej i piewca modlitwy ró¿añcowej. Poszczególne tajemnice
spinaj¹ jakby dwie z³ote klamry: pierwsza – pocz¹tkowa klam-
ra, to Modlitwa Pañska, modlitwa zostawiona Koœcio³owi przez
samego Chrystusa. Jest to modlitwa najpiêkniejsza i najbogat-
sza w treœæ. Prosimy w niej na pierwszym miejscu o dary du-
chowe, o wzrost królestwa Bo¿ego na ziemi, a potem o dary
doczesne. Druga klamra, zamykaj¹ca ka¿d¹ tajemnicê – to pieœñ
chwa³y oddawanej Ojcu, Synowi i Duchowi Œwiêtemu, Bogu
w Trójcy Osób Jedynemu.
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Rozwa¿aniu ka¿dej tajemnicy towarzyszy modlitwa, któr¹
zwiemy Pozdrowieniem anielskim. W pierwszej czêœci tej mo-
dlitwy pozdrawiamy Maryjê. Pozdrawiamy J¹ tak, jak pozdro-
wi³ J¹ anio³ w Nazarecie w czasie zwiastowania: Zdrowaœ, Ma-
ryjo, ³aski pe³na, Pan z Tob¹. Dodajemy s³owa œw. El¿biety,
wypowiedziane do Maryi w czasie nawiedzenia: B³ogos³awio-
na jesteœ miêdzy niewiastami i b³ogos³awiony jest owoc twego
³ona. Maryja z pewnoœci¹ bardzo siê cieszy, gdy Jej te s³owa
przypominamy, gdy Jej tak wiele razy powtarzamy. Druga czêœæ
Pozdrowienia anielskiego zosta³a u³o¿ona przez ludzi Koœcio-
³a. Prosimy Maryjê: módl siê za nami grzesznymi teraz i w go-
dzinê œmierci naszej. A wiêc prosimy Maryjê o pomoc w dwóch
wa¿nych sytuacjach: „teraz”. Prosimy, aby Maryja o nas pa-
miêta³a i za nami siê wstawia³a „teraz”, gdy trwa ¿ycie, gdy
jest nam niekiedy tak ciê¿ko, gdy niesiemy krzy¿e, gdy nas
przygniata ciê¿ar codziennych obowi¹zków i wydarzeñ. Pro-
simy tak¿e o pamiêæ Maryi w godzinê naszej œmierci. Dla
wszystkich wybije kiedyœ godzina œmierci. Jest ona zakryta
przed naszymi oczyma, ale na pewno kiedyœ nadejdzie dla ka¿-
dego z nas. Chwila œmierci jest decyduj¹c¹ o wiecznoœci. Wielu
ludzi bardzo boi siê umieraæ. Jakie to wa¿ne, ¿e prosimy Ma-
ryjê, aby by³a przy nas w godzinie œmierci, aby siê wtedy za
nas modli³a, gdy bêdziemy stawaæ na s¹d Bo¿y, gdy bêd¹ siê
wa¿yæ dla nas losy wiecznoœci.

W czasie wypowiadania zdrowasiek, nasza myœl przebiega
przez zbawcze wydarzenia Chrystusa i jego Matki. W tajem-
nicach radosnych jesteœmy w Nazarecie, jesteœmy u œw. El¿-
biety, potem w Betlejem i w Jerozolimie. Rozwa¿amy tajem-
nicê wejœcia Syna Bo¿ego w nasz¹ historiê. W tajemnicach
bolesnych pod¹¿amy za Chrystusem cierpi¹cym. Przybywa-
my a¿ pod krzy¿ i rozwa¿amy tajemnicê Jego mêki i œmierci
krzy¿owej, a tak¿e tajemnicê cierpienia Maryi. W tajemnicach
chwalebnych ogarniamy myœl¹ chwa³ê Jezusa w Zmartwych-
wstaniu, Wniebowziêciu i Zes³aniu Ducha Œwiêtego. Wpatru-
jemy siê tak¿e w chwa³ê Maryi w niebie.
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Rozwa¿aj¹c w poszczególnych czêœciach ró¿añca radoœæ,
cierpienie i chwa³ê Chrystusa i Maryi, przywo³ujemy tak¿e do
tego rozwa¿ania nasze radoœci, bóle i chwile chwalebne. Mamy
mo¿liwoœæ w³¹czenia naszych ¿yciowych radoœci, cierpieñ
i wyrzeczeñ do wydarzeñ Chrystusa i Maryi.

3. Wartoœæ ró¿añca dziœ

Œwiat mo¿na zmieniæ przez modlitwê i pokutê. Jesteœmy
w trudnym czasie naszej historii. Wyszliœmy niedawno ze znie-
wolenia. Nie umiemy ¿yæ w wolnym kraju. Nie potrafimy do-
brze zagospodarowaæ naszej wolnoœci. W ¿yciu spo³eczno-po-
litycznym toczy siê walka o przysz³y kszta³t Polski. Ma siê
rozstrzygn¹æ, czy Polska bêdzie krajem katolickim, szanuj¹-
cym swoj¹ ponad tysi¹cletni¹ chrzeœcijañsk¹ historiê, czy bê-
dzie krajem laickim, neutralnym œwiatopogl¹dowo. Nie mów-
my, ¿e my nic nie mo¿emy zmieniæ. Mo¿emy du¿o zmieniæ
w³aœnie nasz¹ modlitw¹. Mo¿emy wiele wartoœci obroniæ na-
szym ró¿añcem. Mo¿emy przyczyniæ siê do wzrostu dobra
w Koœciele i w narodzie w³aœnie przez nasz¹ modlitwê i dobre
¿ycie. Dlatego b¹dŸmy obecni w ¿yciu Koœcio³a i narodu przez
nasz¹ modlitwê ró¿añcow¹. Bierzmy do rêki ró¿aniec nie tyl-
ko tutaj, w Koœciele, na nabo¿eñstwach paŸdziernikowych, ale
bierzmy ten orê¿ duchowy w ró¿nych okolicznoœciach nasze-
go codziennego ¿ycia: i wtedy gdy idziemy do sklepu, i wtedy
gdy jedziemy tramwajem, autobusem czy poci¹giem, i wtedy
gdy stoimy w kolejce w sklepie czy w urzêdzie, i wtedy na-
wet, gdy idziemy z psem na spacer.

Niech ró¿aniec bêdzie przyjacielem naszego ¿ycia. Z ró-
¿añcem w rêku idŸmy dalej w ¿ycie. Z ró¿añcem w rêku sta-
wajmy siê lepszymi ludŸmi. Z Ró¿añcem w rêku pomagajmy
drugim, pomagajmy Koœcio³owi i naszej drogiej OjczyŸnie.

Kie³czów, 12 X 1980, Oleœnica, par. pw.œw. Jana Aposto³a 7 X 1984 oraz
5 X 1986; Wroc³aw, par. pw. œw. Bonifacego 1 X 1995 i 10 X 1999; Wro-
c³aw, koœció³ pw. œw. Krzy¿a, 7 X 2000



99

WSPOMNIENIE OFIAROWANIA NMP (21 listopada)

Za 2,14-17; Mt 12,46-50

Ofiarowanie siê Bogu – na wzór Maryi

1. Maryja jako Dziewica ofiaruj¹ca

Papie¿ Pawe³ VI w Adhortacji apostolskiej Marialis cultus
nazwa³ Maryjê m.in. „Dziewic¹ ofiaruj¹c¹”. Jest wiele biblij-
nych podstaw do takiego nazwania. Jedn¹ z nich jest ofiaro-
wanie Jezusa w œwi¹tyni, które dokona³o siê czterdziestego dnia
po narodzeniu Jezusa. To w³aœnie wtedy natchniony Duchem
Œwiêtym starzec Symeon nazwa³ Jezusa œwiat³em na oœwiece-
nie pogan i chwa³¹ Izraela (£k 2,32 ). Uzna³ przez to Jezusa
za Mesjasza, za Zbawiciela wszystkich ludzi. Przepowiedzia³
tak¿e Jego mêkê. Nazwa³ Go bowiem znakiem sprzeciwu (por.
£k 2,34), a Maryi oznajmi³: A Twoj¹ duszê miecz przeniknie
(por. £k 2,35). W dalszych s³owach wspomnianej adhortacji
Papie¿ zauwa¿y³, ¿e: To zjednoczenie Matki i Syna w dziele
odkupienia najbardziej zajaœnia³o na Górze Kalwarii, gdzie
Chrystus „samego siebie nieskalanego ofiarowa³ Bogu” (Hbr
9,14), a Maryja, stoj¹c pod krzy¿em (por. J 19,25), „najg³ê-
biej ze swym Jednorodzonym wspó³cierpia³a i z ofiar¹ Jego
z³¹czy³a siê matczynym duchem, z mi³oœci¹ godz¹c siê, aby
dozna³a ofiarniczego wyniszczenia ¿ertwa z Niej narodzona”,
któr¹ równie¿ sama z³o¿y³a Ojcu Przedwiecznemu.

Na kanwie tego papieskiego przypomnienia mo¿na powie-
dzieæ, ¿e Maryja, na wzór Chrystusa, ca³e ¿ycie ofiarowa³a
Bogu, wype³niaj¹c Jego wolê.

2. Z teologii ofiarowania

Jezus spe³nia³ dzie³o swego ¿ycia wobec Ojca i ludzi w po-
stawie ofiarowania, s³u¿by. Ca³e Jego ¿ycie by³o nieustannie
odnawianym ofiarowywaniem siê Bogu. W podobnej posta-
wie prze¿ywa³a swoje ziemskie ¿ycie Maryja i œw. Józef, a po-
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tem uczniowie Chrystusa, którzy zapisali siê w dziejach Ko-
œcio³a jako œwiêci. Musimy tu przypomnieæ, ¿e to osobiste,
czêsto odnawiane i ponawiane ofiarowywanie siê Bogu stano-
wi o naszej œwiêtoœci. Cz³owiek powinien siê ofiarowywaæ,
czyli sk³adaæ siebie w ofierze. Jest to mo¿liwe, gdy umie sob¹
kierowaæ, rozporz¹dzaæ, gdy umie sobie panowaæ – jakby po-
wiedzia³ kard. Karol Wojty³a. Warunkiem ofiarowania siebie
Bogu, czy te¿ drugiemu cz³owiekowi jest umiejêtnoœæ bycia
dysponowalnym w stosunku do dobra, zw³aszcza dobra oso-
bowego, czyli w stosunku do cz³owieka. Nale¿y przy okazji
przypomnieæ, ¿e cz³owiek ma prawo jedynie samego siebie
sk³adaæ w ofierze, samego siebie ofiarowywaæ. Natomiast nie
ma prawa innych ludzi ofiarowywaæ, poœwiêcaæ komuœ lub
czemuœ, chyba ¿e wchodz¹ tu w grê ma³e dzieci, które powie-
rzamy opiece Bo¿ej. Ofiarowanie osobowe winno byæ osobi-
st¹ decyzj¹ cz³owieka, poœwiêcaj¹cego siê komuœ. Dodajmy
jeszcze, ¿e ka¿de ofiarowanie siê Bogu, czyli stawanie siê da-
rem dla Boga, niezwykle ubogaca cz³owieka, upe³nia jego cz³o-
wieczeñstwo. St¹d te¿ mówimy, ¿e ofiarowanie siê Bogu jest
warunkiem spe³nienia siê cz³owieka i staje siê Ÿród³em jego
osobistego szczêœcia.

3. Nasze ofiarowanie siê Bogu – gotowoœæ na pe³nienie woli
Bo¿ej

Wspominane dziœ ofiarowanie siê Matki Najœwiêtszej Bogu
– na wzór Jezusa – przypomina nam dziœ o naszym jakby po-
dwójnym ofiarowaniu siê Bogu. Pierwsze mia³o miejsce w cza-
sie chrztu œw. W chwili gdy narodziliœmy siê do ¿ycia dziecka
Bo¿ego, zostaliœmy powierzeni Bogu. Dokonali tego za nas
nasi rodzice. By³o to ofiarowanie z naszej strony nieœwiado-
me. Nasi rodzice nas tam zastêpowali. Gdy doroœliœmy i stali-
œmy siê uczniami Chrystusa z wyboru, powinno nast¹piæ dru-
gie ofiarowanie siê Bogu, które potem nale¿y czêsto ponawiaæ.
Na podstawie ¿yciowego doœwiadczenia, musimy powiedzieæ,
¿e ¿ycie w postawie takiego ofiarowania, wprowadza nas na
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drogi œwiêtoœci. Warto byæ Bogu poœwiêconym. Owo poœwiê-
cenie polega na wiernym wype³nianiu woli Pana Boga. S³y-
szeliœmy dziœ w Ewangelii s³owa Jezusa: Bo kto pe³ni wolê
Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostr¹
i matk¹ (Mt 12,50). ¯yjmy zatem w postawie ofiarowania siê
Bogu i ludziom, pamiêtaj¹c, ¿e owa postawa sprowadza siê do
pe³nienia – na wzór Chrystusa i Maryi – woli naszego Ojca,
który jest w niebie.

Henryków, kaplica seminaryjna, 21 XI 1991

B. Wspomnienia dowolne

WSPOMNIENIE NMP Z LOURDES (11 lutego)

Iz 66,10-14; J 2,1-11

Maryja nasz¹ wspomo¿ycielk¹

1. Sanktuaria maryjne w œwiecie

Jednym z rysów zdrowej pobo¿noœci wiernych Koœcio³a
katolickiego jest kult maryjny. Maryja, jako Matka Chrystusa
i Matka Koœcio³a, zajmuje wa¿ne miejsce w pobo¿noœci indy-
widualnej i wspólnotowej wyznawców Chrystusa. Jej kult pu-
bliczny szerzy siê zw³aszcza w sanktuariach maryjnych, któ-
rych w œwiecie jest spora liczba. Polska z pewnoœci¹ znajduje
siê w czo³ówce pod wzglêdem iloœci sanktuariów. Jedne z nich
maj¹ charakter ogólnopolski, jak np.: Jasna Góra, Kalwaria
Zebrzydowska czy ostatnio Licheñ, inne s¹ regionalne, jak np.:
Kalwaria Pac³awska, Le¿ajsk, Piekary Œl¹skie, Gietrzwa³d,
Bardo Œl¹skie, Wambierzyce, Krzeszów, by wymieniæ tylko
niektóre.
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W Europie znane s¹ s³ynne sanktuaria maryjne w Lourdes,
Fatimie, La Salette, w Rzymie, Altötting. Dzisiaj, 11 lutego,
liturgia Koœcio³a prowadzi nas w Pireneje do Lourdes. Tam
w³aœnie w 11 lutego 1858 r. nad rzek¹ Gave, w pobli¿u groty
zwanej Massabielle objawi³a siê Matka Bo¿a czternastoletniej
dziewczynce, Bernadecie Soubirous, córce ubogiego m³yna-
rza. Widzenia powtarza³y siê 18 razy a¿ do 16 lipca owego
roku. Bernadeta wst¹pi³a potem do klasztoru. Wiele chorowa-
³a. Zmar³a przed ukoñczeniem czterdziestego roku ¿ycia. Zo-
sta³a beatyfikowana (1925) i kanonizowana (1933) przez pa-
pie¿a Piusa XI. Wyniesienie Bernadety do chwa³y o³tarzy przy-
czyni³o siê do wzrostu ruchu pielgrzymkowego do Lourdes.

2. Wymowa cudu w Kanie Galilejskiej

W liturgiczne wspomnienie Najœwiêtszej Maryi Panny z Lo-
urdes ws³uchujemy siê we fragment Ewangelii, opowiadaj¹-
cej o pierwszym cudzie Chrystusa, jaki mia³ miejsce na wese-
lu w Kanie Galilejskiej. Warto zauwa¿yæ, ¿e w cudzie tym
mia³a szczególny udzia³ Maryja. To Ona pierwsza zauwa¿y³a
potrzebê nowo¿eñców i Ona w³aœnie zwróci³a siê z proœb¹ do
Chrystusa: Nie maj¹ ju¿ wina (J 2,3). Wskaza³a równoczeœnie
s³ugom na warunek, który nale¿y spe³niæ: Zróbcie wszystko,
cokolwiek wam powie (J 2,5). Owo poœrednictwo Maryi
w pierwszym cudzie Chrystusa by³o zapowiedzi¹ Jej roli, jak¹
bêdzie pe³niæ w Koœciele. Gdy dziœ zapoznajemy siê z histori¹
sanktuariów maryjnych, gdy analizujemy pobo¿noœæ maryjn¹
wiernych, stwierdzamy, ¿e wstawiennictwo Maryi w ducho-
wych i materialnych potrzebach Koœcio³a jest zawsze aktual-
ne. Z wielkim wzruszeniem czytamy ludzkie wyznania, œwiad-
cz¹ce o uzdrowieniach czy innych ³askach, otrzymywanych
za poœrednictwem Matki Bo¿ej.

3. Przes³anie Matki Bo¿ej w Lourdes

Dziœ, gdy czcimy Matkê Najœwiêtsz¹ z Lourdes, odnawia-
my wiarê i nasze przeœwiadczenie o Jej szczególnej roli w Ko-
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œciele. Byœmy mogli nadal z du¿¹ œmia³oœci¹ wyra¿aæ nasze
proœby przed Maryj¹, pamiêtajmy o Jej orêdziu przekazanym
nam w Lourdes. By³o to wezwanie do modlitwy i pokuty.

Nasza wiêŸ modlitewna z Bogiem jest ci¹gle nara¿ana na
niebezpieczeñstwo. Doœwiadczamy niekiedy spychania Pana
Boga na margines ¿ycia. Troski tego œwiata przes³aniaj¹ nam
czasem Pana Boga. Grozi to nam wszystkim. Tak¿e zanika zro-
zumienie dla potrzeby czynienia pokuty. Wspó³czesnym lu-
dziom wmawia siê, ¿e nie maj¹ grzechu, ¿e czynienie pokuty
zakrawa na jak¹œ nienormalnoœæ. A przecie¿ wiemy, ¿e pokuta
prowadzi do pog³êbiania ¿ycia wewnêtrznego. Przez praktykê
pokuty mo¿emy zmieniaæ siebie i œwiat. Kiedyœ znany kazno-
dzieja z zakonu ojców bernardynów – Marek Pociecha, mó-
wi³, ¿e nasze ³zy cierpienia nie powinny padaæ w b³oto, ale na
o³tarz. Wa¿ne to wskazanie, by cierpienie, pokutowanie prze-
¿ywaæ przed Bogiem. Wtedy ma ono wartoœæ zbawcz¹.

Niech zatem podoba siê nam bycie przed Bogiem; niech
nam siê podoba nasze czynienie pokuty – nie dla niej samej,
ale w klimacie mi³oœci do Pana Boga i drugiego cz³owieka.

Wroc³aw, kaplica PWT, 11 II 2000

ROCZNICA POŒWIÊCENIA RZYMSKIEJ BAZYLIKI NMP

(Matki Bo¿ej Œnie¿nej – 5 sierpnia)

Ap 21,1-5a; £k 11,27-28

Œwiêto najstarszej maryjnej œwi¹tyni
w Rzymie

1. Imieniny maryjnej œwi¹tyni

Od wielu wieków istnieje w chrzeœcijañstwie zwyczaj po-
œwiêcania i konsekrowania œwi¹tyñ. Przez ten akt budowla
zostaje wy³¹czona ze œwieckiego u¿ywania i zostaje przezna-
czona do sprawowania kultu Bo¿ego, staje siê po prostu obiek-
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tem sakralnym, œwi¹tyni¹. By nie zatar³a siê œwiadomoœæ owego
aktu, corocznie obchodzona jest rocznica poœwiêcenia danej
œwi¹tyni. Przy bardzo starych œwi¹tyniach nie zawsze bywa
znana data ich poœwiêcenia czy konsekracji, dlatego Koœció³
ustanowi³ specjalny dzieñ, w którym obchodzi siê rocznicê
poœwiêcenia w³asnego koœcio³a. W Polsce takim dniem jest
zwykle ostatnia niedziela paŸdziernika.

Rocznicê swego poœwiêcenia ma tak¿e najstarsza, maryjna
œwi¹tynia w Wiecznym Mieœcie. Jest ni¹ bazylika Matki Bo¿ej
Wiêkszej (Santa Maria Maggiore), zwana tak¿e bazylik¹ Matki
Boskiej Œnie¿nej. Stoi ona w Rzymie na Wzgórzu Eskwiliñskim.
Dziœ, 5 sierpnia, obchodzimy jakby jej imieniny.

2. Z historii bazyliki Matki Boskiej Œnie¿nej

Pierwsz¹ bazylikê na Wzgórzu Eskwiliñskim ku czci Naj-
œwiêtszej Maryi Panny zbudowa³ papie¿ Liberiusz (352-266)
w IV wieku. Jej rozbudowy dokona³ papie¿ Sykstus III (432-
-440), ku upamiêtnieniu szczêœliwego zakoñczenia Soboru Efe-
skiego (431), na którym og³oszono dogmat o Boskim Macie-
rzyñstwie NMP. Jeszcze pod koniec IV wieku urz¹dzono w jej
podziemiach imitacjê groty betlejemskiej i umieszczono ¿³o-
bek. Bazylikê ju¿ wtedy nazwano Santa Maria Maggiore, gdy¿
by³ to najwiêkszy koœció³ maryjny w Rzymie.

Trzecia nazwa koœcio³a – „Matki Bo¿ej Œnie¿nej” – poja-
wi³a siê w œredniowieczu. Wi¹¿e siê ona z nastêpuj¹c¹ legen-
d¹: Za papie¿a Liberiusza ¿y³ w Rzymie bardzo bogaty patry-
cjusz, który nie mia³ dzieci. Obydwoje ma³¿onkowie z³o¿yli
œlub, ¿e ca³y swój maj¹tek oddadz¹ w dziedzictwo Najœwiêt-
szej Maryi Pannie, jeœli otrzymaj¹ potomstwo. Modlili siê, by
im Maryja objawi³a, w jaki sposób maj¹ wywi¹zaæ siê ze swe-
go œlubowania. Maryja wys³ucha³a ich proœby. W nocy, 5 sierp-
nia, kiedy w Rzymie panuj¹ najwiêksze upa³y, œnieg pokry³
jedn¹ czêœæ Wzgórza Eskwiliñskiego. Równoczeœnie tej sa-
mej nocy obydwoje ma³¿onkowie mieli sen, ¿e maj¹ wybudo-
waæ koœció³ ku czci Najœwiêtszej Maryi Panny tam, gdzie rano
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zobacz¹ œlady œniegu. Patrycjusz przekaza³ natychmiast tê wia-
domoœæ papie¿owi. Okaza³o siê, ¿e papie¿ mia³ podobny sen.
Rano papie¿ wyruszy³ w procesji z ludem rzymskim na wska-
zane miejsce, gdzie rzeczywiœcie znajdowa³y siê œlady œniegu
i orzek³, ¿e tutaj, wed³ug ¿yczenia Najœwiêtszej Maryi Panny,
nale¿y wybudowaæ bazylikê ku Jej czci. I tak te¿ uczyniono.

Œwi¹tynia nabra³a z czasem ogromnego znaczenia. Obraz
Matki Bo¿ej czczony w tej œwi¹tyni nazwano Salus Populi
Romani. Tu tak¿e w szczególny sposób czci siê w Rzymie
narodzenie Chrystusa. St¹d mówi siê, ¿e stanowi ona rzymskie
Betlejem. Od najdawniejszych czasów Santa Maria Maggiore
uchodzi³a za najgodniejsz¹ po Lateranie katedrê papiesk¹.

3. Przes³anie maryjnego Wspomnienia

Gdy dzisiaj na liturgii przypominamy historiê tej najstar-
szej maryjnej œwi¹tyni w Rzymie, mamy okazjê, by odnowiæ
nasz¹ wiêŸ z Bogiem poprzez Maryjê. W Ewangelii Chrystus
nazwa³ b³ogos³awionymi tych, którzy s³uchaj¹ s³owa Bo¿ego
i zachowuj¹ je (£k 11,28). Jesteœmy dobrymi czcicielami, dzieæ-
mi i przyjació³mi Maryi, je¿eli, za Jej wzorem, wiernie s³u-
chamy i wype³niamy s³owo Bo¿e.

Hattersheim am Main (RFN), 5 VIII 1998

WSPOMNIENIE NAJŒWIÊTSZEGO IMIENIA MARYI

(12 wrzeœnia)

Iz 61,9-11; £k 1,26-38

Maryja – to imiê mojej Matki

1. Wymowa imienia

Na pocz¹tku przypomnijmy, ¿e œwiêto Imienia Maryi zo-
sta³o wprowadzone w Koœciele przez papie¿a Innocentego
(1676-1689), po zwyciêstwie polskiego króla Jana III Sobie-
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skiego nad Turkami pod Wiedniem (1683). Europa Zachodnia
zosta³a wtedy uwolniona od nawa³y tureckiej. Pocz¹tkowo
œwiêto obchodzono w niedzielê po œwiêcie Narodzenia Naj-
œwiêtszej Maryi Panny. W roku 1911 papie¿ Pius X przeniós³
je na dzieñ 12 wrzeœnia. W Polsce kult imienia Maryi rozwi-
n¹³ siê najbardziej w diecezji katowickiej, a zw³aszcza w Pie-
karach Œl¹skich. Obchodzi siê tam w tym dniu uroczystoœæ
Najœwiêtszej Maryi Panny Piekarskiej. Byæ mo¿e, dlatego ¿e
król Jan III Sobieski w drodze na Wiedeñ zatrzyma³ siê w Pie-
karach.

Zanim przypomnimy, co znaczy imiê „Maryja”, warto za-
stanowiæ siê, czym w ogóle jest imiê. Imiê jest pierwsz¹ wizy-
tówk¹ cz³owieka. Imiê w jakimœ sensie zastêpuje cz³owieka.
Jest czymœ, co jest w niego wtopione; czymœ, co wskazuje na
jego to¿samoœæ. Przez imiê cz³owiek jest okreœlany i odró¿-
niany od innych ludzi, jest przywo³ywany i rozpoznawany. Imiê
jest jakby drug¹ twarz¹ osoby. Je¿eli o kimœ chcemy coœ po-
wiedzieæ, musimy zaznaczyæ, kto to jest, jakie ma imiê. W
tradycji kulturowej imiona by³y wczeœniejsze od nazwisk czy
przezwisk. W czasach staro¿ytnych i œredniowiecznych rzad-
ko pos³ugiwano siê nazwiskami, czêœciej imionami, i to za-
równo w tradycji koœcielnej, jak i œwieckiej. Zauwa¿my, ¿e pa-
triarchowie, królowie, prorocy Starego Testamentu nosili tyl-
ko imiona; np. patriarchowie: Abraham, Izaak, Jakub, Józef,
Moj¿esz; królowie: Saul, Dawid, Salomon; prorocy: Izajasz,
Jeremiasz, Daniel, Ezechiel, Jonasz, Eliasz i wielu innych.
Aposto³owie nosili tak¿e jedynie imiona. Jezus zmieni³ imiê
Szymonowi na Piotr (Ska³a). Zmiana imienia oznacza³a u nie-
go nowe powo³anie. Tak¿e o Jezusie, w Jego czasach mówio-
no: Jezus z Nazaretu. Na kartach Ewangelii spotykamy tak¿e
Józefa z Arymatei, Mariê z Magdali, czyli Mariê Magdalenê.

W naszej œredniowiecznej historii narodowej spotykamy
wiele znakomitych postaci, które nosi³y tylko imiona, np. nasi
œwiêci: œw. Jadwiga Œl¹ska, œw. Jadwiga Królowa; nasi w³ad-
cy: Mieszko I, Kazimierz Wielki; nasi uczeni:, Witelo, Mate-
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usz z Krakowa, Stanis³aw ze Skalmierza, Jakub z Parady¿a,
Jan z G³ogowa, Micha³ z Wroc³awia, Grzegorz z Sanoka itd.

Po tym przypomnieniu powróæmy do imienia Maryi. Có¿
ono oznacza?. Egzegeci i bibliœci mówi¹, ¿e Maryja (greckie
Miriam) oznacza po prostu „Pani”. Maryja to tyle, co Pani, ale
w najlepszym s³owa tego znaczeniu. Imiê „Maryja” sta³o siê
drogie sercu ka¿dego chrzeœcijanina i by³o wypowiadane
przede wszystkim w modlitwach i pieœniach.

Imiê „Maryja” by³o czêsto nadawane polskim dziewczê-
tom. Chciano jednak zachowaæ ró¿nicê miêdzy imieniem Matki
Chrystusa a ka¿d¹ niewiast¹. Dlatego zachowano odmienn¹
pisowniê. Dla Najœwiêtszej Maryi Panny – Maryja, Maryi,
Maryjê, dla kobiet – Maria, Marii, Mariê.

Dzisiaj, gdy to imiê czcimy, mo¿emy powiedzieæ, ¿e s¹ to
imieniny Matki Bo¿ej.

2. Sposób œwiêtowania imienin Maryi

Jak mamy œwiêtowaæ dziœ to imiê? Z pewnoœci¹, przez ana-
logiê do œwiêtowania naszych osobistych imienin, imienin na-
szych bliskich, imienin przyjació³. Gdy przychodzi dzieñ imie-
nin, przyjmujemy bliskich, otrzymujemy ¿yczenia i prezenty.
Podejmujemy naszych goœci poczêstunkiem. Gdy idziemy do
kogoœ na imieniny, zabieramy ze sob¹ kwiaty, jakieœ prezenty:
czekoladê, bombonierkê czy kopertê z banknotem. Na imieni-
nach wyra¿amy radoœæ, sk³adamy podziêkowania i powinszo-
wania.

Myœlê, ¿e w takim stylu mo¿emy œwiêtowaæ tak¿e imieni-
ny Matki Bo¿ej. Powinniœmy je obchodziæ w postawie rado-
œci, wdziêcznoœci i sk³adania prezentów.

Cieszmy siê Maryj¹, ¿e jest, ¿e jest nasz¹ Matk¹, Królow¹,
opiekunk¹, poœredniczk¹ ³ask. Maryja by³a z pewnoœci¹ osob¹
wielkiej duchowej radoœci. Do Niej odnosimy s³owa dzisiej-
szej liturgii: Ogromnie siê weselê w Panu, dusza moja raduje
siê w Bogu moim, bo mnie przyodzia³ w szaty zbawienia, okry³
mnie p³aszczem sprawiedliwoœci (Iz 61,10). Maryja powtórzy³a
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te s³owa u œw. El¿biety: I raduje siê duch mój w Bogu, moim
Zbawcy (£k 1,47). Cieszmy siê Maryj¹, cieszmy siê bardziej
ni¿ naszymi najbli¿szymi i najdro¿szymi osobami. Maryjo, jak
to dobrze, ¿e jesteœ, jak to dobrze, ¿e jesteœ nasz¹ Matk¹, ¿e
o nas pamiêtasz.

W jednej wiosce ludzie prze¿yli pewnego roku smutne
wydarzenie. Zmar³a matka piêciorga dzieci, zmar³a po urodze-
niu najm³odszej córki. Najstarszy syn mia³ trzynaœcie lat. P³a-
kali wszyscy, wiêc p³aka³y i sieroty, choæ tylko te starsze rozu-
mia³y, co siê sta³o. Odby³ siê pogrzeb, a potem przysz³a têsk-
nota sieroca. Nie by³o do kogo powiedzieæ: „mamo!”. Nie mia³
kto daæ chleba, nie mia³ kto pocieszyæ, utuliæ w ¿alu. Œredni
ch³opiec wychodzi³ czêsto poza dom i patrzy³ w tamt¹ stronê,
gdzie odprowadzili mamê. Zaniepokojony ojciec zaskoczy³
kiedyœ ch³opca i zapyta³: „Stasiu, za kim ty tak patrzysz w tamt¹
stronê?”. Tata, bo gdy tak patrzê, to mi siê zdaje, ¿e przyjdzie
mama. Ojciec wzi¹³ ch³opca na rêce, aby zaoszczêdziæ dziec-
ku i sobie cierpienia. „Nie przyjdzie, synu, nie przyjdzie”.

Matka ziemska, gdy odejdzie, nie wróci. Ale pamiêtamy,
¿e jest Matka, która nigdy siê nie starzeje i nigdy nie umiera.
Wiesz, czyja jest to Matka i jak ma na imiê. Ona jest tak¿e
twoj¹ Matk¹, któr¹ Jezus ci podarowa³. Dziœ s¹ Jej imieniny,
imieniny twojej Matki. Ciesz siê t¹ Matk¹, ciesz siê, ¿e jest!
W postawie dzieciêcej radoœci umiej dziêkowaæ.

– Dziêkujmy Maryi za Jej mi³oœæ do nas, za Jej pomoc,
któr¹ od Niej otrzymujemy. A pomaga tak wiele. Tyle jest œwia-
dectw, ¿e Ona pomaga. Ludzie obdarowani pozostawili przy
Jej obrazach i figurach tak wiele tabliczek z napisami.

31 maja 2001r. odbywa³y siê prymicje kap³añskie w kapli-
cy Metropolitalnego Wy¿szego Seminarium Duchownego we
Wroc³awiu. Ksiê¿a neoprezbiterzy celebrowali Mszê œw. pry-
micyjn¹ pod przewodnictwem ks. rektora. Homiliê prymicyj-
n¹ wyg³osi³ ks. Stanis³aw Orzechowski. Mówi³ o kap³añstwie.
Du¿y passus homilii poœwiêci³ Matce Bo¿ej. Zachêca³ ksiê¿y
prymicjantów do szerzenia zdrowego kultu maryjnego Zachê-
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tê zilustrowa³ wydarzeniami ze swego ¿ycia. Najpierw wspo-
mnia³ swoje czasy seminaryjne. W czasie studiów seminaryj-
nych zachorowa³ na gruŸlicê. Sprawa sta³a siê publiczna. Ks.
bp Pawe³ Latusek, ówczesny rektor Wy¿szego Seminarium
Duchownego, oznajmi³ mu, ¿e jeœli choroba siê nie cofnie, trze-
ba bêdzie opuœciæ seminarium. Na najbli¿szych feriach kleryk
Stanis³aw pojecha³ do Czêstochowy. Modli³ siê ¿arliwie o zdro-
wie, bo bardzo chcia³ zostaæ ksiêdzem. Po jakimœ czasie cho-
roba siê cofnê³a, nie pozosta³o po niej ani œladu. Drugie wiel-
kie zmartwienie spotka³o go przed kilkoma laty. Po prze¿yciu
trzydziestu lat w kap³añstwie zachorowa³ na struny g³osowe.
Potrzebna by³a operacja. Grozi³a mu utrata g³osu. Gdy gro¿¹-
ce niebezpieczeñstwo sta³o siê jawne, znowu uda³ siê do Czê-
stochowy, tym razem sam, gdy¿ co roku prowadzi³ na pocz¹tku
sierpnia pielgrzymkê wroc³awsk¹. Maryja znowu pomog³a.

3. Nasze prezenty imieninowe dla Maryi

Na imieniny przychodzimy nie tylko ze s³owami radoœci
i wdziêcznoœci. Dobre dzieci, gdy przychodz¹ na imieniny czy
urodziny do swojej mamy, gdy przybywaj¹ nawet w odwie-
dziny, przynosz¹ kwiaty, wrêczaj¹ jakiœ prezent, by mama siê
cieszy³a. Czym ucieszymy dziœ Maryjê na Jej imieninach? Jaki
prezent Jej z³o¿ymy? Przypomnijmy w tym miejscu Jej ¿ycze-
nie z Kany: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie (J 2,5 ).
A co mówi nam Jej Syn, to dobrze wiemy. Ka¿e nam wype³-
niaæ wolê Ojca, zawart¹ w przykazaniach i w Ewangelii. Po-
szukaj wiêc prezentu. Nie musisz nañ wydaæ pieniêdzy, ani
grosza. Niech tym twoim imieninowym prezentem bêdzie mo¿e
wiêksza cierpliwoœæ, czêstszy uœmiech dla twojej matki, ojca,
synowej, ziêcia, jednym s³owem – wiêksza gotowoœæ na pe³-
nienie woli Bo¿ej.

Wroc³aw, katedra p.w. œw. Jana Chrzciciela, 12 IX 2001
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WSPOMNIENIE NMP W SOBOTÊ „MARIA IN SABBATO”

(Czytania do wyboru: Rdz 3,9-15.20; Rdz 12,1-7; 2 Sm 7,1-5.8b-11.16; 1 Krn

15,3-4,15-16; 16,1-2; Prz 8,22-31; Syr 24,1-4.8-12,19-22; Iz 7,10-14; 8,10;

Iz 9,1-3.5-6; Iz 61,9-11; Mi 5,1-4a; Za 2,14-17; Dz 1,12-14; Ap 11,19a;

12,1.3--6a; 10ab; Ap 21,1-5a; Rz 5,12.17-19; Rz 8,28-30; Ga 4,4-7; Ef 1,3-

6.11-12; Mt 1,1-16.18-23; Mt 2,13-15.19-23; Mt 12,46-50; £k 1,26-38; £k

1,39-47; £k 2,1-14; £k 2,15b-19; £k 2,27-35; £k 2,41-52; £k 11,27-28;

J 2,1-11; J 19,25-27

Biblijne spojrzenie na Maryjê

1. Maryjne soboty

Koœció³ od pocz¹tku wybra³ niedzielê na pami¹tkê zmar-
twychwstania Chrystusa. W pobo¿noœci œredniowiecznej zro-
dzi³a siê idea, aby ka¿dy dzieñ tygodnia poœwiêciæ jakiejœ ta-
jemnicy. Ju¿ w X wieku zacz¹³ siê rozszerzaæ na Zachodzie
zwyczaj, by w soboty oddawaæ szczególn¹ czeœæ Najœwiêtszej
Maryi Pannie. U³o¿ono w tym celu specjalny formularz mszal-
ny. Msza³ rzymski Piusa V nada³ tej praktyce ogólnokoœcielne
znaczenie.

Wybór soboty podyktowany by³ m.in. tym, ¿e Maryja w so-
botê, kiedy Chrystus spoczywa³ w grobie, zachowa³a wiarê,
i ¿e niedziela, jako uroczystoœæ Syna Bo¿ego, powinna byæ
poprzedzona czci¹ Jego Matki. Zwyczaj oddawania czci Mat-
ce Bo¿ej w soboty, kiedy nie przypadaj¹ inne œwiêta, przyj¹³
siê dobrze tak¿e w Polsce. Od ofiarowania œwiata Niepokala-
nemu Sercu Najœwiêtszej Maryi Panny przez papie¿a Piusa
XII (1942) szczególne znaczenie nadano pierwszym sobotom
miesi¹ca, podczas których jest czczone Niepokalane Serce
Najœwiêtszej Maryi Panny.

W ka¿de œwiêto maryjne mamy okazjê do nowego spojrze-
nia na Maryjê, w œwietle tekstów Pisma Œwiêtego i nauki Ko-
œcio³a. Zwykle patrzymy na Maryjê, kim by³a wobec Boga i kim
jest wobec Koœcio³a.
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2. Maryja wobec Boga

Maryja by³a z nas ludzi najbardziej zjednoczona z Trójc¹
Œwiêt¹. W uni¿eniu, zas³uchaniu i radoœci przyjê³a przynie-
sione Jej od Boga orêdzie zwiastowania. Prze¿ywa³a wielk¹
radoœæ przed Bogiem, radoœæ i wdziêcznoœæ z otrzymanego po-
wo³ania. Widaæ to w czasie Jej nawiedzin krewnej El¿biety.

Maryja zjednoczy³a swoje ¿ycie najpe³niej z ludzi z Synem
Bo¿ym, którego porodzi³a. Towarzyszy³a Jego zbawczemu
dzie³u od pocz¹tku do koñca. Prze¿y³a najg³êbiej tajemnicê
mêki, œmierci i zmartwychwstania Chrystusa. By³a ca³kowi-
cie otwarta na dzia³anie Ducha Œwiêtego. Za Jego spraw¹ do-
kona³o siê wcielenie Syna Bo¿ego do Jej ³ona. Dziêki mocy
Ducha Œwiêtego mog³a wiernie s³uchaæ, rozwa¿aæ i wype³niaæ
s³owo Bo¿e. W tym sensie Maryja jest pierwsz¹ i najlepsz¹
uczennic¹ Chrystusa, jest pierwsz¹, najwiêksz¹ chrzeœcijank¹,
jest najbli¿sza z ludzi ca³ej Trójcy Œwiêtej. Koœció³ wyrazi³ to
w s³owach: B¹dŸ pozdrowiona, Córko Boga, Ojca Wszechmo-
g¹cego; b¹dŸ pozdrowiona, Matko Syna Bo¿ego; b¹dŸ pozdro-
wiona, Oblubienico Ducha Œwiêtego.

3. Maryja wobec Koœcio³a

Maryja, jako pierwsza chrzeœcijanka i pierwsza, najdorod-
niejsza Córa Koœcio³a, sta³a siê tak¿e z woli Chrystusa Matk¹
Koœcio³a. Jest duchow¹ Matk¹ nas wszystkich. Opiekuje siê
Koœcio³em od pocz¹tku, a Koœció³ ze swej strony spogl¹da na
Ni¹ z wielk¹ czci¹ i mi³oœci¹. Powierza siê Jej opiece i wsta-
wiennictwu, ale tak¿e pragnie J¹ naœladowaæ w trwaniu przed
Bogiem w wierze, nadziei i mi³oœci, w s³uchaniu, rozwa¿aniu
i wype³nianiu Bo¿ego s³owa.
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C. Wspomnienia lokalne

WSPOMNIENIE MATKI BO¯EJ £ASKAWEJ (druga sobota maja)

Dz 1,12-16; Rz 5,12.17-19; J 2,1-11

Matka wstawiaj¹ca siê za nami

1.Pan jest ³askawy, pe³en mi³osierdzia

W pierwszych wezwaniach Litanii loretañskiej nazywamy
Maryjê m.in. Matk¹ £aski Bo¿ej. W tytule tym zawarta jest
chrzeœcijañska prawda o wstawiennictwie Maryi w rozdawnic-
twie ludziom Bo¿ej pomocy, któr¹ nazywamy ³ask¹. Mówimy
nawet, ¿e Maryja jest poœredniczk¹ ³ask. Przypomnijmy jed-
nak, ¿e Ÿród³em wszelkich ³ask jest sam Bóg. On objawi³ siê
nam jako ³askawy i pe³en mi³osierdzia. W Piœmie Œwiêtym,
zw³aszcza w Psalmach, znajdujemy wiele tekstów wys³awia-
j¹cych ³askawoœæ Boga. Oto niektóre z nich: £askawym siê
okaza³eœ, Panie, dla Twej ziemi; odmieni³eœ los Jakuba, odpu-
œci³eœ winê Twojemu ludowi; zakry³eœ wszystkie ich grzechy
(Ps 85,2-3); Chwalcie Pana, bo dobry, bo na wieki Jego ³aska-
woœæ (Ps 106,1); Pan jest ³askawy i sprawiedliwy i Bóg nasz
jest mi³osierny (Ps 116,5); Dziêkujcie Panu, bo jest dobry, bo
³aska Jego trwa na wieki (Ps 118,1); Chwalcie Pana, bo do-
bry, bo Jego ³aska na wieki (Ps 136,1). Ten ostatni psalm w ca-
³oœci wychwala Boga, którego ³aska trwa na wieki. Jest przeto
Bóg dla nas pe³en ³askawoœci. Ta ³askawoœæ Boga ujawni³a siê
szczególnie w dziele stworzenia i odkupienia. Bóg stworzy³
dla nas ten œwiat, w którym ¿yj¹ ludzie i zwierzêta, w którym
rzeki p³yn¹ do mórz i jezior, ³¹ki siê zieleni¹, kwiaty kwitn¹,
s³oñce œwieci, deszcze padaj¹, ptaki œpiewaj¹ i wiatry wiej¹.
Na takiej ziemi zamieszka³ Syn Bo¿y, który mówi³ o liliach
polnych i ptakach niebieskich, który te¿ odda³ ¿ycie za nas,
abyœmy po œmierci otrzymali szczêœliw¹ wiecznoœæ.
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Droga siostro, drogi bracie, czy wiesz, gdzie jesteœ, sk¹d
przyszed³eœ, dlaczego znalaz³eœ siê tu na ziemi, dlaczego ¿y-
jesz i dok¹d zmierzasz? Mog³o ciê nie byæ i œwiat móg³by bez
ciebie istnieæ. Dlaczego ¿yjesz akurat w takim czasie i w ta-
kim miejscu? To Bóg ciê obdarzy³ swoj¹ ³askawoœci¹, swoj¹
mi³oœci¹. Przez twoich rodziców powo³a³ ciê do ¿ycia. On ci
wybra³ czas ¿ycia na ziemi. Udzieli³ ci daru wiary i obdarza
ciê nieustannie swoj¹ pomoc¹. Jeœli uda³o ci siê w dotychcza-
sowym ¿yciu cokolwiek dobrego uczyniæ, to pamiêtaj, by³
w tym gdzieœ Bóg ze swoim wsparciem, ze swoj¹ pomoc¹.
Jezus kiedyœ powiedzia³: Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten
przynosi owoc obfity, poniewa¿ beze Mnie nic nie mo¿ecie uczy-
niæ (J 15,5).

Pomyœl tak¿e, ile razy ju¿ w ¿yciu klêka³eœ przed Bogiem
i ¿a³uj¹c za grzechy, prosi³eœ o przebaczenie. Bóg wtedy nie
chwyci³ za kij, nie odrzuci³ ciê, ale okaza³ ci swoje mi³osier-
dzie, by³ dla ciebie zawsze ³askawy i pe³en mi³osierdzia.

A popatrz na œwiat, popatrz na nasz kraj. Bóg da³ nam Ma-
ryjê, wspomo¿ycielkê. Bóg dawa³ nam i daje na ka¿dy czas
odpowiednich ludzi. Da³ Prymasa Tysi¹clecia na trudny czas
wzmagania siê z komunizmem, da³ Jana Paw³a II dla Koœcio³a
i œwiata obecnego czasu. To nic, ¿e by³ Stalin, Bierut, to nic,
¿e dzisiaj jest tylu krzykaczy i ujadaczy na Koœció³, na warto-
œci chrzeœcijañskie, na Bo¿e Prawo. Pamiêtajmy, ¿e Bóg nie
pozwoli, aby ostatecznie zwyciê¿y³y k³amstwo i nienawiœæ.
Owszem, z³o lubi byæ g³oœne, krzykliwe. Chce zakrzyczeæ, za-
g³uszyæ dobro, które bywa ciche i pokorne. Ostatecznie zwy-
ciê¿y na ziemi prawda i dobro, bo Chrystus zmartwychwsta³.
Z Bogiem nikt walki nie wygra. Wprawdzie by³ taki dzieñ, w któ-
rym cz³owiek ukrzy¿owa³ Syna Bo¿ego, ale ten Wys³aniec Bo¿y,
nasz Odkupiciel, zmartwychwsta³. Jego Koœció³, Jego wyznaw-
cy, owszem, bêd¹ nadal przeœladowani, niekiedy i krzy¿owani,
ale zwyciêstwo nale¿y do Tego, który zawis³ na krzy¿u, umar³
i zmartwychwsta³ oraz powiedzia³: Na œwiecie doznacie ucisku,
ale miejcie odwagê: Jam zwyciê¿y³ œwiat (J 16,33b).
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2. Wstawiennictwo Maryi w udzielaniu ³ask

W dzisiejszym dniu, chcemy uwydatniæ tak¿e prawdê, ¿e
Maryja jest poœredniczk¹ w rozdawnictwie ³ask. W przybli¿e-
niu tej prawdy pomo¿e nam dzisiejsza Ewangelia, opowiada-
j¹ca o weselu w Kanie Galilejskiej. Wszystkie szczegó³y s¹
w niej wa¿ne. To, co jest z pewnoœci¹ najwa¿niejsze, to to, ¿e
Chrystus uczyni³ cud na proœbê swojej Matki. Ona w³aœnie
pierwsza zauwa¿y³a brak, dostrzeg³a potrzebê nowo¿eñców.
Mia³a wiêc dobre, wra¿liwe oczy. Dostrze¿ony brak zg³osi³a
swemu Synowi: Nie maj¹ ju¿ wina (J 2,3). Szczegó³ ten ma
wa¿n¹ wymowê. Chrystus móg³ przecie¿ wybraæ inny scena-
riusz dla swego cudu, móg³ sam zauwa¿yæ brak i zaradziæ po-
trzebie. Chcia³ jednak, by w otrzymaniu daru poœredniczy³a
Jego Matka. Ten udzia³ Maryi w cudzie Chrystusa w Kanie
by³ zapowiedzi¹ Jej roli, jak¹ mia³a pe³niæ w Koœciele. Z woli
Chrystusa otrzyma³a zadanie poœredniczenia w rozdawnictwie
³ask. Dlatego nazywamy J¹ „Matk¹ £aski Bo¿ej”.

Wszyscy w to wierzymy i doœwiadczamy w ¿yciu, ¿e Ma-
ryja jest poœredniczk¹ ³ask, i tak jak w Kanie Galilejskiej pierw-
sza zauwa¿y³a brak wina i podjê³a interwencjê, tak samo czy-
ni to w Koœciele: dawniej i dziœ. Droga do Pana Boga przez
Maryjê jest dobr¹ drog¹, jest nasz¹ drog¹. To, ¿e jest to dobra
droga, potwierdza sam Bóg, okazuje bowiem tak wiele swojej
³askawoœci w³aœnie w sanktuariach maryjnych. Wszystkie one
to jakby now¹ Kan¹ Galilejsk¹. Czêstochowa, Lourdes, La Sa-
lette, Gwadelupa, Fatima – to dzisiejsza Kana Galilejska. Ma-
ryja dobrze widzi nasze potrzeby i wierzymy, ¿e wstawia siê
za nami. Ona nigdy nie zawodzi.

W latach czterdziestych dwudziestego stulecia odbywa³y
siê rekolekcje kap³añskie w Schoenstatt, w Niemczech. Pro-
wadzi³ je kap³an g³êboko uduchowiony. W ostatniej swej na-
uce mówi³ o Matce Bo¿ej. Opowiedzia³ w niej m.in. o rodzi-
nie, w której urodzi³o siê d³ugo oczekiwane, ale niewidome
dziecko. Lekarze orzekli, ¿e dziecko nigdy nie bêdzie mog³o
widzieæ, gdy¿ jego oczy pozbawione s¹ Ÿrenic. Rodzice jed-
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nak, którzy bardzo czcili Matkê Bo¿¹, z wielk¹ ufnoœci¹ zwró-
cili siê do Niej o pomoc, obiecuj¹c, ¿e ofiaruj¹ to dziecko Bogu,
je¿eli zostanie uzdrowione. W tym celu odwiedzali z dziec-
kiem wszystkie znane im maryjne miejsca p¹tnicze, odprawia-
j¹c w ka¿dym z nich dziewiêciodniow¹ nowennê. Tak pielgrzy-
mowali i modlili siê przez 9 lat. W dziewi¹tym roku, gdy od-
wiedzali kolejne miejsce p¹tnicze, w pi¹tym dniu odprawia-
nej tam nowenny, w czasie wspólnej modlitwy dziewiêciolet-
ni ch³opiec nagle krzykn¹³, ¿e widzi. Widzia³ na razie tylko
jasnoœæ, lecz z ka¿dym dniem wy³ania³y siê coraz wyraŸniej
kszta³ty. Lekarz stwierdzi³, ¿e dziecko otrzymuje powoli nowe
Ÿrenice, co dla niego by³o zjawiskiem niewyt³umaczalnym. W
bardzo krótkim czasie ch³opiec móg³ normalnie widzieæ. Re-
kolekcjonista zakoñczy³ swoje opowiadanie s³owami: „a tym
ch³opcem – jestem ja”.

3. Nasze zadania

Maryja nam pomaga. Pamiêtajmy zawsze o tym. Pamiêtaj-
my, ¿e mamy Matkê, która dobrze widzi i wie, czego nam po-
trzeba. We wszystkich naszych potrzebach pamiêtajmy o Bo-
gu pe³nym ³askawoœci, który chce nam okazywaæ swoj¹ do-
broæ za wstawiennictwem Matki Chrystusa, któr¹ nazywamy
Matk¹ £aski Bo¿ej. Doœwiadczaj¹c ³askawoœci Boga, pamiê-
taj¹c o poœrednictwie Maryi, b¹dŸmy tak¿e ³askawi, dobrzy
i mi³osierni dla drugich.

Naœladujmy zatem samego Boga w Jego mi³osierdziu i ³a-
skawoœci, tak jak naœladowa³a Go i nadal naœladuje Maryja.

Wroc³aw, par. pw. œw. Karola Boromeusza, 14 V 1995 (uroczystoœæ Matki
Bo¿ej £askawej)
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WSPOMNIENIE NMP FATIMSKIEJ (13 maja)

Dz 1,12-14; £k 1,26-38

Orêdzie Fatimy

1. Okolicznoœci zjawienia siê NMP w Fatimie

Dzisiaj wspominamy wydarzenie z 13 maja 1917 roku.
Trwa³a wtedy jeszcze pierwsza wojna œwiatowa. Europa by³a
niespokojna. Na frontach ginêli ¿o³nierze. Wiele miast i wio-
sek by³o wyniszczonych. W Rosji przygotowywano rewolu-
cjê bolszewick¹, która mia³a byæ rozprzestrzeniona na ca³¹
Europê. Wœród przywódców tzw. klasy robotniczej pog³êbia³a
siê wrogoœæ do Koœcio³a. Dla Polski zaœwita³a nadzieja na od-
zyskanie niepodleg³oœci, jako ¿e zaborcy prowadzili ze sob¹
wojnê.

W takim to czasie, 13 maja 1917 roku, w niewielkiej miej-
scowoœci w Portugalii, w Fatmie, zjawi³a siê Matka Najœwiêt-
sza trojga dzieciom: £ucji, Hiacyncie i Franciszkowi. Dzieci
widzia³y J¹ 6 razy, zawsze 13 dnia miesi¹ca, od maja a¿ do
paŸdziernika. Maryja ukazywa³a siê dzieciom z ró¿añcem w rê-
ku. Zachêca³a dzieci do modlitwy ró¿añcowej w intencji na-
wrócenia grzeszników. Prosi³a te¿ pastuszków o przekazanie
œwiatu orêdzia pokuty. Mo¿na powiedzieæ, ¿e ca³e orêdzie Mat-
ki Bo¿ej w Fatimie by³o wezwaniem do modlitwy i do pokuty.

2. Wezwanie Matki Bo¿ej do modlitwy

•le zaczyna dziaæ siê na œwiecie, gdy ludzie przestaj¹ siê
modliæ. Jest to znak zaniku wiary, bowiem modlitwa jest pierw-
szym przejawem wiary. Kto naprawdê wierzy, ten siê modli.
Je¿eli ktoœ oznajmia, ¿e jest wierz¹cy, ale niepraktykuj¹cy, to
mówi o wierze deklaratywnej, która nie jest wiar¹ ¿yw¹.

Przyk³ad modlitwy zostawi³ nam sam Jezus Chrystus, któ-
ry czêsto oddala³ siê w odosobnienie na modlitwê, na rozmo-
wê z Ojcem. On te¿ zostawi³ nam najw³aœciwsz¹ modlitwê,
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Ojcze nasz, któr¹ nazywamy Modlitw¹ Pañsk¹. Wzór modli-
twy zostawi³a nam tak¿e Maryja. Widzimy J¹ na modlitwie:
w Nazarecie, potem u œw. El¿biety, nastêpnie na Kalwarii i
w Wieczerniku z Aposto³ami, w oczekiwaniu na zes³anie Du-
cha Œwiêtego.

Przyk³ad rozmodlenia pozostawili nam œwiêci. Mamy tyle
œwiadectw o tym. O œw. Janie Sarkandrze z Czech, którego
Ojciec Œw. Jan Pawe³ II kanonizowa³, mówi siê, ¿e gdy mia³
po³amane rêce, przewraca³ sobie w brewiarzu kartki jêzykiem.
Pozosta³ do koñca wierny modlitwie brewiarzowej.

Maryja, zjawiaj¹c siê w Fatimie, prosi³a szczególnie o pie-
lêgnowanie modlitwy ró¿añcowej. Mia³ to byæ duchowy orê¿
przeciw bezbo¿nictwu. Wiedzia³ z pewnoœci¹ o tym Wincen-
ty Witos. Opowiada³ o nim kiedyœ pewien ksi¹dz diecezji tar-
nowskiej nie¿yj¹cemu ju¿ dziœ ks. abp. Jerzemu Ablewiczo-
wi, ordynariuszowi tarnowskiemu, jak przed drug¹ wojn¹ œwia-
tow¹ spotka³ na przystanku Wincentego Witosa. Ów przed-
wojenny m¹¿ stanu trzyma³ w rêku ró¿aniec i modli³ siê. Krótko
przed œmierci¹ powiedzia³ do swego spowiednika w szpitalu
Bonifratrów w Krakowie: „Nie ma ju¿, widzê, dla mnie ¿ad-
nej rady, a ¿e i najbli¿si odchodz¹ ode mnie, trzeba mi siê spo-
sobiæ w dalek¹ drogê”. Zaraz po œmierci opleciono mu rêce
ró¿añcem, który znaleziono w jego ubraniu.

Ró¿aniec – to wielki duchowy orê¿. Nie mówmy, ¿e nie
mo¿emy niczego zmieniæ. Mo¿emy du¿o zmieniæ w³aœnie na-
sz¹ modlitw¹. Mo¿emy wiele wartoœci obroniæ naszym ró¿añ-
cem. Mo¿emy przyczyniæ siê do wzrostu dobra w Koœciele i
w narodzie w³aœnie przez nasz¹ modlitwê i dobre ¿ycie. Dla-
tego bierzmy do rêki ró¿aniec nie tylko w Koœciele, ale wszê-
dzie na drogach naszego zwyczajnego, codziennego ¿ycia.

Wiernoœci¹ modlitwie ró¿añcowej odpowiadajmy na apel
Matki Bo¿ej Fatimskiej.
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3. Wezwanie Matki Bo¿ej do pokuty

Drugie wa¿ne przes³anie Matki Bo¿ej Fatimskiej – to we-
zwanie do czynienia pokuty. W Ewangelii czytamy s³owa Chry-
stusa: Bynajmniej, powiadam wam: jeœli siê nie nawrócicie,
wszyscy podobnie zginiecie (£k 13,3.5). Œwiat mo¿na zmieniæ
przez modlitwê i pokutê. Jezus podj¹³ pokutê za nas. Szczy-
tem tej pokuty by³a œmieræ na krzy¿u. Mo¿emy i my – naœla-
duj¹c Chrystusa – ofiarowaæ pokutê za innych. Niekiedy ¿ali-
my siê, ¿e nasze proœby, które Bogu przedk³adamy, nie s¹ spe³-
niane. Bolejemy te¿ niekiedy, ¿e nasze proœby, upomnienia,
pouczenia kierowane do dzieci, rodzeñstwa, znajomych nie
przynosz¹ skutku. Mo¿e w³aœnie wtedy trzeba zamieniæ s³owa
pouczeñ, próœb na cich¹ pokutê. Przy takim spojrzeniu na war-
toœæ pokuty lepiej rozumiemy orêdzie Matki Bo¿ej z Fatimy.

Jeœli czcimy coraz bardziej Maryjê Fatimsk¹, jeœli rozsze-
rzaj¹ siê nabo¿eñstwa fatimskie, odprawiane trzynastego dnia
miesi¹ca, to jest to znak, ¿e orêdzie Matki Bo¿ej Fatimskiej
jest nadal aktualne i ci¹gle domaga siê odpowiedzi z naszej
strony. OdpowiedŸ ta ma na imiê: modlitwa i pokuta.

Brzeg, par. pw. œw. Miko³aja, 13 XI 1994; Wroc³aw, par. pw. œw. Boniface-
go, 13 XII 2001

WSPOMNIENIE NMP NIEUSTAJ¥CEJ POMOCY (27 czerwca)

Ap 12,1.3-6a.10ab; J 19,25-27

Matka pomagaj¹ca nam nieustannie

1. Cz³owiek istot¹ ograniczon¹

Niemal nieustannie doœwiadczamy w naszym ¿yciu ró¿nych
ograniczeñ. Maj¹ one miejsce zarówno w sferze cielesnej,
materialnej, jak i duchowej. Doœwiadczamy ograniczenia
w dziedzinie mówienia, chodzenia, biegania, jedzenia, spania
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itd. Widzimy, jak s¹ przesuwane granice rekordów w sporcie:
w biegach, skokach, rzutach. Jednak¿e wiemy, ¿e cz³owiek nie
ma w tej dziedzinie nieograniczonych mo¿liwoœci. Doœwiad-
czamy tak¿e ró¿nych ograniczeñ w sferze duchowej. Nasza
wiedza jest ci¹gle niepe³na. Mo¿emy uczyæ siê ca³e ¿ycie, a
i tak nie zdo³amy posi¹œæ informacji o wszystkim. St¹d te¿
¿aden cz³owiek nie mo¿e powiedzieæ, ¿e ju¿ wszystko wie.
Tak¿e w realizacji naszych pragnieñ, zamierzeñ, celów natra-
fiamy na przeszkody, których nie potrafimy pokonaæ. Czasem
nam ktoœ pomo¿e je usun¹æ, ale bywa to tylko czêœciowe. Czê-
sto nasz dramat polega na tym, ¿e nie mo¿emy zrealizowaæ
naszych najg³êbszych pragnieñ, które rzeczywiœcie bywaj¹
wielkie, zdaæ by siê mog³o, ¿e nawet nieograniczone, a ich
osi¹gniêcie, spe³nienie bywa tylko cz¹stkowe, w ka¿dym ra-
zie – niepe³ne. Szukamy wiêc pomocy u innych. Ludzie wie-
rz¹cy szukaj¹ tej pomocy tak¿e, a niektórzy przede wszystkim
– u Pana Boga.

Wœród niebieskich wspomo¿ycieli wa¿ne miejsce zajmuje
Najœwiêtsza Maryja Panna. Istotnie, pomaga Ona ludziom, dla-
tego zosta³a nazwana Matk¹ Pomocy Nieustaj¹cej.

2. Nowenna do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy

W polskiej pobo¿noœci maryjnej, zw³aszcza parafialnej,
przyjê³o siê nabo¿eñstwo do Najœwiêtszej Mary Panny, zwane
Nowenn¹ do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy. Wyros³o ono
z duchowej potrzeby wiernych, z przekonania, ¿e Maryja jest
Matk¹ pomagaj¹c¹. Mamy na to tyle dowodów, œwiadectw i hi-
storycznych, i wspó³czesnych.

Mówi¹c o Matce Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy, chcê wspo-
mnieæ ks. pra³ata Franciszka Kutrowskiego, d³ugoletniego pro-
boszcza parafii pw. Matki Bo¿ej Pocieszenia w O³awie. By³
on gorliwym czcicielem Matki Bo¿ej. Du¿¹ wagê przyk³ada³
do cotygodniowej Nowenny do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Po-
mocy. Ka¿dego tygodnia s³yszano w koœciele w O³awie jego do-
nios³y, melodyjny g³os: Matko Pomocy Nieustaj¹cej, proœ Boga
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za nami, proœ Boga za nami. Gdy le¿a³ przed œmierci¹ – po wy-
lewie – w szpitalu, gdy straci³ mo¿liwoœæ prowadzenia sensow-
nej rozmowy, powtarza³ niemal bez przerwy modlitwê Zdro-
waœ, Maryjo, ³aski pe³na... Okaza³o siê, ¿e ta modlitwa by³a dla
niego bardzo wa¿na, ¿e by³a czêsto odmawiana. Za to przywi¹-
zanie do Matki Najœwiêtszej cenili go bardzo jego parafianie.

3. Zaufajmy Maryi

Ks. W³odzimierz Sedlak, profesor Katolickiego Uniwersy-
tetu Lubelskiego, twórca nowej ga³êzi nauki, tzw. bioelektro-
niki, mia³ zwyczaj poœwiêcaæ w konferencjach rekolekcyjnych
g³oszonych do kap³anów czy kleryków jedn¹ naukê Matce
Bo¿ej. Podaj¹c wiele œwiadectw z ¿ycia, formu³owa³ koñco-
wy wniosek, ¿e Matka Najœwiêtsza nigdy nie zawodzi, ¿e warto
Jej naprawdê zaufaæ.

Jako czciciele Maryi winniœmy zachêcaæ siê nawzajem do
odnawiania naszego zaufania do Maryi. Czasem doœwiadcza-
my, ¿e nasze proœby do Niej kierowane pozostaj¹ jakby niewy-
s³uchane. Nie mo¿e to os³abiaæ naszej wiêzi z Ni¹. Maryja do-
brze wie, co czyniæ z naszymi proœbami. Niekiedy przychodzi
nam z pomoc¹, ale na innej drodze, ni¿ my sobie to zaplanujemy.

Maryjo, Matko Pomocy Nieustaj¹cej, pomagaj nam nie-
ustannie, proœ Boga za nami.

O³awa, par. pw. Matki Bo¿ej Pocieszenia, wrzesieñ 1968

WSPOMNIENIE NMP ANIELSKIEJ (2 sierpnia)

Dz 1,12-14; £k 1,26-38

Wywy¿szona nad anio³ów

1. Odpust Porcjunkuli

W czasie uroczystoœci maryjnych œpiewamy czêsto w na-
szym kraju pieœñ: Królowej anielskiej œpiewajmy, ró¿ami
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uwieñczmy Jej skroñ. Jej serca w ofierze sk³adajmy, ze ³zami
wo³ajmy Doñ. O Maryjo, b¹dŸ nam pozdrowiona, b¹dŸ Ty za-
wsze Matk¹ nam. W pieœni tej zwracamy siê do Maryi, jako do
Królowej anio³ów. Tytu³ ten zwi¹zany jest w du¿ej mierze ze
œw. Franciszkiem z Asy¿u. To w³aœnie on by³ szczególnym
czcicielem Matki Chrystusa. Krótko przed swoj¹ œmierci¹ wy-
prosi³ u Maryi dar odpustu, zwany odpustem Porcjunkuli. Przy-
pomnijmy, ¿e odpust jest darem Bo¿ym, jest darowaniem kary
doczesnej za grzechy. Cz³owiek, otrzymuj¹cy dar odpustu,
dostêpuje odpuszczenia kary czyœæcowej za pope³nione winy.
Mo¿e ten dar wyprosiæ tak¿e dla kogoœ innego.

Odpust Porcjunkuli mo¿na zyskaæ dnia 2 sierpnia, kiedy
w zakonach franciszkañskich obchodzona jest uroczystoœæ
Matki Bo¿ej Anielskiej. Kolebk¹ tej uroczystoœci jest Asy¿,
a zw³aszcza dolna bazylika franciszkañska wzniesiona pod
wezwaniem Matki Bo¿ej Anielskiej. Tu czci siê w szczególny
sposób Matkê Bo¿¹ jako Królow¹ anio³ów i œw. Franciszka,
Jej wielkiego duchowego syna. To tutaj œw. Franciszek otrzy-
ma³ polecenie duchowej naprawy Koœcio³a; i rzeczywiœcie
przez swoje ¿ycie w postawie ubóstwa, czystoœci, pos³uszeñ-
stwa, mi³oœci do Boga, do cz³owieka i do œwiata przyrody przy-
czyni³ siê do odnowy Koœcio³a XIII wieku.

2. Duchowoœæ Maryi

Gdy patrzymy dziœ na Maryjê jako na Królow¹ anio³ów,
podkreœlamy jej uduchowienie. Maryja by³a bliska anio³om
w s³u¿eniu Bogu, w adoracji Boga, w prowadzeniu ¿ycia we-
d³ug ducha, a nie wed³ug cia³a. Ca³e ¿ycie spêdzi³a w posta-
wie czystoœci, ubóstwa i pos³uszeñstwa. Wartoœci te ci¹gle s¹
zwalczane przez nieprzyjació³ Boga. Ludziom nieustannie za-
gra¿a zmaterializowanie, hedonizm, liberalizm moralny, per-
misywizm. Wiemy, do jakiego ¿yciowego spustoszenia dopro-
wadza uleganie pokusie ¿ycia wed³ug cia³a, gdzie wyolbrzy-
mia siê wartoœæ tego, co cielesne, co materialne. Jako chrze-
œcijanie, jako kap³ani i wierni œwieccy jesteœmy powo³ani, by
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s³owem i ¿yciem prezentowaæ postawê ¿ycia wed³ug ducha,
w której zabiega siê o wartoœci ewangeliczne: czystoœæ, ubó-
stwo i pos³uszeñstwo, które by³y tak drogie Matce Najœwiêt-
szej i œw. Franciszkowi z Asy¿u.

3. Wezwani do ¿ycia wed³ug ducha

Bêd¹c dziœ przed Maryj¹, Królow¹ anio³ów, dajmy siê ocza-
rowaæ Jej duchowoœci¹, Jej œwiêtoœci¹. Koœció³ do Niej odno-
si s³owa Liturgii godzin: Odzia³ mnie Pan szat¹ zbawienia
i okry³ mnie p³aszczem sprawiedliwoœci (ant. I Nieszporów uro-
czystoœci Niepokalanego Poczêcia NMP); Bia³a jak œnieg jest
Twoja szata, a Twoje oblicze promienne jak s³oñce (ant. II Nie-
szporów uroczystoœci Niepokalanego Poczêcia NMP). W tym
zmaterializowanym œwiecie broñmy wartoœci duchowych,
wartoœci, które widniej¹ w osobie Królowej anio³ów. Proœmy
dziœ Maryjê nie tylko w sprawach doczesnych, które nas przy-
gniataj¹, ale proœmy o moc ducha, byœmy modli wytrzymaæ
pod krzy¿ami naszego ¿ycia.

Uroczystoœæ Matki Bo¿ej Anielskiej ma piêkn¹ tradycjê
w sanktuarium maryjnym Matki Bo¿ej Pocieszenia w Le¿aj-
sku. Ojcowie bernardyni, opiekunowie tego miejsca, corocz-
nie zapraszaj¹ na dzieñ 2 sierpnia wiernych okolicznych miej-
scowoœci. W latach powojennych utrwali³a siê tradycja przy-
bywania na odpust Porcjunkuli licznych pielgrzymek z oko-
licznych miast i wsi. Swoje sta³e miejsce w programie uroczy-
stoœci maj¹ wierni z pobliskiej Sieniawy.

Niech te dobre tradycje bêd¹ dla nas wezwaniem do zatro-
skania o nasze duchowe podobieñstwo do Matki Chrystusa,
Królowej anio³ów.

Asy¿, bazylika Matki Bo¿ej Anielskiej, 7 VII 1995
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WSPOMNIENIE MATKI BO¯EJ POCIESZENIA

(sobota po wspomnieniu œw. Augustyna)

2 Kor 1,3-7; £k 1,39-55

Maryja nasz¹ Pocieszycielk¹

1. Potrzeba pocieszenia na tym ³ez padole

Wœród wielu tytu³ów, jakimi chrzeœcijanie obdarzyli Mat-
kê Chrystusa, znajdujemy tytu³ Matki Bo¿ej Pocieszenia. Przy-
pomina nam on, ¿e Maryja przynosi nam pocieszenie. Jest ono
nam bardzo potrzebne, gdy¿ na co dzieñ doœwiadczamy tyle
zmartwieñ. ̄ yjemy na ziemi, gdzie jest tyle bólu, nêdzy i cier-
pienia. Na ziemi cz³owiek niemal w ka¿dym czasie potrzebuje
pociechy. Nazywamy czasem ziemiê „³ez pado³em”, „dolin¹
p³aczu”.

Jest na ziemi tak wiele cierpienia fizycznego. Ludzie cier-
pi¹ w szpitalach i swoich mieszkaniach. Czekaj¹ niekiedy na
ciê¿kie operacje. Czekaj¹ wszêdzie, nie tylko w Polsce, ale
i w krajach bogatych, gdzie siê mieszka w wygodnych domach,
gdzie siê jeŸdzi szybkimi samochodami. Tam te¿ ludzie cier-
pi¹. Walcz¹ ze œmierci¹, umieraj¹, prze¿ywaj¹ pogrzeby, wy-
padki drogowe, ró¿ne nieszczêœcia. Wszêdzie jest cierpienie
fizyczne. ̄ adna nauka i technika nie wyzwoli nas od cierpienia.

24 czerwca 1989 roku bp Tadeusz Rybak wyœwiêci³ we
Wroc³awiu 37 diakonów. Na drugi dzieñ po œwiêceniach,
w pierwszy dzieñ wakacji, jeden z diakonów wybra³ siê z ksiê-
dzem wikariuszem i z ministrantem z Oleœnicy na przeja¿d¿-
kê rowerow¹. W czasie jazdy upad³ na ziemiê. Dozna³ omdle-
nia. Badania wykaza³y, ¿e w g³owie od pewnego czasu znaj-
dowa³ siê guz rakowy. Zrobiono operacjê w klinice w Pozna-
niu. Operacja trwa³a 6 godzin. Po operacji ju¿ nie odzyska³
przytomnoœci. 15 lipca wspomnianego roku w Oleœnicy odby³
siê jego pogrzeb. Pan Bóg zabra³ go w 24. roku ¿ycia. Nie
pozwoli³ mu tu, na ziemi, doczekaæ kap³añstwa.
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Ziemia jest naprawdê pado³em ³ez. Wspominamy w tych
dniach okrutne lata II wojny œwiatowej. Ile¿ bólu i ³ez przy-
nios³a ta wojna. Ile¿ ojców, mê¿ów i synów nie powróci³o do
swoich rodzinnych domów. Zostali spaæ snem wiecznym na
obcej ziemi. Ile¿ kap³anów w czasie wojny nie powróci³o do
swoich koœcio³ów, do o³tarzy, do konfesjona³ów. Zginê³o ich
prawie 2,5 tysi¹ca. Ile¿ ludzi zginê³o w czasie tzw. pokoju,
w latach powojennych, ile¿ wykonano wyroków œmierci na
by³ych ¿o³nierzach AK, ile¿ wywieziono i zamêczono na Sy-
berii. Ostatnio czytamy coraz wiêcej o tych katorgach, jakim
byli poddawani nasi bracia i siostry na Wschodzie.

W sobotê, 2 wrzeœnia 2000 roku, mia³o miejsce otwarcie
i poœwiêcenie cmentarza polskiego w Miednoje. Uroczystoœæ
by³a transmitowana przez polsk¹ telewizjê. Przyjecha³o trzech
biskupów, sporo kap³anów i przede wszystkim rodziny pomor-
dowanych rodaków, g³ównie milicjantów. Widaæ by³o wielkie
wzruszenie, zw³aszcza u tych, którzy stracili tam najbli¿szych.

Oprócz cierpieñ fizycznych spotykamy w œwiecie tyle cier-
pieñ moralnych, duchowych. Gdy w pracy ktoœ nam psuje opi-
niê, do³ki pod nami kopie; gdy córka nie chce rozstaæ siê z cz³o-
wiekiem ¿onatym i zabiera innej kobiecie mê¿a; gdy ojciec czy
syn nie potrafi uwolniæ siê od kieliszka; gdy w domu zdarzaj¹
siê czêste k³ótnie – wtedy doœwiadczamy cierpienia duchowe-
go. Mo¿e byæ ono trudniejsze ani¿eli cierpienie fizyczne.

Jesteœmy na tym ³ez padole. Tyle ró¿nej biedy nas dotyka.
I w³aœnie potrzebujemy wszyscy w tym ziemskim domu po-
cieszenia, wsparcia, by wytrwaæ, by przetrwaæ, by siê nie za-
³amaæ. Pocieszenie cz³owieka jest tu za ma³e. Potrzebujemy
te¿ pociechy z góry. To pocieszenie przychodzi w du¿ym stop-
niu od Maryi.

2. Maryja – nasz¹ Matk¹ Pocieszenia

Maryja pociesza³a za ¿ycia ziemskiego, pociesza³a w hi-
storii Koœcio³a. Ona dziœ przynosi nam pocieszenie. Kto ko-
cha Maryjê, ten doznaje zawsze Jej pomocy, doznaje Jej po-



125

ciechy. Po co ludzie wêdruj¹ ju¿ od wieków do Czêstochowy,
do Kalwarii Zebrzydowskiej, do Kalwarii Pac³awskiej? Dla-
czego pielgrzymuj¹ do Lourdes, do Fatimy, do La Salette? Tak
wiele ludzi szuka u Maryi pomocy, pocieszenia. Kto do Niej
siê ucieka, nigdy siê nie zawiedzie.

Jak nas Maryja pociesza? Co nam mówi, gdy do Niej siê
modlimy, gdy J¹ prosimy o pomoc, o pociechê? Ona nam swo-
im milczeniem, swoim spojrzeniem z obrazów, które czcimy,
mówi: „Nie bójcie siê! Jestem z wami! Ufajcie, mój Syn zwy-
ciê¿y³ œwiat. Ludzie Go zabili, ale On zmartwychwsta³ i po-
wiedzia³: miejcie odwagê, Jam zwyciê¿y³ œwiat (J 16,33b).
Wytrwajcie, Bóg was nie opuœci. W ka¿dym cierpieniu jestem
z wami. Patrzcie na Mnie. Ja te¿ cierpia³am. Rodzi³am Chry-
stusa w opuszczeniu, w stajni. Ucieka³am z Nim do dalekiego
Egiptu. Sz³am za Nim drog¹ krzy¿a. Patrzy³am na Jego upadki
pod krzy¿em. Patrzy³am na Jego konanie i œmieræ. Przyjê³am
Jego zmar³e cia³o po œmierci. I oto mój ból i cierpienie zamie-
ni³y siê w radoœæ. Jestem w niebie. Czekam na was. Tu jest dla
was miejsce. Wytrwajcie w dobrym na ziemi. Czyñcie, co wam
Syn mój poleca. Wype³niajcie wolê Boga. Jeœli zawierzycie
Bogu, nie przegracie niczego, wygracie wszystko”. To jest
w³aœnie pocieszenie Maryi.

3. Nasze zadanie pocieszania

Maryja przypomina nam dziœ, i¿ my tak¿e winniœmy po-
cieszaæ siê nawzajem; pocieszaæ samotnych, za³amanych, cier-
pi¹cych. Jak wiele mo¿na pomóc cz³owiekowi dobrym s³o-
wem, s³owem pociechy, s³owem otuchy. Pocieszajmy siê wiêc
wzajemnie, uœmiechajmy siê do siebie ¿yczliwie. Uœmiech
¿yczliwoœci, uœmiech pocieszenia, jest nam dziœ bardzo po-
trzebny. Zauwa¿my, ¿e tylko cz³owiek mo¿e siê uœmiechaæ.
Uœmiech pojawia siê tylko na twarzy cz³owieka. Kiedyœ dziew-
czynka powiedzia³a do swojej mamy: „Mamusiu ty, gdy siê
uœmiechasz, jesteœ o wiele piêkniejsza ani¿eli wtedy, gdy siê
wymalujesz”.
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Szukajmy zatem pociechy u Maryi. Nie szukajmy pocie-
chy w œwiecie. Do naszej wspólnej Matki biegnijmy w ka¿-
dym utrapieniu. Nieœmy te¿ pocieszenie naszym bliŸnim. Nie
odwracajmy siê od tych, którzy siê martwi¹, smuc¹, których
przygniata krzy¿. Nieœmy im pocieszenie, podnoœmy ich na
duchu. Wtedy bêdziemy podobni do Maryi. Matko Bo¿a Po-
cieszenia, módl siê za nami.

O³awa, par. pw. Matki Bo¿ej Pocieszenia, 3 IX 1989 oraz 3 IX 2000

WSPOMNIENIE MATKI BO¯EJ MI£OSIERDZIA (16 listopada)

Tt 3,4-7; £k 1,26-38

Maryja – Matk¹ Mi³osierdzia

1. Mi³osierdzie Bo¿e – Ÿród³em mi³osierdzia Maryi

Wœród licznych tytu³ów przypisywanych Matce Najœwiêt-
szej, tradycja chrzeœcijañska przyda³a Jej miano „Matki Bo¿ej
Mi³osierdzia”. Koœció³ zaakceptowa³ ten tytu³, gdy¿ uznaje, i¿
w Maryi najpe³niej ujawni³o siê mi³osierdzie Bo¿e wobec stwo-
rzenia. Ona bowiem zosta³a wybrana na Matkê dla Zbawiciela
œwiata. Dzie³o odkupienia cz³owieka i œwiata, jako dzie³o Bo-
¿ego mi³osierdzia, dokonane przez Chrystusa, najpierw ogar-
nê³o Maryjê. Ona najpe³niej z ludzi przyjê³a ten Bo¿y dar. By³a
œwiadoma tego daru, dlatego w swoim Magnificat wyzna³a:
Wielbi dusza moja Pana, i raduje siê duch mój w Bogu, moim
Zbawcy. Bo wejrza³ na uni¿enie S³u¿ebnicy swojej. Oto b³ogo-
s³awiæ Mnie bêd¹ odt¹d wszystkie pokolenia, gdy¿ wielkie rze-
czy uczyni³ Mi Wszechmocny. Œwiête jest Jego imiê – a swoje
mi³osierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych,
co siê Go boj¹ (£k 1,46-50).

Maryja jest wiêc pierwsz¹ „odbiorczyni¹” Bo¿ego mi³o-
sierdzia. Tak jak wszystkie inne przymioty Bo¿e maj¹ w Niej



127

najdoskonalsze odbicie, tak i przymiot Bo¿ego mi³osierdzia ma
w³aœnie w Maryi najwyraŸniejszy rys.

Prawdê tê przypomnia³ ostatnio Koœcio³owi i œwiatu Jan
Pawe³ II w encyklice Dives in misericordia.

2. Maryja jest Matk¹ Mi³osierdzia

Maryja jest Matk¹ Mi³osierdzia. Ta, która przyjê³a Bo¿e
mi³osierdzie, obdarza nas dziœ swoj¹ mi³oœci¹. Pomaga nam,
wyprasza nam u Boga mi³osierdzie. Czyni to w licznych sank-
tuariach, czyni to w naszym codziennym ¿yciu.

Rys mi³osierdzia Matki Bo¿ej jest dobrze uwydatniony
w modlitwie, która zaczyna siê od s³ów: Witaj, Królowo, Mat-
ko Mi³osierdzia. Jest to modlitwa, któr¹ Koœció³ odmawia ju¿
od wielu wieków. Odmawia j¹ w ró¿nych jêzykach. Najbar-
dziej znana jest w jêzyku ³aciñskim i zaczyna siê od s³ów: Sa-
lve, Regina, Mater Misericordiae.

Uczyñmy tê modlitwê przedmiotem krótkiej medytacji.
Witaj, Królowo, Matko Mi³osierdzia, ¿ycie, s³odyczy i na-

dziejo nasza witaj. Zwracamy siê do Maryi jako do Królowej.
Jej królowanie wzglêdem nas jest jednak inne ni¿ królowanie
czy panowanie ludzkie. Maryja jest nasz¹ Królow¹ jako S³u-
¿ebnica, królowaæ bowiem w jêzyku Ewangelii to tyle, co s³u-
¿yæ. Ona sama nazwa³a siê s³u¿ebnic¹ Pañsk¹ (por. £k 1,38).
Mówimy w tym wersecie te¿, ¿e Maryja jest nasz¹ nadziej¹,
nadziej¹ na zwyciêstwo, nadziej¹ na osi¹gniêcie potrzebnego
nam dobra.

Do Ciebie wo³amy, wygnañcy, synowie Ewy; do Ciebie
wzdychamy, jêcz¹c i p³acz¹c na tym ³ez padole. W s³owach
tych wyra¿amy gorzk¹ prawdê o sobie, o naszej ziemskiej kon-
dycji, o naszym ziemskim ¿yciu. Jesteœmy wygnañcami. Jako
synowie naszej wspólnej matki, Ewy, utraciliœmy pierwotny
raj, pierwotne szczêœcie. Jesteœmy jakby na wygnaniu. Nasze
¿ycie up³ywa niekiedy w jêkach i p³aczu. Jesteœmy na tym ³ez
padole. Nie trzeba nikogo przekonywaæ, ¿e tak jest. Ziemia
jest pado³em p³aczu nie tylko dla biedaków, którzy w zimie
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szukaj¹ schronienia na dworcach, na klatkach schodowych.
Ziemia jest pado³em p³aczu tak¿e dla mo¿nych tego œwiata.

Przeto, Orêdowniczko nasza, one mi³osierne oczy Twoje na
nas zwróæ. Nazywamy Maryjê w tej czêœci modlitwy Orêdow-
niczk¹, a wiêc t¹, która pamiêta o nas, której zale¿y na nas.
Mówimy w tych s³owach, ¿e Maryja ma mi³osierne oczy. Tak,
to prawda, takie oczy mia³a na weselu w Kanie Galilejskiej.
Takie oczy ma w swoich sanktuariach, gdzie tyle jest znaków
ludzkiej wdziêcznoœci dla Niej, za Jej mi³osierne, dobre oczy.

A Jezusa, b³ogos³awiony owoc ¿ywota Twojego, po tym
wygnaniu nam oka¿. O ³askawa, o litoœciwa, o s³odka Panno
Maryjo. W koñcowych s³owach tej modlitwy prosimy o to, co
najwa¿niejsze, o przyprowadzenie nas po ziemskim ¿yciu, po
ziemskim wygnaniu – do Jezusa, gdy¿ to ostatecznie jest naj-
wa¿niejsze. Wa¿ne jest wygrane ¿ycie ziemskie. Jeszcze wa¿-
niejsze jest wygrane ¿ycie wieczne.

3. Nasze naœladowanie Maryi w czynieniu mi³osierdzia

Jakie jest przes³anie dzisiejszego œwiêta? Czy tylko takie,
by Maryjê prosiæ, by wo³aæ do Niej o pomoc, jako wygnañcy
synowie Ewy, z tego ³ez pado³u? Owszem, tak, ale nie mniej
wa¿ne jest tak¿e drugie przes³anie, aby Maryjê naœladowaæ
w rozdawnictwie mi³osierdzia. Mi³osierdzie powinno przep³y-
waæ przez nasze serca, przez naszej ¿ycie. Tak jak mi³osier-
dzie Bo¿e dosiêg³o i dosiêga œwiata przez Maryjê, tak winni-
œmy wszyscy stawaæ siê przekaŸnikami Bo¿ego mi³osierdzia.
W tym dziele potrzebne jest zaanga¿owanie z naszej strony.

Znamy przypowieœæ o mi³osiernym Samarytaninie, który
ulitowa³ siê nad nieszczêœliwym cz³owiekiem. Znamy œw. brata
Alberta, który zrezygnowa³ z kariery malarza i poœwiêci³ siê
krakowskiej biedocie. Znamy Matkê Teresê z Kalkuty, która s³u-
¿y³a najbiedniejszym z biednych. Niech te przyk³ady nas sk³a-
niaj¹ do czynienia mi³osierdzia. Wtedy Maryja, Matka Mi³osier-
dzia, bêdzie z nas siê cieszyæ, wtedy bêdziemy do Niej podobni.

Oleœnica par. pw. Matki Bo¿ej Mi³osierdzia, 16 XI 1999
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IV. HOMILIE OKOLICZNOŒCIOWE

Maryja w moim ¿yciu

1 Krl 12,26-32; 13,33-34; Mk 8,1-10

1. Rola matki w naszym ¿yciu

Ewangeliczne opowiadanie o rozmno¿eniu chleba przypo-
mina nam, ¿e Jezus karmi ludzi nie tylko s³owem prawdy, ale
tak¿e chlebem. Dba o ca³ego cz³owieka. Karmi ducha i cia³o.
Przez to jawi siê jako s³uga cz³owieka, przyjaciel ludzi potrze-
buj¹cych, spiesz¹cy wszystkim z pomoc¹.

Dziœ, w sobotê, chcemy wybraæ siê w odwiedziny do domu
rodzinnego Chrystusa. Chcemy z³o¿yæ wizytê szczególnie Mat-
ce Jezusa – tej osobie, która Go urodzi³a i wychowa³a. Z tych
odwiedzin cieszy siê zapewne sam Chrystus, bo On – jak trze-
ba przyj¹æ – najlepiej ze wszystkich mieszkañców ziemi ko-
cha³ swoj¹ Matkê. Mo¿emy o tej Jego mi³oœci wnioskowaæ,
myœl¹c o naszym stosunku do naszych ziemskich matek. Pra-
wie wszyscy z was maj¹ swoje ziemskie matki. Ile¿ one myœl¹
o was. Troszcz¹ siê o wasze zdrowie. Zabiegaj¹ o wszystko.
Pragn¹, ¿eby w ¿yciu by³o wam dobrze. I zapewne myœl¹ o was
w czasie tych trzech dni. Ciekawe s¹, co tu robicie, jak siê czu-
jecie i jacy powrócicie do nich. Taka jest ju¿ natura matki.
Dobra matka myœli o dziecku. Pragnie, by jej dziecku by³o
dobrze. Matka jest tym cz³owiekiem, który s³owu „kocham”
nadaje tu, na ziemi, najpe³niejszy wymiar. St¹d te¿ ludzie u³o-
¿yli tak wiele piêknych piosenek, napisali wiele ujmuj¹cych
tekstów o kochaj¹cym sercu matki.
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2. Duchowe rysy Matki Chrystusa

Popatrzmy dziœ na Matkê Jezusa, tê Matkê, któr¹ nazywa-
my Matk¹ Najœwiêtsz¹, Matk¹ Zbawiciela Œwiata. Ona zaj-
muje pierwsze miejsce w Koœciele. Z ludzi by³a najœwiêtsza.
Ju¿ anio³ o tym zaœwiadczy³, gdy Jej powiedzia³: B¹dŸ pozdro-
wiona, pe³na ³aski, Pan z Tob¹, b³ogos³awiona jesteœ miêdzy
niewiastami (£k 1,28). Chrystus chcia³ mieæ Matkê najlepsz¹,
Matkê bez grzechu, Matkê ca³kowicie oddan¹ Bogu. Dlatego
ju¿ w czasie poczêcia uwolni³ J¹ od grzechu pierworodnego.
Chrystus tê Matkê da³ ludziom. Nie zatrzyma³ Jej dla siebie.
Wisz¹c na krzy¿u, powiedzia³ do Niej: Niewiasto, oto syn twój,
a do Jana doda³: Oto Matka twoja (J 19,26b-27a). W tych s³o-
wach Chrystusa zawarte jest ¿yczenie, aby uczniowie Chry-
stusa w Maryi widzieli Matkê, która jest dobra dla wszystkich
ludzi, szczególnie dla przyjació³ Jej Syna. W tym testamencie
Chrystusa zawarte jest ¿yczenie, abyœmy Maryjê prosili o wsta-
wiennictwo, zwracali siê do Niej jak do najlepszej Matki, ale
tak¿e abyœmy J¹ naœladowali. Jeœli obserwujemy pobo¿noœæ
chrzeœcijan, zw³aszcza w Polsce, zauwa¿ymy, ¿e nasi wierni
wype³niaj¹ chêtniej to pierwsze ¿yczenie, a wiêc przedk³adaj¹
Maryi ró¿ne proœby. Tak bywa w Czêstochowie, tak bywa w in-
nych sanktuariach maryjnych, tak bywa w codziennym ¿yciu.
Trudniejsze do wype³nienia jest ¿yczenie drugie, aby Matkê
Chrystusa naœladowaæ. Pomyœlmy, w czym konkretnie mo¿e-
my naœladowaæ Maryjê.

3. Nasze naœladowanie Maryi

W znalezieniu prawid³owej odpowiedzi na to pytanie mo¿e
nam pomóc Adhortacja apostolska papie¿a Paw³a VI Marialis
cultus, adhortacja o nale¿ytym kszta³towaniu i rozwijaniu kultu
Najœwiêtszej Maryi Panny, og³oszona 2 lutego 1974 roku. Pa-
pie¿ w tym dokumencie przypomina:

– Maryja jest Dziewic¹ s³uchaj¹c¹. By³a zawsze otwarta na
g³os Boga, na Jego s³owo. Ju¿ w Nazarecie, przy zwiastowa-
niu przyjê³a z wiar¹ Bo¿e s³owo. Nie wiedzia³a dok³adnie, jak
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pocznie Syna Bo¿ego, ale zawierzy³a Bogu: Oto ja, S³u¿ebni-
ca Pañska, niech mi siê stanie wed³ug twego s³owa (£k 1,38).
A potem by³a Maryja szczególnym œwiadkiem Wcielenia Chry-
stusa, przechowywa³a wspomnienia z Jego dzieciñstwa i roz-
wa¿a³a je w swoim sercu (por. £k 2,19.51).

Podobnie czyni Koœció³, który w œwiêtej liturgii s³ucha s³o-
wa Bo¿ego i je rozwa¿a. Jak¿e potrzeba nam dziœ tego s³owa,
s³owa Prawdy, które niesie wyzwolenie, które jest dla nas œwia-
t³em. Szczêœliwi, którzy dziœ s¹ otwarci na Bo¿y g³os, którzy
rozwa¿aj¹ w sercu, jak Maryja, Bo¿e s³owo. Pan Bóg ma za-
wsze racjê. On siê zna najlepiej na ¿yciu. On nas w pole nigdy
nie wyprowadzi.

Wczoraj braliœmy udzia³ w pogrzebie ojca jednego z na-
szych kleryków. By³ to szczególny pogrzeb. ¯ona zmar³ego
mê¿a, syn – kleryk, prze¿ywali to rozstanie z g³êbok¹ wiar¹,
jako ci, którzy naprawdê uwierzyli Bo¿emu s³owu, które za-
wiera prawdê o ¿yciu wiecznym.

– Maryja jest Dziewic¹ modl¹c¹ siê. Uwidacznia siê to w Jej
nawiedzeniu matki œw. Jana Chrzciciela. Wypowiada tam s³o-
wa uwielbienia Boga, s³owa radoœci, pokory, wiary i nadziei.
Wielbi dusza moja Pana, i raduje siê duch mój w Bogu, moim
Zbawcy (£k 11,46-47). Maryja tak¿e okazuje siê jako Dziewi-
ca prosz¹ca. By³a Matk¹ prosz¹c¹ w potrzebie nowo¿eñców
w Kanie Galilejskiej. Modli³a siê razem z Aposto³ami w Wie-
czerniku przed Zes³aniem Ducha Œwiêtego.

I znowu zauwa¿my, ¿e dziœ tê funkcjê spe³nia Koœció³.
Wspólnota Koœcio³a uwielbia Boga, przedstawia mu proœby.
Czyni to w uroczystej liturgii, szczególnie w Eucharystii, ale
ludzie Koœcio³a modl¹ siê tak¿e prywatnie, jak czyni³a to Ma-
ryja. Cz³owiek, modl¹c siê, nie traci nigdy czasu. Mo¿na tra-
ciæ czas, czyni¹c cokolwiek innego, czas modlitwy jest zawsze
czasem œwiêtym. Bez dobrej modlitwy nie ma dobrego ksiê-
dza, dobrego ojca, matki, dobrego cz³owieka.

– Maryja jest Dziewic¹ ofiaruj¹c¹. Jest to widoczne naj-
pierw w ofiarowaniu Jezusa w œwi¹tyni (£k 2,22-35). Tam
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w³aœnie Chrystus zosta³ powitany jako Zbawiciel wszystkich
ludzi. Starzec Symeon nazwa³ Jezusa œwiat³em na oœwiecenie
pogan i chwa³¹ ludu Izraela (£k 2,32).

Drugie ofiarowanie Maryi dokona³o siê na Kalwarii, stoj¹c
pod krzy¿em najg³êbiej ze swym Jednorodzonym wspó³cier-
pia³a i najpe³niej z ludzi z³¹czy³a siê z ofiar¹ Chrystusa.

Wiemy, ¿e tajemnica tej ofiary uobecnia siê, staje siê ¿ywa
w ka¿dej Mszy œw. Dlatego w ka¿dej Mszy œw., w tak wa¿nym
momencie, po przeistoczeniu, wspominamy Maryjê, Matkê Chry-
stusa. To wspomnienie ma m.in. taki cel, byœmy dziœ i w ka¿dym
czasie, na wzór Maryi, swoje ¿ycie sk³adali Bogu w ofierze.

Uwydatnione tu, za papie¿em Paw³em VI, przymioty Ma-
ryi, stanow¹ o tym, ¿e jest Ona nauczycielk¹ pobo¿noœci. Uczy
nas, jak pos³uszeñstwo dla woli Boga ma siê stawaæ drog¹ i po-
moc¹ do œwiêtoœci.

Sformu³ujmy na koñcu kilka wniosków:
– Na drogach naszego ¿ycia – na wzór Maryi – b¹dŸmy

otwarci na Bo¿e s³owo, na to, co mówi Pan Bóg. Dlatego szu-
kajmy tych miejsc, gdzie Bóg przemawia, a przemawia uro-
czyœcie na liturgii Mszy œw., mówi do nas w czasie lektury
Pisma Œwiêtego.

– Na drogach naszego ¿ycia – na wzór Maryi – b¹dŸmy
ludŸmi modlitwy, przede wszystkim modlitwy uwielbienia
Boga. Ceñmy sobie tak¿e modlitwê ró¿añcow¹. Miejmy za-
wsze przy sobie ró¿aniec. Niech bêdzie on znakiem naszej przy-
jaŸni z Maryj¹.

– Na drogach naszego ¿ycia – na wzór Maryi – poœwiêcaj-
my Bogu nasze ¿ycie, szczególnie to, co nas boli, co nas kosz-
tuje, co przynosi cierpienie. Pamiêtajmy przy tym, ¿e ¿ycie
bez ofiary, bez wyrzeczenia jest ma³o wartoœciowe. Mówi¹ wy-
trawni wychowawcy: kto siê nie poœwiêci, niczego nie doko-
na. Wype³niajmy na Jej wzór wolê Boga. B¹dŸmy zatem
przyjació³mi Maryi i czujmy siê przez ca³e ¿ycie Jej dzieæmi.

Kaplica MWSD we Wroc³awiu, homilia do m³odzie¿y mêskiej – uczestni-
ków rekolekcji zamkniêtych, 13 II 1988
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Powo³ani do zwyciê¿ania

Hbr 5,7-9; J 19,25-27

1. Maryja dana Koœcio³owi

Ka¿da Eucharystia, któr¹ sprawujemy, uobecnia nam ta-
jemnicê mêki, œmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Przy-
wo³uje nam na pamiêæ i uobecnia tak¿e to wydarzenie, które
og³asza nam czytany na liturgii fragment Ewangelii.

Jezus, sk³adaj¹c ofiarê, któr¹ w tej chwili tu uobecniamy,
ujrza³ z krzy¿a Matkê i ucznia, którego mi³owa³. W ogromie
swego cierpienia gasn¹cym g³osem wypowiedzia³ do swej
Matki s³owa, które tak wiele mówi¹, tak wiele znacz¹: Nie-
wiasto, oto syn twój. Potem rzek³ do ucznia: Oto Matka twoja.
Ewangelista doda³: I od tej godziny uczeñ wzi¹³ J¹ do siebie
(J 19,26b-27). Aposto³ Jan, który pod krzy¿em reprezentowa³
grono Aposto³ów, przej¹³ opiekê nad Matk¹ Chrystusa. Maryja
pozosta³a wœród Aposto³ów. Z nimi na modlitwie oczekiwa³a
na dar Ducha Œwiêtego. Maryja pozosta³a wiêc w Koœciele.

Od tamtych czasów idzie z pielgrzymuj¹cym Koœcio³em.
Idzie przez wieki z pokoleniami ludzi wierz¹cych w Chrystu-
sa. Prawdziwi przyjaciele i czciciele Chrystusa staj¹ siê tak¿e
Jej przyjació³mi i Jej czcicielami. Nie ma wiêc Koœcio³a bez
Maryi, nie ma nastêpców aposto³ów, nie ma ludu chrzeœcijañ-
skiego, bez Maryi. Poszczególne narody chrzeœcijañskie wy-
ra¿a³y swoj¹ pobo¿noœæ do Maryi poprzez oddawanie czci Jej
œwiêtym obrazom i wizerunkom.

2. Tytu³ Matki Boskiej Zwyciêskiej

Dzisiaj we Wroc³awiu oczy nasze koncentruj¹ siê na obra-
zie Matki Bo¿ej, który ma za sob¹ tak wielk¹ i czcigodn¹ prze-
sz³oœæ. Obraz ten – jak s³yszeliœmy – przewêdrowa³ przez pola
bitew i wojen. Zatrzymano go na wiele dziesi¹tków lat nad
Dniestrem w Mariampolu. Po wojnie przywêdrowa³ ze swo-
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imi czcicielami tu, do piastowskiego Wroc³awia. Jest nazywa-
ny obrazem Matki Bo¿ej Zwyciêskiej, Hetmañskiej, Rycerskiej.
Ta nazwa przymiotnikowa wskazuje na wa¿ny przymiot Ma-
ryi – na przymiot zwyciê¿ania. Zauwa¿my jednak, ¿e w tym
przymiocie nie tyle podkreœlona jest rola Maryi w wyprasza-
niu dla ¿o³nierzy zwyciêstw na polu bitew, ile raczej uwydat-
nia on to, ¿e Maryja moc¹ przyjêt¹ od swego Syna zwyciê¿y³a
z³o. Nie ulega³a nigdy pokusie. Przesz³a przez ¿ycie w przy-
jaŸni z Bogiem. Jako S³u¿ebnica Pañska wytrwa³a na drodze
wiernoœci Bogu. Zwyciê¿y³a szatana, apokaliptycznego smoka.

Maryja Zwyciêska to Matka Chrystusa, która tu, na ziemi,
ze wszystkich ludzi odnios³a najwiêksze zwyciêstwo nad z³em,
nad szatanem.

3. Przes³anie Matki Boskiej Zwyciêskiej

Maryja Zwyciêska dziœ przypomina nam, ¿e jesteœmy po-
wo³ani do zwyciê¿ania. Tu nie chodzi o zwyciê¿anie cz³owie-
ka, tu idzie o zwyciê¿anie z³a, grzechu, tu idzie o zwyciê¿anie
z³ych pokus, z³ych przyzwyczajeñ, z³ych pragnieñ i d¹¿eñ. W
ka¿dym z nas, w ka¿dym cz³owieku jest miejsce, w którym
wylêga siê nie tylko dobro, ale tak¿e z³o. Maryja dziœ przypo-
mina, i¿ nie wolno nam ulegaæ z³u. Jesteœmy powo³ani do zwy-
ciê¿ania. Nie jesteœmy w sytuacji beznadziejnej. Na ziemi po-
zosta³ Syn Bo¿y, Syn, którego Ona urodzi³a i wychowa³a, Syn,
który umar³ na krzy¿u, abyœmy mogli wygraæ walkê ze z³em.
Z chwil¹ gdy On umar³ na krzy¿u, nie wolno nam tej walki
przegrywaæ. Mo¿e zdarzyæ siê czasem jakaœ pora¿ka przez za-
pomnienie, przez ludzk¹ s³aboœæ, ale nie wolno nam przegraæ
ca³ej batalii ¿yciowej. Najwiêkszy wróg, którego trzeba poko-
naæ, to jesteœmy niekiedy my sami. Zwyciêstwo odnoszone
nad sob¹ bywa zwyciêstwem najcenniejszym.

Pamiêtajmy, ¿e w tej walce wspomaga nas Maryja. Tak jak
pomaga³a ¿o³nierzom na polach bitew, jak pomaga³a tylu lu-
dziom odzyskiwaæ wiarê, wytrwaæ w cierpieniu, tak nam dzisiaj
chce pomagaæ w naszych troskach duchowych i materialnych.
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Oto miasto Wroc³aw otrzymuje dziœ w darze ukoronowany
obraz Maryi. Trzeba nam tu przychodziæ! Trzeba nam tu od
dziœ lepiej wpatrywaæ siê w ten œwiêty znak Maryi. Trzeba nam
tu sobie przypominaæ, ¿e zwyciêstwo jest mo¿liwe – przez
Maryjê. Maryja dot¹d nikogo nie zawiod³a.

Oto na naszych oczach rozgrywa siê walka dobra ze z³em.
Tyle razy doœwiadczaliœmy dzia³ania z³ego ducha w sobie,
w innych, tak¿e w systemach spo³ecznych i politycznych. Nie
³udŸmy siê! Szatan nie wyprowadzi siê od nas. Na ziemi jest
tak¿e dla niego ¿niwo! Trzeba nam bêdzie dalej walczyæ! Sami
go nie pokonamy. Zwyciê¿ymy tylko moc¹a Chrystusa, si³¹
p³yn¹c¹ z Jego krzy¿a. W tym dziele pomaga nam Dziewica
Niepokalana, Matka Boska Zwyciêska.

Wroc³aw, koœció³ Najœwiêtszej Maryi Panny na Piasku (dzieñ uroczystej
koronacji Obrazu Matki Bo¿ej Zwyciêskiej z Mariampola, 10 IX 1989)

Matka naszego powo³ania

Dz 1,12-14; J 2,1-11

1. Jasna Góra – dom naszej Matki

Znajdujemy siê na szczególnym miejscu. Jesteœmy w do-
mu naszej Matki i Królowej. Miejsce to uœwiêcone jest obec-
noœci¹ Tej, która zosta³a dana ku obronie naszego Koœcio³a
i narodu. Uœwiêcone jest ono modlitw¹ wielu pokoleñ czcicie-
li Maryi. Tutaj, na to miejsce, przybywali kiedyœ nasi królo-
wie. Przybywali hetmani, biskupi, kap³ani diecezjalni i zakonni.
Przybywa³y licznie siostry zakonne, przybywali pielgrzymi
wszystkich stanów i zawodów: m³odzi i starsi, zdrowi i cho-
rzy, wierz¹cy i w¹tpi¹cy, Polacy i obcokrajowcy.

Tu, na to szczególne miejsce, pielgrzymowa³ kilkakrotnie
Ojciec Œsw. Jan Pawe³ II. Tu bywa³ tak czêsto Prymas Tysi¹c-
lecia, kardyna³ Stefan Wyszyñski.
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Dziœ my jesteœmy na tym œwiêtym miejscu . Jesteœmy z ró¿-
nych stron naszego kraju. Reprezentujemy ró¿ne zawody i sta-
ny. Jest jedno, co nas ³¹czy – nasza mi³oœæ i czeœæ do naszej
Matki i Królowej, która patrzy na nas wszystkich z nieba przez
swój obraz. Wœród pielgrzymów uczestnicz¹cych w tej Eucha-
rystii s¹ klerycy trzeciego roku studiów z Metropolitalnego
Wy¿szego Seminarium Duchownego z Wroc³awia. Przybyli tu
w pieszej pielgrzymce w wa¿nym momencie swojej drogi do
kap³añstwa, przybyli przed przyjêciem sukni kap³añskiej, su-
tanny. Wraz z nimi dziêkujemy Panu Bogu poprzez Maryjê za
powo³ania kap³añskie. Dziêkujemy za kap³anów, za siostry
zakonne. Dziêkujemy za naszych rodziców, za nauczycieli,
wychowawców. Dziêkujemy Maryi za to, ¿e jest z nami, ¿e
wybra³a to miejsce na swój dom, ¿e chce siê z nami tu spoty-
kaæ.

2. Maryja nasz¹ Matk¹ wspomagaj¹c¹

Ewangelia, która jest czytana na Eucharystii sprawowanej
w cudownej kaplicy Matki Bo¿ej, ukazuje nam Maryjê na
weselu w Kanie Galilejskiej. Na Jej proœbê Jezus uczyni³ swój
pierwszy cud. Wyznaczy³ przez to swojej Matce wa¿n¹ rolê
w Koœciele. Chcia³, aby by³a Ona poœredniczk¹ w udzielaniu
Bo¿ej pomocy, w rozdawnictwie ³ask. Maryja wype³nia tê rolê
przez ca³e dzieje Koœcio³a. W Polsce w szczególny sposób
wype³nia tê rolê tu, w Czêstochowie. Ona dziœ widzi nasze
potrzeby. Zawierzamy Jej wiêc wszystkie sprawy naszego ¿y-
cia. Jej matczynej opiece powierzaj¹ siê dziœ nasi bracia klery-
cy, którzy zmierzaj¹ do kap³añstwa. Wiemy, ¿e Maryja jest
szczególn¹ Matk¹ wszystkich powo³anych do s³u¿by Bo¿ej.
Mo¿emy J¹ nazwaæ Matk¹ naszego powo³ania. Pragniemy, by
wszyscy powo³ani zostali kap³anami, by kap³añstwo by³o dla
nich ¿yciow¹ pasj¹. Powierzamy siê wszyscy ³askawej opiece
naszej Matce i Królowej.
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3. Z Maryj¹ w dalsz¹ drogê ¿ycia

Nasza, dzisiejsza obecnoœæ w domu Matki winna umocniæ
nas we wierze. Z pewnoœci¹ jeszcze wiele razy tu bêdziemy
przybywaæ, bêdziemy pielgrzymowaæ do naszej Matki. Chce-
my dzisiaj Maryi powiedzieæ, ¿e bêdziemy do Niej tak¿e du-
chowo pielgrzymowaæ. Bêdziemy siê ³¹czyæ duchowo z Jasn¹
Gór¹, szczególnie w godzinie Apelu Jasnogórskiego. W chwi-
lach wa¿nych, trudnych bêdziemy tak¿e naszymi myœlami i ser-
cami tu, przy Maryi.

Maryjo, Matko nasza, prowadŸ nas dalej dobr¹ drog¹ ¿y-
cia, b¹dŸ z nami w ka¿dy czas, wspieraj i ratuj nas.

Jasna Góra, kaolica Matki Bo¿ej, homilia do alumnów III roku MWSD we
Wroc³awiu, 1 IX 1993

Z Maryj¹ na czuwaniu modlitewnym

Rdz 3,9-15.20; Dz 1,12-14; J 19,25-27

1. Szczególne nawiedziny

Jesteœmy w po³owie listopadowej, d³ugiej nocy. Zwykle o tej
porze wypoczywamy po trudach dnia, pogr¹¿eni w g³êbokim
œnie. Dziœ o tej porze jesteœmy na czuwaniu modlitewnym w tej
œwi¹tyni. Jesteœmy tu, bo chwila jest szczególna. To jeszcze nie
Bo¿e Narodzenie, to jeszcze nie Pasterka i nie kolêdy. A wiêc to
jeszcze nie ta noc, któr¹ dobrze znamy. Dzisiejsza noc w tym
koœciele – to noc nawiedzenia Matki. Goœcimy w tej œwi¹tyni
i w tej wspólnocie Matkê najœwiêtszego, najszlachetniejszego
Cz³owieka naszej ziemi, Matkê Syna Bo¿ego, która nawiedza
nas w kopii Jasnogórskiego Obrazu. Ta spogl¹daj¹ca na nas
Matka Zbawiciela – to Matka nas wszystkich, z Jego woli sta³a
siê Matk¹ wszystkich Jego uczniów. Owa proklamacja Matki
Chrystusa na Matkê nowego ludu Bo¿ego dokona³a siê na krzy-
¿u. Obok krzy¿a Jezusa sta³y: Matka Jego i siostra Matki Jego,
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Maria, ¿ona Kleofasa, oraz Maria Magdalena. Kiedy wiêc
Jezus ujrza³ Matkê i stoj¹cego obok Niej ucznia, którego mi³o-
wa³, rzek³ do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój”. Nastêpnie rzek³
do ucznia: „Oto Matka twoja” (J 19,25-26).

Matki ziemskie starzej¹ siê, umieraj¹, odchodz¹, a ta Mat-
ka zostaje. Ona nie le¿y w grobie, Ona nie czeka na zmar-
twychwstanie. Ona ju¿ ¿yje pe³ni¹ zbawienia. ¯yje z nami
w Koœciele. Nie starzeje siê nam, nie umiera; nie przestaje
kochaæ, nie przestaje o nas pamiêtaæ. Dlatego przy Niej je-
steœmy; dlatego do Niej siê garniemy, dlatego przy Niej czu-
wamy.

2. Maryja Matk¹ kap³anów

Chrystusowa Matka jest szczególn¹ Matk¹ kap³anów. Chce-
my to sobie uœwiadomiæ, gdy dzisiaj w Eucharystii otaczaj¹
o³tarz Pañski kap³ani wywodz¹cy siê z tej wspólnoty parafial-
nej i ci, którzy tu kiedyœ pracowali.

Mo¿e zapytasz, dlaczego tak jest? Dlaczego Maryja jest
szczególn¹ Matk¹ kap³anów? Maryja jest Matk¹ ka¿dego ka-
p³ana z dwóch powodów. Po pierwsze: Ona urodzi³a i wycho-
wa³a Najwy¿szego i Pierwszego Kap³ana – Jezusa Chrystusa.
Swoj¹ mi³oœæ macierzyñsk¹ przelewa ze Swego Syna, Kap³a-
na, na ka¿dego, kto stanie siê kap³anem Jej Syna, kto zostaje
wszczepiony w Jego kap³añstwo. Dlatego s³owa: Niewiasto,
oto syn Twój […]. Oto matka twoja, odnosz¹ siê w szczególny
sposób do ka¿dego kap³ana. Ale nie zazdroœæ, w Jej sercu jest
tak¿e miejsce dla ciebie. Ciebie te¿ kocha mi³oœci¹ szczegól-
n¹, jedyn¹; jakbyœ by³a jedyn¹ Jej córk¹, jedynym Jej synem,
jedynym jej dzieckiem; jakby na œwiecie nikogo wiêcej nie
by³o, tylko ty. Jesteœ dla Niej jedyna, jedyny.

Po drugie: Maryja jest szczególn¹ Matk¹ kap³anów z tego
tytu³u tak¿e, ¿e oni rezygnuj¹ z w³asnego ¿ycia ma³¿eñskiego
i rodzinnego. Kap³an nie zak³ada swojej rodziny. Kap³an ogar-
nia szczególn¹ mi³oœci¹ przede wszystkim swoj¹ rodzon¹ mat-
kê. Gdy ona umiera, pozostaje mu tylko Matka Jezusa. I w³a-
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œnie tej Matki, jako matki, szczególnie potrzebuje. Nie mo¿e
byæ dobrym kap³anem, gdy z t¹ Matk¹ siê pok³óci, gdy o Niej
zapomni, gdy J¹ zepchnie na margines swego ¿ycia.

Skoro Maryja jest szczególn¹ Matk¹ kap³anów, to zale¿y
Jej na tym, aby tych kap³anów by³o wielu i aby wszyscy byli
dobrzy, by byli podobni do Jej Syna. Jezusowej Matce zale¿y
te¿ na tym, aby ca³y Koœció³ troszczy³ siê o kap³anów i o no-
we powo³ania kap³añskie.

Chyba w to nie wierzysz, ¿e kap³an jest niepotrzebny. Chy-
ba nie da³eœ siê zba³amuciæ ró¿nym krzykaczom i ujadaczom
na Koœciól, na ksiê¿y. Pamiêtaj, takich m¹drali nigdy nie bra-
kuje. Dzia³ali w czasach komunistycznych. S¹ widoczni i dzi-
siaj. Wszyscy tzw. antykleryka³owie to zazwyczaj ludzie
zbankrutowani, niekiedy zaanga¿owani w brudn¹ robotê. Wi-
dok ksiêdza powoduje u nich wyrzut sumienia, jakieœ upomnie-
nie, ¿e trzeba siê nawróciæ. Czêsto próbuj¹ uwolniæ siê od tego
niepokoju w³aœnie napastliwoœci¹ na kap³anów.

Naszemu dzisiejszemu g³ównemu celebransowi, ks. Infu-
³atowi, powiedziano kiedyœ, tu we Wroc³awiu, gdy w³adzê
dzier¿yli poplecznicy Moskwy: „Proszê ksiêdza, to jest dla
ksiêdza ju¿ ostatnia sutanna. Ju¿ nastêpnej nie bêdzie ksi¹dz
potrzebowa³. Dzia³alnoœæ Koœcio³a dobiega kresu. Koñczy siê
czas dominacji kleru i zacofanej religii”. Przepowiednie i po-
gró¿ki ludzi tamtego czasu roztrzaska³y siê. Oto jesteœmy, od-
prawiamy, g³osimy Ewangeliê, katechizujemy, s³u¿ymy lu-
dziom, ochraniamy ludzi pancerzem naszej kap³añskiej mo-
dlitwy. Kszta³cimy kandydatów do kap³añstwa, kszta³cimy
w teologii m³odzie¿ œwieck¹. Ksi¹dz Infu³at zd¹¿y³ zu¿yæ kil-
ka nastêpnych sutann i jeszcze niejedn¹ bêdzie musia³ sobie
uszyæ. Nasze Seminarium Metropolitalne we Wroc³awiu wy-
da³o w tym trudnym czasie prawie 1500 ksiê¿y. Wasza parafia
œw. Rodziny we Wroc³awiu wydala Koœcio³owi w tym czasie
17 kap³anów. Wielu jest tu dziœ obecnych. Piêciu kleryków
z waszej parafii us³uguje przy tym o³tarzu. Na pewno przyjd¹
nastêpni z waszych rodzin do Seminarium.
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Wszystko to cieszy i potwierdza, ¿e Koœció³ ¿yje, ¿e nie da
mu rady ¿adna si³a, ¿e kap³ani moc¹a Ducha Œwiêtego poko-
nali i dziœ pokonuj¹ ró¿ne trudnoœci w szerzeniu królestwa Bo-
¿ego na ziemi. St¹d te¿ i Matka Najœwiêtsza przychodzi tu nie
do obcych, ale do swoich, do swoich dzieci, do przyjació³ Jej
Syna.

3. Wdziêcznoœæ za kap³anów i troska o nowe powo³ania

W ramach nawiedzenia Matki Najœwiêtszej w waszej wspól-
nocie parafialnej uobecnia siê Eucharystia, któr¹ sprawuj¹ ka-
p³ani pochodz¹cy z tej parafii i kap³ani pracuj¹cy kiedyœ tutaj.
Niniejsza Msza œw. poœwiêcona jest szczególnie modlitwie za
kap³anów i o powo³ania kap³añskie i zakonne.

Z³ó¿my dziœ Panu Bogu w obecnoœci Maryi serdeczne po-
dziêkowanie za tych ju¿ ponad 20 powo³añ kap³añskich i za-
konnych z tej parafii. Panie Bo¿e, dziêkujemy Ci tej nocy za
ten wielki dar. Ka¿de powo³anie kap³añskie czy zakonne jest
Twoim darem, jest wielkim wyró¿nieniem nie tylko dla powo-
³anego, dla jego rodziny, ale tak¿e dla ca³ej wspólnoty para-
fialnej. B¹dŸcie dumni, siostry i bracia, ¿e daliœcie Koœcio³o-
wi tylu kap³anów. Dziêkujcie dobremu Bogu, bo to On sam
powo³a³ ich z waszych rodzin do œwiêtej s³u¿by w swoim Ko-
œciele. Dziêkujmy tak¿e Panu Bogu w tej Eucharystii za ka-
p³anów, którzy tu pracowali i którzy dziœ wam pos³uguj¹. Nie
wszyscy doczekali ³aski dzisiejszego nawiedzenia. Patrz¹ na
was z nieba ksiê¿a proboszczowie: Jaroszek, Werstein, Toma-
szewski. Ich duch unosi siê tu nad nami. S¹ tu, przy o³tarzu,
i s¹ w dalekim i bliskim œwiecie, ksiê¿a, którzy tu, w tej para-
fii, g³osili wam Ewangeliê i wydeptywali sobie œcie¿ki ku ka-
p³añskiej œwiêtoœci. Niech na wszystkich sp³ynie ³aska œwiête-
go nawiedzenia Matki Bo¿ej. Niech Maryja wszystkich wspo-
mo¿e.

Chcemy tak¿e w tej nocnej liturgii wo³aæ do Pana ¿niwa,
by wyprawi³ nowych robotników na swoje ¿niwo, aby ich da-
lej licznie powo³ywa³ z waszej wspólnoty parafialnej. Nasze
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Seminarium Duchowne jest otwarte. Jest w nim jeszcze sporo
miejsca. Czekaj¹ ksiê¿a wychowawcy, czekaj¹ ksiê¿a profe-
sorowie, czekaj¹ klerycy na swoich nastêpców. Czekamy i pro-
simy Boga, niech przychodz¹, bo ¿niwo jest wielkie, ale ro-
botników ma³o.

Matko, czy ju¿ modli³aœ siê o powo³anie duchowne dla
twojego syna, dla twojej córki? Dlaczego boisz siê, dlaczego
nie chcia³abyœ daæ syna czy córki na s³u¿bê Koœcio³owi w ka-
p³añstwie czy zakonie? Dlaczego myœlisz ci¹gle o karierze
doczesnej dla swoich dzieci? Zobacz, Maryja da³a swego Syna
na krzy¿. A ty? Czy myœlisz, ¿e bêdziesz tu ¿y³ na zawsze?
Czy zapomnia³eœ, co ci mówi³y groby cmentarne, które ¿ywo
masz w swej pamiêci, boæ to przecie¿ ci¹gle jeszcze pierwsze
dni listopada? Warto tu, na ziemi, oddaæ siê ca³kowicie Bogu,
bo czeka nas niekoñcz¹ca siê wiecznoœæ. A je¿eli nie masz ju¿
swoich dzieci w stosownym wieku, w którym zwykle Bóg
powo³uje, to proœ pokornie, aby naszym pokoleniom nie za-
brak³o siewców Ewangelii i bohaterów wiary, chodz¹cych
w sutannach i habitach. Niech ta sprawa le¿y ci na sercu.

Oto Maryja przysz³a z bliska ciê dziœ zobaczyæ. Patrzy na
ciebie z nieba przez ten czcigodny Jasnogórski Obraz. Popatrz
na Ni¹. Czy wiesz kto to jest? To Matka Najwy¿szego Kap³a-
na, Kap³ana, który przecierpia³ rany i przela³ krew na krzy¿u,
tak¿e za ciebie. Patrz na Matkê. Ju¿ takiej drugiej nocy nie
bêdziesz mia³. Patrz i módl siê, patrz i czuwaj. Podejmij inten-
cje modlitewne tu wyszczególnione. Dodaj te, które le¿¹ ci na
sercu. Maryjo! Có¿ Ci powiemy tej nocy? Dziêkujemy za to,
¿e przysz³aœ, dziêkujemy, ¿e tu jesteœ z nami. Dziêkujemy Ci
za kap³anów! Kochamy Ciê!

Wroc³aw, par. pw. œw. Rodziny, homilia w czasie Pasterki Maryjnej, pod-
czas nawiedzenia Matki Bo¿ej w kopii Obrazu Jasnogórskiego, 7/8 XI 1994
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Matka naszego kap³añstwa

Dz 1,12-14; J 2,1-11

1. W wa¿nych chwilach w domu Matki

Bywaj¹ na ziemi miejsca szczególne. Takim wyj¹tkowym
miejscem jest to, na którym w tej chwili jesteœmy – kaplica
Matki Bo¿ej Czêstochowskiej. Do tego miejsca pielgrzymuj¹
Polacy. Zjawiaj¹ siê tak¿e obcokrajowcy. Przybywaj¹ tu pie-
szo, samochodami, poci¹gami i innymi œrodkami lokomocji –
zwykle w wa¿nych chwilach ¿ycia.

Jesteœmy dzisiaj z wizyt¹ u Matki Bo¿ej, w Jej narodowym
sanktuarium. Wœród dzisiejszych pielgrzymów s¹ ksiê¿a neo-
prezbiterzy Archidiecezji Wroc³awskiej. Drodzy bracia neo-
prezbiterzy, przybywaliœcie tu ju¿ wiele razy w waszym ¿y-
ciu. Bywaliœcie z pewnoœci¹ prywatnie. Pielgrzymowaliœcie
wspólnie jako klerycy. By³a pielgrzymka piesza z Wroc³awia
na Jasn¹ Górê przed przyjêciem sutanny. Po ob³óczynach przy-
byliœcie tutaj podziêkowaæ Maryi i oddaæ siê w Jej opiekê na
dalsz¹ drogê do kap³añstwa. Przybywacie dziœ po raz pierw-
szy jako kap³ani, przybywacie w szczególnej chwili waszego
¿ycia – na progu waszego kap³añstwa. Przybywacie tu, by
w obecnoœci Maryi podziêkowaæ za ³askê powo³ania, za szeœæ
lat studiów teologicznych, za wyrobienie duchowe. Przyby-
wacie, by podziêkowaæ za dar kap³añstwa, który kilka dni temu
otrzymaliœcie w katedrze wroc³awskiej. Dziêkuj¹c Panu Bogu
za ten dar, równoczeœnie chcecie siê oddaæ w opiekê Maryi,
któr¹ s³usznie nazywamy Matk¹ kap³anów.

2. Przes³anie liturgii s³owa

W czasie Eucharystii sprawowanej w jasnogórskiej kapli-
cy s³yszymy Ewangeliê o godach w Kanie Galilejskiej. Mary-
ja przysz³a tam z pomoc¹ nowo¿eñcom. Jako pierwsza zauwa-
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¿y³a brak wina i przedstawi³a tê sprawê swojemu Synowi. Je-
zus uczyni³ – na proœbê swej Matki – swój pierwszy cud. Ju¿
tam, na pocz¹tku publicznej dzia³alnoœci Jezusa, Maryja zo-
sta³a w³¹czona w dzie³o obdarzania ludzi Bo¿¹ pomoc¹. Tak¹
funkcjê pe³ni nadal w Koœciele. Wiedz¹ o tym wierni, dlatego
przychodz¹ do Niej, by Ona wstawia³a siê u swego Syna w ró¿-
nych potrzebach.

Dziœ my Maryi Jasnogórskiej zawierzamy siebie. Oddaje-
my siê Jej w opiekê W szczególny sposób czyni¹ do nowo
wyœwiêceni kap³ani. Gdy wyruszaj¹ na ¿niwo Pañskie, sk³a-
daj¹ w matczyne d³onie swoj¹ kap³añsk¹ przysz³oœæ Bracia,
zawierzcie Maryi. Pod Jej opiek¹ wytrwacie na ¿niwie Pañ-
skim, które z pewnoœci¹ nie bêdzie ³atwe, bo Chrystus swoim
uczniom nie obieca³ wygodnego ¿ycia, wrêcz przeciwnie, czê-
sto przypomina³, ¿e prawda i dobro rodz¹ siê wœród przeciw-
noœci.

3. Zawierzmy na nowo Maryi

Nie tylko ksiê¿a neoprezbiterzy, ale wszyscy pielgrzymi tu
obecni – jesteœmy wype³nieni ró¿nymi troskami. Oddajmy siê
na nowo Panu Bogu. WyraŸmy ponownie nasz¹ gotowoœæ na
pe³nienie Jego woli. W Matce Najœwiêtszej bêdziemy mieæ
najlepsz¹ orêdowniczkê, która nie zapomni o nas. Maryjo,
Matko nasza, Matko tych nowo wyœwiêconych kap³anów,
Matko nas wszystkich, przyjmij nas pod p³aszcz Twej opieki
na dalsz¹ drogê naszego ¿ycia: b¹dŸ z nami w ka¿dy czas, wspie-
raj i ratuj nas.

Jasna Góra, kaplica Matki Bo¿ej, homilia do neoprezbiterów Archidiecezji
Wroc³awskiej, 2 VI 1995
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 400 lat z ludem w le¿ajskim sanktuarium

Lb 6,22-27; Ga 4,4-7; £k 2,16-21

1. Jubileusz czterechsetlecia obecnoœci Maryi

Przyj¹³ siê zwyczaj obchodzenia w ¿yciu koœcielnym i pañ-
stwowym, prywatnym i publicznym ró¿nych jubileuszy. Przy-
pomnijmy, ¿e w roku 1966 obchodziliœmy Millennium Chrztu
naszego narodu. W roku 1982 obchodziliœmy jubileusz 600-
-lecia obecnoœci Matki Najœwiêtszej w Jasnogórskim Obrazie.
Na ten jubileusz przyby³ Ojciec Œw. Jan Pawe³ II; przyby³
z rocznym opóŸnieniem, jako ¿e we wspomnianym roku trwa³
jeszcze w Polsce stan wojenny. Obecnie przybli¿amy siê do
roku 2000, do Wielkiego Jubileuszu Chrzeœcijañstwa. Obcho-
dzimy tak¿e jubileusze diecezji, parafii, zakonów, miast, szkó³,
zak³adów pracy i innych instytucji ¿ycia publicznego. Œwiêtu-
jemy tak¿e prywatne jubileusze, zw³aszcza ma³¿eñskie i kap³añ-
skie.

Dziœ, w dniu Nowego Roku, otwiera siê jubileusz sanktu-
arium Matki Bo¿ej Pocieszenia w Le¿ajsku. To w³aœnie w tym
roku mija 400 lat od objawieñ Matki Bo¿ej tu, na le¿ajskiej
ziemi, które da³y pocz¹tek temu sanktuarium.

Wiemy dobrze, ¿e ka¿dy jubileusz jest czasem dziêkczy-
nienia. Bêdziemy zatem dziêkowaæ Bogu przez ca³y ten rok,
który dziœ rozpoczynamy, za obecnoœæ Maryi z nami, w le¿aj-
skim obrazie Matki Bo¿ej Pocieszenia.

Na progu tego jubileuszu wypada nam powróciæ nieco do
historii tego miejsca, do przesz³oœci tego sanktuarium, byœmy
lepiej wiedzieli, za co mamy dziêkowaæ Panu Bogu i Maryi.

2. Z historii le¿ajskiego sanktuarium

Powracamy najpierw do roku 1598. Le¿ajsk posiada³ ju¿
wtedy prawa miejskie. Mieszczanie trudnili siê g³ównie rze-
mios³em. Miasto posiada³o kilka zak³adów wytwórczych. Hi-
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storycy wspominaj¹ przede wszystkim o browarze, w którym
produkowano piwo, i o tartaku, w którym przerabiano drzewo
z okolicznych lasów. Na miejscu obecnej bazyliki rós³ potê¿-
ny las, nale¿¹cy do znanej z historii Puszczy Sandomierskiej.
I to w³aœnie w tym miejscu, w lesie, w roku 1598 objawi³a siê
Matka Bo¿a ze œw. Józefem pobo¿nemu mieszczaninowi –To-
maszowi Micha³kowi. Micha³ek otrzyma³ od Maryi polece-
nie, by na tym miejscu stan¹³ koœció³. Czciciel Maryi mia³ wiel-
kie k³opoty z wykonaniem tego ¿yczenia, bowiem w³adze mia-
sta podchodzi³y to tej sprawy sceptycznie. Uda³o siê jednak na
miejscu objawienia postawiæ tzw. Mêkê Pañsk¹, potem koœció-
³ek drewniany. Z tych pierwszych lat posiadamy w obecnej
bazylice bardzo czczony przez wieki, krzy¿ który znajduje siê
za g³ównym o³tarzem. W 1608 roku, a wiêc w dziesiêæ lat po
objawieniu siê Matki Bo¿ej Tomaszowi Micha³kowi, do ko-
œcio³a stoj¹cego w lesie zostali sprowadzeni ojcowie bernar-
dyni. W latach 1618-1628  za spraw¹ £ukasza Opaliñskiego,
starosty le¿ajskiego, wybudowano ten wspania³y koœció³,
w którym zosta³ umieszczony obraz Matki Bo¿ej, namalowa-
ny przez wikariusza parafii Farnej w Le¿ajsku, ks. Erazma.
Œwi¹tynia otrzyma³a wspania³y wystrój wewnêtrzny, który za-
decydowa³ o jej wyj¹tkowoœci w tym regionie naszego kraju.

Takie by³y pocz¹tki le¿ajskiego sanktuarium. Kult Matki
Bo¿ej Le¿ajskiej szybko siê rozwin¹³. Le¿ajsk sta³ siê miej-
scem pielgrzymkowym w Polsce po³udniowo-wschodniej. I to
w³aœnie by³o powodem, ¿e dokonano uroczystej koronacji ob-
razu Matki Bo¿ej Le¿ajskiej. Obraz ukoronowa³ biskup prze-
myski Wac³aw Sierakowski 8 wrzeœnia 1752 roku. By³a to jedna
z pierwszych koronacji obrazu w naszym kraju. W roku 1928,
w trzechsetlecie zakoñczenia budowy tej œwi¹tyni, papie¿ Be-
nedykt XV podniós³ j¹ do godnoœci bazyliki mniejszej.

3. Nasza wdziêcznoœæ wobec Maryi za Jej obecnoœæ

Gdy dziœ zaczynamy rok jubileuszowy tego sanktuarium,
pragniemy usposobiæ siê do okazywania wdziêcznoœci wobec
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Maryi za 400 lat obecnoœci wœród nas w le¿ajskim obrazie.
Tyle ludzkich pokoleñ, naszych poprzedników w wierze, przy-
bywa³o na to miejsce, by tu dziêkowaæ Bogu, by tu, za wsta-
wiennictwem Maryi, wypraszaæ ró¿ne ³aski. Kroniki klasztor-
ne odnotowa³y wiele cudów. Maryja przychodzi³a z pomoc¹
wszystkim tym, którzy siê do niej uciekali. Wype³niaj¹ siê s³o-
wa wypisane na tablicy wmurowanej w filarze naprzeciw am-
bony, które oznajmiaj¹ ¿e Maryja przyrzek³a pomoc wszyst-
kim czcicielom Jej Syna na tym miejscu. Wierni chrzeœcijanie
wiedz¹ o tym, dlatego spiesz¹ do tego sanktuarium w piel-
grzymkach. Przypomnijmy niektóre pieœni, œpiewane tu przed
Maryj¹: Matko Le¿ajska, ratuj w potrzebie, mo¿e ostatni raz
jestem u Ciebie; Witamy (¯egnamy) Ciê teraz, Maryjo, ratuj
nas. B³ogos³aw nam, nasza Matko mi³a, bo nadesz³a powita-
nia (po¿egnania) chwila, o Maryjo Le¿ajska.

28 maja 1965 roku sanktuarium le¿ajskie odwiedzi³ arcy-
biskup krakowski, kard. Karol Wojty³a. W kronice klasztornej
zapisa³ s³owa:

Z serdecznym b³ogos³awieñstwem i proœb¹ o pamiêæ przed
cudownym obrazem Matki Bo¿ej.  Pamiêci¹ bêdê siê stara³
odp³acaæ za pamiêæ, bo nie tak ³atwo zreszt¹ zapomnieæ Wa-
szej bazyliki.

Cieszmy siê zatem tym wyró¿nieniem, które otrzymaliœmy
od Maryi. Dziêkujmy Jej za to, ¿e zapragnê³a tu, na tym miej-
scu, wypraszaæ ³aski dla wyznawców Jej Syna. Niech ten jubi-
leuszowy rok bêdzie rokiem naszej wielkiej wdziêcznoœci za
obecnoœæ Maryi z nami. Niech te¿ bêdzie rokiem wzrostu na-
szej przyjaŸni z Maryj¹.

Matko Bo¿a Le¿ajska, prowadŸ nas dalej przez ¿ycie, wy-
praszaj nam w nowym roku, w roku Twojego Jubileuszu w tym
sanktuarium, wypraszaj nam Bo¿e b³ogos³awieñstwo – b³ogo-
s³aw nas, nasza Matko mi³a.

 Le¿ajsk, bazylika oo. Bernardynów, rozpoczêcie Jubileuszu 400-lecia obec-
noœci Maryi w le¿ajskim obrazie Matki Bo¿ej Pocieszenia,1 I 1998
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 Doœwiadczanie Boga – przyczyn¹ naszej
 radoœci

Iz 61,9-11; Rz 5,12.17-19; £k 1,39-56

1. Bo¿e orêdzie o radoœci na Górze Iglicznej

Sprawujemy dziœ Eucharystiê odpustow¹, tu, na Górze
Iglicznej, na któr¹ wspinaj¹ siê turyœci nie tylko po to, by na-
syciæ siê urokiem gór: piêknymi widokami i œwie¿ym powie-
trzem, ale tak¿e by pok³oniæ siê tu figurce Maryi, któr¹ nazy-
wamy Matk¹ Bo¿¹, Przyczyn¹ Naszej Radoœci. St¹d te¿ teksty
biblijne dzisiejszej Mszy œw. mówi¹ nam wiele o radoœci. Pa-
miêtamy s³owa proroka Izajasza: Ogromnie siê weselê w Pa-
nu, dusza moja raduje siê w Bogu moim (Iz 61,10). Pamiêta-
my s³owa Maryi, wypowiedziane u œw. Elzbiety: Duch mój siê
raduje w Bogu, Zbawcy moim (£k 1,46-48). Wielcy przyjacie-
le Boga, na czele z Maryj¹, byli ludŸmi wewnêtrznej radoœci.
St¹d te¿ wszyscy chrzeœcijanie wezwani s¹ do ¿ycia w rado-
œci. Jak jednak odpowiedzieæ na to wezwanie, które wydaje
siê dziœ byæ trochê niezrozumia³e? Spróbujmy zastanowiæ siê
dziœ nad tym tu, w sanktuarium Matki Bo¿ej Iglicznej, Przy-
czyny Naszej Radoœci – do jakiej radoœci wzywa nas Bóg i gdzie
s¹ w³aœciwe jej Ÿród³a.

2. Fa³szywa i prawdziwa radoœæ oraz jej Ÿród³a

O radoœci mówi siê dziœ doœæ du¿o. Mówi siê o jej potrze-
bie. Mówi siê, ¿e jest bardzo dobrym lekarstwem na stresy, ¿e
chroni przed zawa³em serca, ¿e jest potrzebna w towarzystwie,
na zabawie, w urzêdach, w zak³adach pracy, w koœciele – jed-
nym s³owem – wszêdzie. Spotykamy niejednokrotnie ludzi
radosnych, uœmiechniêtych. Widzimy ich na ekranach telewi-
zorów. Spotykamy na przyjêciach towarzyskich, imienino-
wych. Lubimy przebywaæ w ich obecnoœci. Jednak¿e zauwa-
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¿amy, ¿e nie ka¿da radoœæ jest autentyczna. Niekiedy jest to
radoœæ wymuszona. Czasem jest to radoœæ na pokaz, uœmiech
przed kamer¹, uœmiech za pieni¹dze, radoœæ dla zmylenia prze-
ciwnika. Radoœæ tego typu mo¿e byæ skutkiem grzechu: oszu-
stwa, k³amstwa, kradzie¿y, rozpusty cielesnej, nagromadzenia
bogactw doczesnych. Radoœæ tego rodzaju jest krótkotrwa³a,
szybko przemija, usycha.

W liturgii dzisiejszej jest mowa o radoœci innej, autentycz-
nej, prawdziwej, g³êbszej, nie przelotnej. Jest to radoœæ dzieci
Bo¿ych, radoœæ, która jest cnot¹ moraln¹.

W czytaniach dzisiejszych zosta³y nam ukazane Ÿród³a tej
prawdziwej, dojrza³ej radoœci. Przypomnijmy je:

a) Jednoœæ z Bogiem – Ÿród³em radoœci

Pierwszym z nich jest doœwiadczanie obecnoœci Boga, do-
œwiadczanie Jego mi³oœci, dobroci: Ogromnie siê weselê w Pa-
nu, dusza moja raduje siê w Bogu moim (Iz 61,10); Radujcie
siê zawsze w Panu. Jeszcze raz powtarzam: radujcie siê! Pan
jest blisko (Flp 4,4.5). Kto doœwiadcza naprawdê Pana Boga,
ten prze¿ywa wewnêtrzn¹ radoœæ.

Nasz poeta napisa³ kiedyœ:  Id¹ ulic¹ biedni ludzie, bardzo
znêkani smutni ludzie. Jak siê nazywa ich boleœæ sroga? Nie
maj¹ Boga, brak im Boga. Ludzie, którzy zagubili Boga, trac¹
prawdziw¹ radoœæ. Jeœli czymœ potrafi¹ siê cieszyæ, to jest to
zwykle radoœæ przejœciowa, pozorna.

b) Wolnoœæ od z³a – nawrócenie jako Ÿród³o radoœci

Drugie Ÿród³o radoœci, dziœ ukazane, to czyste serce, wol-
noœæ od grzechu: Ogromnie siê weselê w Panu, dusza moja
raduje siê w Bogu moim, bo przyodzia³ mnie w szaty zbawie-
nia, okry³ mnie p³aszczem sprawiedliwoœci (Iz 61,10). Przy-
odzianie w szaty zbawienia to tyle, co przyjêcie Bo¿ego mi³o-
sierdzia, dost¹pienie odpuszczenia grzechów. Zatem autentycz-
na radoœæ wyrasta z czystego serca. Ludzie z obci¹¿onym su-
mieniem nie mog¹ byæ wewnêtrznie radoœni. Mog¹ stwarzaæ
tylko pozory radoœci.
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c) Czynienie prawdy w mi³oœci jako Ÿród³o radoœci

Trzecie Ÿród³o prawdziwej radoœci – to czynienie dobra
w prawdzie, bezinteresowne pe³nienie uczynków mi³osierdzia.
Gdy Jan Chrzciciel naucza³ nad Jordanem, pyta³y go t³umy:
„Có¿ wiêc mamy czyniæ?” On im odpowiada³: „Kto ma dwie
suknie, niech jedn¹ da temu, który nie ma; a kto ma ¿ywnoœæ,
niech tak samo czyni (£k 3,10-11). ¯ycie potwierdza nastêpu-
j¹c¹ prawid³owoœæ: im wiêcej czynimy dobra, im wiêcej s³u-
¿ymy i poœwiêcamy drugim, tym wiêcej jest w nas radoœci.

3. Z wiar¹ i mi³oœci¹ do Boga w dalsze ¿ycie

Bêd¹c dzisiaj w goœcinie u Matki Bo¿ej Iglicznej, Przyczyny
Naszej Radoœci, odnówmy nasz¹ wiêŸ z Panem Bogiem, od-
nówmy nasz¹ wiarê i mi³oœæ do Niego. Nie dajmy sobie wmó-
wiæ, ¿e jest to niewa¿ne, ¿e wa¿niejsze s¹ dziœ sprawy gospo-
darcze, sprawy pracy, bezrobocia, sprawy rent i emerytur. Ow-
szem tak, o tym trzeba te¿ pamiêtaæ i czyniæ zabiegi, by ludzie
nie cierpieli biedy. Jednak¿e pamiêtajmy, ¿e u podstaw wszel-
kich kryzysów znajduje siê kryzys wartoœci moralnych i reli-
gijnych. To wyraŸnie potwierdzi³a historia dwudziestego stu-
lecia. Historia tego wieku potwierdzi³a, ¿e kto przekreœla Boga,
ten wczeœniej czy póŸniej przechodzi do deptania i przekreœle-
nia cz³owieka. Przez dwudzieste stulecie przetoczy³y siê dwie
potê¿ne ideologie: totalitarystyczna i liberalistyczna. System
totalitarny mia³ dwie odmiany: faszystowskie, brunatne i ko-
munistyczne, czerwone. Czym by³y te systemy i jakie owoce
przynios³y, pokaza³a druga wojna œwiatowa i czas, który po
niej nast¹pi³. Przywódcy tych ideologii to najwiêksi zbrodnia-
rze i tyrani nie tylko tego stulecia, ale wszechczasów. Od re-
wolucji bolszewickiej do œmierci Stalina wymordowano na
Wschodzie 70 mln ludzi. Trudno nam dziœ uwierzyæ, ¿e w cza-
sach stalinowskich, tak¿e w Polsce, pisano wiersze, tworzono
dzie³a sztuki na czeœæ sowieckiego przywódcy. Gdy Stalin
zmar³, wielu p³aka³o. Mówiono: odszed³ wódz, kto nas teraz
poprowadzi? Mauzoleum kremlowskie tonê³o w kwiatach.
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Podobne sceny dzia³y siê na Zachodzie. Tam te¿ œmieræ zbie-
ra³a swoje ¿niwo. Zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie
wo³ano: precz z Bogiem, precz z Chrystusem, precz z Koœcio-
³em, precz z papie¿em!

Po upadku ideologii totalitarnej wzmocni³ swoj¹ ofensywê
liberalizm, zw³aszcza etyczny. Mieni siê on byæ wielkim przy-
jacielem cz³owieka. G³osi podstêpne has³a. Proponuje cz³o-
wiekowi ca³kowit¹ wolnoœæ, wyzwolenie od wszelkich zobo-
wi¹zañ. Zwolennicy tej ideologii mówi¹, ¿e cz³owiekowi nie
mo¿na narzucaæ ¿adnych zobowi¹zañ, ¿adnych nakazów, za-
kazów. Cz³owiek ma byæ od tego wolny. Sam sobie potrafi
okreœliæ, co jest dobre, a co z³e. Nie potrzebny jest Bóg. Trze-
ba siê od Niego wyzwoliæ, wyzwoliæ siê spod Jego nakazów.
Je¿eli ju¿ coœ trzeba ustaliæ, jakieœ prawa, zasady, to mo¿na to
uczyniæ przez g³osowanie. Wiêkszoœæ ustala prawdê, wiêkszoœæ
zawsze ma racjê! To s¹ owe podstêpne has³a, które prowadz¹
do zguby, do nowego zniewolenia. Gdy w Niemczech w la-
tach trzydziestych wiêkszoœæ narodu przekaza³a w³adzê w pañ-
stwie Führerowi, by³a to fatalna decyzja, której konsekwencj¹
by³a druga wojna œwiatowa.

Strze¿my przeto naszej wiary w prawdziwego Boga. Niech
Bóg bêdzie obecny w naszym ¿yciu. Biada temu cz³owieko-
wi, który wyzwala siê od Pana Boga. Œw. Augustyn powie-
dzia³: Stworzy³eœ nas Panie Bo¿e dla siebie i niespokojne jest
serce nasze, dopóki Ciebie nie odnajdzie.

Popatrz na swoje ¿ycie. Jakie miejsce zajmuje u Ciebie Bóg?
Ile czasu Mu codziennie poœwiêcasz? Czy wierzysz, ¿e On ciê
kocha mi³oœci¹ jedyn¹? On da³ nam wszystkim swojego Syna.
Powtarzamy w wyznaniu wiary: On to dla nas ludzi i dla na-
szego zbawienia zst¹pi³ z nieba. Ucieszmy siê na nowo obec-
noœci¹ Boga. ¯yjmy wed³ug Jego przykazañ. Naœladujmy
w tym Matkê Najœwiêtsz¹, Przyczynê Naszej Radoœci, a wów-
czas radoœæ Bo¿a bêdzie naszym udzia³em.

Góra Igliczna, sanktuarium Matki Bo¿ej, Przyczyny Naszej Radoœci, uro-
czystoœæ odpustowa – 20 VI 1999
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Za bogobojne ¿ycie – przez œmieræ
– ku chwale nieba

Iz 7,10-14; Dz 1,12-14; £k 1,26-38

1. Pocz¹tki i zakoñczenia

¯yjemy w œwiecie, w którym doœwiadczamy ró¿nych po-
cz¹tków i zakoñczeñ. Codziennie jest pocz¹tek i koniec dnia;
pocz¹tek i koniec nocy. Jest pocz¹tek i koniec roku kalenda-
rzowego i szkolnego. Jest pocz¹tek i koniec studiów, pocz¹-
tek i koniec pracy. Jest pocz¹tek i koniec budowy domu, po-
cz¹tek i zakoñczenie ¿niw, wykopków.

Jest tak¿e pocz¹tek i koniec ziemskiego ¿ycia cz³owieka.
By³ pocz¹tek i nast¹pi kiedyœ koniec œwiata. Tylko jeden Bóg
nie ma pocz¹tku i nie ma koñca.

Dziœ w Kalwarii Le¿ajskiej œwiêtujemy zakoñczenie ¿ycia
Maryi, Matki Chrystusa i Matki Koœcio³a. Za dwa dni bêdzie-
my prze¿ywaæ tajemnicê Jej uwielbienia w chwale wniebo-
wziêcia. Przed niebieskim wywy¿szeniem Maryi mia³o miej-
sce zakoñczenie Jej ziemskiego ¿ycia.

Gdy ludzie umieraj¹, gdy ¿egnamy ich w obrzêdach po-
grzebowych, modlimy siê dla nich o szczêœcie wieczne. Pa-
trzymy tak¿e na przebyt¹ przez nich drogê ziemskiego ¿ycia.
Mówimy o ró¿nych dokonaniach, zas³ugach, o przymiotach
ducha i cia³a. Próbujemy dokonaæ podsumowania ich ¿ycia.
Niekiedy pytamy, co Pan Bóg przekaza³ nam w darze przez
cz³owieka, który zakoñczy³ swoje ziemskie ¿ycie.

Dziœ, gdy pochylamy siê nad zaœniêciem Matki Bo¿ej, nad
zakoñczeniem Jej ziemskiego ¿ycia, chcemy popatrzeæ na Jej
doczesne ¿ycie. Dokonajmy takiego spojrzenia u kresu naszej
pielgrzymiej drogi, gdy stoimy przy stacji zwanej Pogrzebem
Matki Bo¿ej. Kim i jaka by³a Maryja podczas swego ziemskie-
go ¿ycia i jak wygl¹da nasze ¿ycie w perspektywie Jej ¿ycia?
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2. Rysy ziemskiego ¿ycia Maryi

a) Maryja niepokalanie poczêta

Maryja przysz³a na œwiat bez grzechu pierworodnego. By³a
od pocz¹tku „pe³na ³aski”. Zaœwiadczy³ o tym anio³ w czasie
zwiastowania: B¹dŸ pozdrowiona, pe³na ³aski, Pan z Tob¹,
〈b³ogos³awiona jesteœ miêdzy niewiastami〉 (£k 1,28).

b) Maryja pos³uszna Bo¿emu s³owu

Maryja by³a pos³uszna Bogu, Zawierzy³a Bo¿emu s³owu.
Stwierdzi³a to krewna El¿bieta w czasie nawiedzenia: B³ogo-
s³awiona jesteœ, któraœ uwierzy³a, ¿e spe³ni¹ siê s³owa powie-
dziane Ci od Pana (£k 1,45). Pos³uszeñstwo Bogu zosta³o na-
grodzone koñcowym wywy¿szeniem Maryi.

S³owo Bo¿e nadal jest g³oszone w œwiecie. Wielu je przyj-
muje i wype³nia. S¹ te¿ tacy, którzy zatykaj¹ sobie uszy. Uwa-
¿aj¹ Bo¿e wskazania za przejaw zacofania. S³owo Bo¿e ma
dziœ wielkiego konkurenta w ludzkim s³owie, które ma tak
wiele œrodków przekazu: telewizjê, radio, prasê. Szczêœliwi,
którzy s¹ otwarci na Bo¿e s³owo, którzy je – na wzór Maryi –
rozwa¿aj¹ w sercu i którzy je wype³niaj¹. Jezus sam powie-
dzia³: B³ogos³awieni ci, którzy s³uchaj¹ s³owa Bo¿ego i zacho-
wuj¹ je (£k 11,28). Kto s³ucha Boga, nie jest nigdy bankru-
tem. Nie spotykamy na ziemi ludzi, którzy ¿a³owaliby, ¿e byli
pos³uszni Bogu. Wszelkie nieszczêœcia i biedy przychodz¹
wtedy, gdy ludzie nie s³uchaj¹ Pana Boga.

15 marca 2001 roku Katolicki Uniwersytet Lubelski nada³
doktorat honoris causa w³oskiemu historykowi filozofii, prof.
Giovanni Reale, z Uniwersytetu w Mediolanie. W swoim wy-
k³adzie prof. Reale, charakteryzuj¹c czasy wspó³czesne, po-
stawi³ pytanie: Czy jest mo¿liwe u³o¿enie ¿ycia spo³eczno-po-
litycznego bez Boga, bez zasad, które On przekaza³ ludziom?
Prelegent da³ odpowiedŸ pozytywn¹, ale doda³, ¿e taki œwiat
nie licz¹cy siê z Bo¿ym prawem zawsze obraca siê przeciwko
cz³owiekowi. Œwiat bez Boga staje siê œwiatem antyhumani-
stycznym.
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c) Maryja niewiast¹ modl¹c¹ siê

Maryja w swoim ziemskim ¿yciu by³a zjednoczona z Bo-
giem przez modlitwê. Praktykowa³a przede wszystkim modli-
twê uwielbienia i modlitwê b³agaln¹. W czasie nawiedzenia
œw. El¿biety wypowiedzia³a modlitwê uwielbienia: Wielbi du-
sza moja Pana, i raduje siê duch w Bogu, moim Zbawcy. Bo
wejrza³ na uni¿enie S³u¿ebnicy swojej. Oto b³ogos³awiæ Mnie
bêd¹ odt¹d wszystkie pokolenia, gdy¿ wielkie rzeczy uczyni³
Mi Wszechmocny. Œwiête jest Jego imiê – a swoje mi³osierdzie
na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co siê Go boj¹
(£k 1,46-50).

Czy wielbisz Boga w stylu Matki Najœwiêtszej? Cieszysz
siê Bogiem? Czy mo¿esz powtórzyæ za Maryj¹: raduje siê duch
mój w Bogu, moim Zbawcy?

Maryja ujawnia siê tak¿e jako Matka prosz¹ca. Widzimy to
wyraŸnie w Kanie Galilejskiej, a tak¿e w Wieczerniku, pod-
czas oczekiwania na zes³anie daru Ducha Œwiêtego.

Mówi¹c o Maryi jako Niewieœcie modl¹cej siê, winniœmy
koniecznie zastanowiæ siê nad nasz¹ modlitw¹. Trzeba pamiê-
taæ, ¿e modlitwy powinniœmy uczyæ siê ca³e ¿ycie. Przez mo-
dlitwê mamy w jakimœ sensie udzia³ w ¿yciu spo³ecznym. Nie
wolno mówiæ, ¿e nasze ¿ycie nie ma znaczenia, ¿e ode mnie –
ma³ego cz³owieka – nic nie zale¿y. Zale¿y wiele, gdy¿ nasz¹
osobist¹ i wspólnotow¹ modlitw¹ mo¿emy przyczyniaæ siê do
wzrostu dobra w Koœciele i œwiecie oraz broniæ ludzi przed
z³em, pomagaæ im wytrwaæ w niesieniu krzy¿a.

d) Maryja niewiast¹ ofiaruj¹c¹ siê

W czasie ofiarowania Jezusa w œwi¹tyni starzec Symeon
wypowiedzia³ s³owa: Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na
powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiaæ siê
bêd¹. A Twoj¹ duszê miecz przeniknie, aby na jaw wysz³y za-
mys³y serce wielu (£k 2,34-35). Zapowiedziane przez Syme-
ona cierpienie Maryi wype³ni³o siê przede wszystkim na Kal-
warii. Maryja, stoj¹c pod krzy¿em, uczestniczy³a duchowo
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w cierpieniu Chrystusa, najœciœlej z ludzi z³¹czy³a siê z krzy-
¿ow¹ ofiar¹ Chrystusa. Podobnie jak Chrystus sz³a do przy-
sz³ej chwa³y drog¹ cierpienia, drog¹ ofiary z siebie. Ten przy-
k³ad Maryi jest nam bardzo potrzebny, bowiem nas równie¿
dosiêga ró¿nego rodzaju cierpienie. Czasem za wiele narzeka-
my, zamiast w cichoœci wype³niaæ swoje zadania. Patrz¹c na
Maryjê, pamiêtajmy, ¿e do zwyciêstwa koñcowego, musimy
iœæ drog¹ krzy¿ow¹.

3. Maryja w ¿yciu Koœcio³a

a) Maryja nam pomaga
Maryja pomaga z nieba mieszkañcom ziemi, szczególnie

tym, którzy prosz¹ J¹ o wstawiennictwo. Dlatego wyznawcy
Chrystusa garn¹ siê do Niej. Pielgrzymuj¹ do Jej sanktuariów.
Tyle tysiêcy ludzi z ró¿nych stron Polski pod¹¿a ka¿dego roku
do Czêstochowy. Pielgrzymuj¹ ludzie do Lourdes, do Fatimy.
Pielgrzymujemy do regionalnych sanktuariów maryjnych, tak¿e
do le¿ajskiego sanktuarium Matki Bo¿ej Pocieszenia.

b) Maryja wzywa nas do naœladowania
Maryja wzywa nas tak¿e do naœladowania Jej w s³uchaniu

i rozwa¿aniu Bo¿ego s³owa, w wielbieniu Pana Boga za Jego
dary, w wiernym niesieniu krzy¿a swego powo³ania.

Prze¿ywaj¹c dziœ Œmieræ i Pogrzeb Matki Bo¿ej, spróbuj-
my uœwiadomiæ sobie, ¿e nasze ¿ycie kiedyœ te¿ siê zakoñczy.
Przyjdzie i dla nas chwila, kiedy staniemy na progu wieczno-
œci. Trzymajmy siê zatem d³oni Maryi. Dzisiaj, gdy popatrzy-
liœmy na Jej bogobojne ¿ycie, proœmy J¹ s³owami modlitwy:
Przeto, Orêdowniczko nasza, mi³osierne oczy Twoje na nas
zwróæ, a Jezusa, b³ogos³awiony owoc ¿ywota Twojego, po tym
wygnaniu nam oka¿.

Le¿ajsk, dró¿ki maryjne ko³o bazyliki, uroczystoœæ Pogrzebu Matki Bo¿ej,
13 VIII 2001
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V. ROZWA¯ANIA OKAZJONALNE

W godzinie Apelu Jasnogórskiego

Po pracowitym pierwszym dniu naszego sympozjum przy-
chodzimy na miejsce najœwiêtsze w tym domu, przychodzi-
my, aby ponownie stan¹æ razem przed Panem. Jest godzina
21.00. Godzina ta w Polsce jest godzin¹ szczególn¹. Jest to
godzina Apelu Jasnogórskiego, godzina stawania w wierze
i mi³oœci przed Maryj¹, nasz¹ Królow¹. Chcemy o tej porze
w naszej wspólnocie seminaryjnej, ubogaconej dziœ obecno-
œci¹ naszych drogich goœci, powêdrowaæ myœl¹ i sercem na
Jasn¹ Górê i w duchu stan¹æ przed nasz¹ Matk¹ i Królow¹.
Chcemy to uczyniæ w ³¹cznoœci z Ojcem Œw. Janem Paw³em
II, cz³owiekiem, który ca³ym swym ¿yciem, co dzieñ od nowa,
potwierdza s³owa: Totus Tuus – „ca³y Twój jestem, Maryjo”.

Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiêtam, czu-
wam. Za chwilê, pod koniec tej wspólnej modlitwy, zaœpiewa-
my te s³owa. Œpiewamy je codziennie wieczorem, powtarza-
my je w duchowej ³¹cznoœci z córkami i synami naszego na-
rodu, szczególnie tymi, którzy w danym dniu, o tej porze obecni
s¹ na Jasnej Górze.

Co w tych s³owach wyra¿amy?
Wyznajemy przede wszystkim nasz¹ wiarê w duchow¹

obecnoœæ Bogurodzicy poœród pokoleñ zamieszkuj¹cych pol-
sk¹ ziemiê. Maryja by³a w naszej historii, ¿yje i jest dzisiaj
w naszym Koœciele i w naszym narodzie. Wyra¿amy to w s³o-
wach: Maryjo, Królowo Polski.

Œpiewaj¹c codziennie s³owa Apelu Jasnogórskiego, wyra-
¿amy nasz¹ wiarê w mi³oœæ Maryi do nas. Maryja nie tylko
jest, ale czuwa nad nami. W znaku jasnogórskiej ikony rozta-
cza nad nami swoj¹ matczyn¹ opiekê. Obejmuje nas swoim
mi³uj¹cym spojrzeniem.
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W s³owach: Jestem przy Tobie, pamiêtam, czuwam, wypo-
wiadamy nasz¹ mi³oœæ i czeœæ do Maryi. Jest to nasza odpo-
wiedŸ na mi³oœæ Bo¿ej Rodzicielki. Jestem przy Tobie – byæ
przy kimœ, to znaczy kochaæ kogoœ. W s³owie pamiêtam wyra-
¿amy jeszcze inny aspekt naszej mi³oœci. Pamiêtaæ – to zna-
czy chodziæ niejako z obrazem umi³owanej osoby w oczach i
w sercu; – to znaczy zarazem rozwa¿aæ tê mi³oœæ, jak¹ jestem
umi³owany. Pamiêtam, kim jesteœ dla mnie. Pamiêta Maryjo,
¿e mnie kochasz. Pamiêtam, Maryjo, czego pragniesz ode mnie.

I wreszcie: Czuwam. Czuwaæ, to te¿ znaczy kochaæ. Czu-
waæ, to znaczy zabiegaæ o rozwój, o pomna¿anie dobra. Czu-
waæ, to tak¿e zwyciê¿aæ z³o dobrem – najpierw w sobie, a po-
tem w swoim otoczeniu; to znaczy nie zag³uszaæ, nie zniekszta³-
caæ swego sumienia, to tak¿e usuwaæ pokusy, to tak¿e dostrze-
gaæ drugiego, a wiêc nie zamykaæ siê w sobie, w ciasnym po-
dwórku w³asnych interesów. Czuwaæ – to po prostu trwaæ przy
kimœ w myœlach, s³owach i czynach.

Taka mniej wiêcej treœæ kryje siê w s³owach Apelu Jasno-
górskiego. Tak¹ treœæ chcemy dziœ przes³aæ do nieba naszej
wspólnej Matce i Królowej.

Bracia, zanim wzniesiemy ten œpiew, uklêknijmy jeszcze
na chwilê, stañmy twarz¹ w twarz przed Bogiem, oddajmy
Mu czeœæ i uwielbienie, z³ó¿my dziêkczynienie i przeprosze-
nie. I zwyczajem jasnogórskim poleæmy tak¿e przez poœred-
nictwo Maryi wa¿ne, aktualne sprawy Koœcio³a, Ojczyzny
i œwiata.

Maryjo, w Twojej obecnoœci uwielbiamy Pana niebios i zie-
mi. Przed³u¿amy w tej godzinie istnienia œwiata ów hymn
uwielbienia, œpiewany od pocz¹tku ludzkiej historii. Bo¿e,
nieskoñczony i mi³osierny, który by³eœ i jesteœ chwalony
i uwielbiany w ró¿nych religiach, b¹dŸ uwielbiony przez nas,
w tej godzinie naszej modlitwy. Maryjo, w Twojej obecnoœci
dziêkujemy Twemu i naszemu Panu za dar istnienia, za dar
¿ycia, za dar rodziców, za dar wiary, za dar wezwania do
kap³añstwa, za dar dzisiejszego dnia, za wszelkie twoje dary.
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Maryjo, w Twojej obecnoœci przepraszamy Boga za nasze
grzechy. Ojcze niebieski, przepraszamy dziœ szczególnie za brak
czasu dla Ciebie, za modlitewne zapomnienia, za wszelkie nie-
wiernoœci w dziedzinie modlitwy.

Maryjo, rozwa¿aj¹c tajemnicê Twego zwiastowania, prosi-
my Twego Syna, który poprzez Ciebie wszed³ w nasz¹ ludzk¹
rodzinê, o dar dobrej modlitwy na ca³e nasze ¿ycie. Prosimy
tak¿e, byœmy innych potrafili wprowadzaæ na drogê modli-
tewnego bycia przed Tob¹. Niech tajemnica Zwiastowania,
któr¹ tak czêsto rozwa¿aliœmy w tym roku rozpoczêcia piêtna-
stoletniego przygotowania siê do dwutysiêcznej rocznicy na-
rodzin Chrystusa – niech moc tej tajemnicy wyjdzie naprze-
ciw potrzebom Ojca Œw., Koœcio³a, Ojczyzny i œwiata.

Wroc³aw, kaplica MWSD, rozwa¿anie podczas I Forum M³odych,
21 XI 1985

Formatorzy alumnów przed Matk¹ i Królow¹

Godzina Apelu Jasnogórskiego to godzina szczególnej mo-
dlitwy, to godzina ³¹czenia siê z Bogiem przez jasnogórski
obraz Czarnej Madonny, to godzina jednoczenia siê z Ojcem
Œw. na Watykanie. Apel przed obrazem Jasnogórskiej Pani to
tak¿e chwila jednoczenia siê ca³ego Koœcio³a w Polsce, jego
pasterzy, wspólnot diecezjalnych i parafialnych, rodzin zakon-
nych, seminariów duchownych, rodzin katolickich, dziatwy
i m³odzie¿y. W jednoœci z Ojcem Œw. i ca³ym Koœcio³em w Pol-
sce stajemy przed obliczem Jasnogórskiej Matki i Królowej
ze s³owami modlitwy uwielbienia, dziêkczynienia i proœby.

Dzieñ, który powoli dobiega koñca, by³ dniem szczegól-
nym tu, na Jasnej Górze. Tego dnia o godz. 8.00 rano sprawo-
wana by³a tutaj, w tej kaplicy, uroczysta Eucharystia, której
przewodniczy³ ks. kard. Pio Laghi, Prefekt Kongregacji Wy-
chowania Katolickiego. W Eucharystii uczestniczyli wszyscy
polscy kardyna³owie, nuncjusz apostolski, wielu arcybiskupów
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i biskupów, ojcowie prowincja³owie ró¿nych zakonów, rekto-
rzy wy¿szych seminariów duchownych diecezjalnych i zakon-
nych. Umocnieni Bo¿ym s³owem i Bo¿ym chlebem uczestni-
cy tej Eucharystii podjêli obrady nad formacj¹ kandydatów do
kap³añstwa, pochylili siê nad jedn¹ z najwa¿niejszych spraw
Koœcio³a w Polsce i w œwiecie.

W tej wieczornej modlitwie przynosimy tu przed Maryjê
Jasnogórsk¹ wielk¹ wdziêcznoœæ Bogu za to wszystko, co siê
dokona³o tego dnia. Do naszych podziêkowañ do³¹czmy gor¹-
ce proœby. Matko nasza najlepsza, pokorna S³u¿ebnico Pañ-
ska, Oblubienico Ducha Œwiêtego, Matko Kap³anów, powie-
rzamy Tobie na nowo Najwy¿szego Kap³ana Koœcio³a, Ojca
œw. Jana Paw³a II. Zawierzamy ksiêdza Prymasa, wszystkich
biskupów naszej Ojczyzny. Zawierzamy kap³anów diecezjal-
nych i zakonnych. Polecamy szczególnie obecnych tu rekto-
rów i wszystkich formatorów: profesorów i wychowawców
wy¿szych seminariów duchownych diecezjalnych i zakonnych
w Polsce i na œwiecie. Prosimy Ciê Matko, Stolico M¹droœci,
Matko Dobrej Rady, o œwiat³o Ducha Œwiêtego dla nich.

Zawierzamy Ci, Matko naszych alumnów, seminarzystów,
nowicjuszy, wszystkich, którzy weszli na drogê formacji kap³añ-
skiej. ProwadŸ ich wraz nami dobr¹ drog¹ do o³tarzy Pañskich.

Maryjo, czuwaj nad ca³ym naszym Koœcio³em, nad nasz¹
Ojczyzn¹, nad ma³¿onkami, rodzicami, dziatw¹ i m³odzie¿¹.
W szczególny sposób wspomó¿ wszystkich pielgrzymów, któ-
rzy w tej godzinie modlitwy patrz¹ na Twoje oblicze.
Maryjo! Nasza Matko, przyjmij nasz¹ modlitwê.

Jasna Góra, kaplica Matki Bo¿ej, Apel Jasnogórski przeprowadzony w cza-
sie sympozjum po wizytacji Apostolskiej Seminariów Duchownych w Pol-
sce (21-23 IV 1993), 22 IV 1993, godz. 21.00
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Zacznijcie, wargi nasze,
chwaliæ Pannê Œwiêt¹

1. Z historii Godzinek o Niepokalanym Poczêciu NMP

Godzinki o Niepokalanym Poczêciu Najœwiêtszej Maryi
Panny stanowi¹ od wieków ulubion¹ modlitwê Koœcio³a. Po-
wsta³y one w okresie sporów o Niepokalane Poczêcie NMP
miêdzy szkotystami i tomistami, w okresie póŸnego œrednio-
wiecza. Mia³y na celu wpojenie i ugruntowanie prawdy o Nie-
pokalanym Poczêciu NMP. Istnieje spór wœród historyków co
do autorstwa, dok³adnego miejsca i czasu powstania Godzi-
nek. Na ogó³ przyjmuje siê, ¿e autorem ³aciñskiego tekstu
Godzinek jest hiszpañski jezuita œw. Piotr Rodrigez, ¿yj¹cy na
prze³omie XVI i XVII wieku (1531-1617). Na jêzyk polski
prze³o¿yli je jezuici krakowscy.

Godzinki by³y umi³owanym nabo¿eñstwem polskich królów.
Œpiewa³a je szlachta i rycerstwo polskie w obozach i w czasie
pochodów. Œpiewano je w zak³adach rzemieœlniczych, w pod-
ró¿ach, w pracy na roli i w domach prywatnych. Do dziœ chêt-
nie s¹ œpiewane w sanktuariach maryjnych, we wspólnotach
zakonnych, w seminariach duchownych (zw³aszcza w soboty),
w czasie pielgrzymek, a tak¿e prywatnie w katolickich domach.

2. Struktura Godzinek

Godzinki s¹ u³o¿one na wzór brewiarza kap³añskiego. Sk³a-
daj¹ siê z siedmiu zasadniczych czêœci. Wyró¿niamy wiêc
w nich: Jutrzniê, Prymê, Tercjê, Sekstê, Nonê, Nieszpory i Kom-
pletê. Œpiew Godzinek zaczynamy od s³ów: Zacznijcie, wargi
nasze, chwaliæ Pannê Œwiêt¹, zacznijcie opowiadaæ czeœæ Jej
niepojêt¹. Wiersz ten odpowiada wezwaniu rozpoczynaj¹cemu
pierwsz¹ modlitwê brewiarzow¹ w ci¹gu dnia: Panie, otwórz
wargi moje, a usta moje bêd¹ g³osiæ Twoj¹ chwa³ê. Podobnie
i drugi wiersz nawi¹zuje do Liturgii godzin – Wezwanie: Przy-
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b¹dŸ nam, mi³oœciwa Pani, ku pomocy, a wyrwij nas z potê¿-
nych nieprzyjació³ mocy, odpowiada s³owom, którymi rozpoczy-
namy ka¿d¹ godzinê kanoniczn¹, oprócz pierwszej: Bo¿e wejrzyj
ku wspomo¿eniu memu, Panie, poœpiesz ku ratunkowi memu.

3. Biblijne tytu³y Maryi w Godzinkach

W tekœcie Godzinek Maryjê okreœlamy wieloma tytu³ami,
pochodz¹cymi z Pisma Œwiêtego. Autor Godzinek musia³ byæ
rozmi³owany w Biblii, zw³aszcza Starego Testamentu. Oto bi-
blijne okreœlenia odnosz¹ce siê do Maryi: Arka Przymierza;
Brama niebieska; Brama rajska; Gwiazda nowa z Jakuba;
Gwiazda porankowa; Gwiazdami uwieñczona; Judyt wojuj¹-
ca, od niewoli okrutnej lud swój ratuj¹ca; Krzak Mojrzeszów,
boskim ogniem gorej¹ca; Oblubienica; Piêkna, jak w pe³ni
ksiê¿yc; Jak lilia miêdzy cierniem, tak przyjació³ka moja miê-
dzy córkami Adamowymi; Matka wszech ¿yj¹cych; Mê¿na bia-
³og³owa; Miasto ucieczki; Olej wylany, Maryjo, Imiê Twoje;
Palma cierpliwoœci, Cedr czystoœci; Panna m¹dra; Panna roz-
tropna; Panna wierna; Plaster miodu Samsona; Po prawej stro-
nie Króla stoisz w z³otog³owie; Przybytek Ducha Œwiêtego;
Rachel o¿ywiciela Egiptu nosi³a, nam Zbawiciela Œwiata Ma-
ryja powi³a; Ró¿d¿ka Aaronowa, œliczny kwiat rodz¹ca; Runo
Gedeona; S³oñca tego promieñmi Maryja jaœnieje; Œwiat³o
z Gabaon, coœ zwyciêstwo da³o; Têcza wszechmocn¹ rêk¹
z piêknych barw z³o¿ona; Tron mój w s³upie ob³oku; Tron Sa-
lomona; Wie¿a utwierdzona Dawidowa, basztami i broni¹
wzmocniona; Wie¿a z koœci s³oniowej; Wszystka piêkna je-
steœ, przyjació³ko moja; Wyniós³ J¹ nad wszystkie dzie³a r¹k
swoich; Z³ota zorza.

Wszystkie te tytu³y zdobi¹ Maryjê. Wskazuj¹ na Jej wiel-
koœæ jako najpiêkniejszej Córy naszej ziemi, pokornej S³u¿eb-
nicy Pañskiej.

Katedra wroc³awska, Wprowadzenie do œpiewu Godzinek o Niepokalanym
Poczêciu NMP, w czasie Nawiedzenia Matki Bo¿ej w kopii Cudownego
Obrazu Matki Boskiej Czêstochowskiej, 30 VIII 1993, godz. 5.45
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Na drodze do domu Matki

U kresu drugiego dnia waszej pielgrzymki do domu Jasno-
górskiej Matki, stajemy w tym uroczym koœciele przed Panem
Bogiem. Zanim udamy siê do rodzin na nocny spoczynek, pra-
gniemy Panu Bogu podziêkowaæ za dzisiejszy dzieñ. Prosimy
tak¿e pokornie, ¿eby przyj¹³ wasze utrudzenie zwi¹zane z piel-
grzymowaniem. Wed³ug naszego, polskiego zwyczaju, pragnie-
my równie¿ wyœpiewaæ Maryi s³owa Apelu Jasnogórskiego.
Zanim staniemy przed Czarn¹ Madonn¹ na Jasnej Górze, chce-
my tego wieczoru po³¹czyæ siê z Ni¹ duchowo i powiedzieæ,
¿e jesteœmy przy Niej, ¿e pamiêtamy o Niej i ¿e czuwamy przy
Niej. Co w tych s³owach pragniemy powiedzieæ Maryi? Jak¹
treœci¹ nape³niamy ten œpiew?

Maryjo, Królowo Polski – uznajemy, ze Maryja jest nasz¹
Królow¹, Królow¹ naszego Narodu. To nasi praojcowie J¹ ob-
rali za Królowê. Inicjatorem tego tytu³u by³ król Jan Kazimierz,
który w czasie potopu szwedzkiego, 1 kwietnia 1656 roku, z³o-
¿y³ w katedrze lwowskiej s³ynne œlubowanie. Naród polski
w ka¿dym pokoleniu potwierdza³ ten tytu³. Wkrótce bêdziecie
s³u¿yæ temu narodowi jako kap³ani. Proœcie Maryjê w czasie tej
pielgrzymki o ³askê wiernoœci tej narodowej maryjnej tradycji.

Jestem przy Tobie – w s³owach tych zapewniamy Maryjê,
¿e jesteœmy przy Niej. Jest to nasza odpowiedŸ na Jej obec-
noœæ z nami. Obecnoœæ cz³owieka jest jak¹œ form¹ daru. Dziê-
kujemy niekiedy komuœ za obecnoœæ. Obecnoœæ jest wyrazem
mi³oœci. Niech bêdzie nam z Maryj¹ dobrze. Nie uciekajmy
od Niej, ale jak najczêœciej ³¹czmy siê z Ni¹ duchowo, by to
nasze jestem przy Tobie by³o autentyczne.

Pamiêtam – w s³owie tym mo¿e kryæ siê ró¿na treœæ. Gdy
to s³owo wypowiadamy do Maryi, to zapewniamy J¹, ¿e wie-
my, kim jesteœmy, jakie jest nasze powo³anie. Zapewniamy J¹
o naszych zobowi¹zaniach.

Czuwam – W ostatnim s³owie Apelu Jasnogórskiego za-
pewniamy Maryjê o naszej czujnoœci. Kto czuwa ten posiada
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ostrzejsz¹ œwiadomoœæ dobra i z³a. Cz³owiek czuwaj¹cy szyb-
ko rozpoznaje pokusê i w porê j¹ oddala. Cz³owiek czuwaj¹cy
³atwiej ulega natchnieniom Ducha Œwiêtego. Jeœli mówimy
Maryi, ¿e czuwamy, to winno to oznaczaæ, ¿e pozostajemy na
drodze prawdy i dobra, to znaczy, ¿e odkrywamy ci¹gle na
nowo wolê Boga, ws³uchujemy siê w Jego s³owo i staramy siê
nañ odpowiadaæ.

 Niech zatem ta przypomniana treœæ znajdzie siê w naszym
œpiewie, który pragniemy wznieœæ w tym koœciele na zakoñ-
czenie dzisiejszego dnia. Czyñmy to w ³¹cznoœci z Maryj¹ Ja-
snogórsk¹, w ³¹cznoœci z Ojcem Œwiêtym na Watykanie,
w ³¹cznoœci z Maryj¹ uwielbion¹ w niebie: Maryjo, Królowo
Polski, jestem przy Tobie, pamiêtam, czuwam!

Domaszowice, koœció³ pw. MB Królowej Polski, 26 VIII 1994

W Dniu Matki przy Matce
Chrystusa i Koœcio³a

W Dniu Matki gromadzimy siê na wieczornej modlitwie
w waszej œwi¹tyni na modlitwê maryjn¹. Jest godzina 21,00.
W Polsce jest to godzina Apelu Jasnogórskiego. Codziennie
o tej porze gromadz¹ siê ojcowie paulini i pielgrzymi w ka-
plicy Matki Bo¿ej Czêstochowskiej. Przy brzmieniu fanfar
jest ods³aniany obraz Czarnej Madonny. Nastêpnie nastêpuje
œpiew jednej z najstarszych, polskich pieœni maryjnych: Bo-
gurodzica, Dziewica, Bogiem s³awiena Maryja. Nastêpnie
wszyscy œpiewaj¹ s³owa Apelu Jasnogórskiego. Z kolei na-
stêpuje krótkie rozwa¿anie, dziesi¹tek ró¿añca, modlitwy
w intencjach Ojca Œw., Koœcio³a, pielgrzymów i koñcowa
pieœñ maryjna.

Na naszym spotkaniu modlitewnym zmienimy nieco po-
wy¿sz¹ kolejnoœæ. Zanim zaœpiewamy Apel Jasnogórski i po-
dejmiemy modlitwê, przypomnijmy sobie, jak¹ treœæ zawiera-
j¹ s³owa tego Apelu.
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Maryjo – to pierwsze s³owo naszego œpiewu. Jest to imiê
Matki Chrystusa. W tradycji hebrajskiej znaczy³o ono tyle, co
„Pani”. Bardzo pasuje ta nazwa do osoby Matki Zbawiciela.
Tak jak Jezusa nazywamy Chrystusem, czyli Mesjaszem, Pa-
nem, (po grecku Kyriosem), tak Maryjê mo¿emy nazywaæ na-
sz¹ Pani¹. Tak¹ zreszt¹ nazwê nada³a Maryi tradycja chrzeœci-
jañska. Przypomnijmy, ¿e w jednej z najstarszych modlitw do
Matki Bo¿ej Pod Twoj¹ obronê uciekamy siê, Œwiêta Bo¿a Ro-
dzicielko znajduj¹ siê s³owa: O Pani nasza. Imiê „Maryja”
powinno brzmieæ w naszych ustach z wielk¹ czci¹. Po imie-
niu Jezusa winno byæ naszym najdro¿szym imieniem.

Królowo Polski – W naszym œpiewie apelowym nazywa-
my Maryjê „Królow¹ Polski”. Przypomnijmy, ¿e tytu³em tym
pos³u¿y³ siê król Polski Jan Kazimierz, gdy w czasie potopu
szwedzkiego sk³ada³ œluby przed obrazem Matki Bo¿ej £a-
skawej we Lwowie. Maryja by³a potem nazywana Królow¹
Polski. Œwiêto zaœ pod tym tytu³em wprowadzono w Polsce
w okresie miêdzywojennym. Maryja jest nasz¹ Królow¹. Nie
jest to jednak królowa w znaczeniu doczesnego panowania.
W jêzyku biblijnym królowanie oznacza s³u¿bê. Maryja na-
zwa³a siê S³u¿ebnic¹ Pañsk¹. S³u¿y³a ca³e ¿ycie Bogu i ludziom.
Dziœ s³u¿y Koœcio³owi. Szczególne odniesienie ma do narodu
polskiego, który w³aœnie J¹ obra³ sobie za swoj¹ Królow¹a.
Maryja spe³nia swoje królowanie wobec narodu przez opiekê
i wstawiennictwo.

 Jestem przy Tobie – W s³owach tych deklarujemy Maryi
nasz¹ obecnoœæ. Ta nasza obecnoœæ jest odpowiedzi¹ na Jej
obecnoœæ wzglêdem nas. Przypomnijmy – przy okazji – jak to
Bóg kiedyœ zapewnia³ cz³owieka o swojej obecnoœci. Gdy kie-
dyœ Moj¿esz pyta³ na pustyni Pana Boga, jakie ma imiê, us³y-
sza³ wtedy: Jestem, który Jestem (Wj 3,14-15). Tylko Bóg na-
prawdê jest. My dlatego jesteœmy, ¿e On jest. W dziejach Izra-
ela jak¿e czêsto zapewnia³ Bóg o swojej obecnoœci. Gdy posy-
³a³ proroków z trudnym przes³aniem do narodu, gdy oni lêkali
siê g³osiæ s³owa prawdy, wtedy Bóg zapewnia³: Nie bój siê, Ja
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bêdê z tob¹ (por. np.Wj 3,12; Jr 1,8). Podobnie i Chrystus zwra-
ca³ siê do swoich uczniów: Odwagi, Ja jestem, nie bójcie siê
(Mt 14,27; Nie bójcie siê. IdŸcie i oznajmijcie moim braciom:
niech id¹ do Galilei, tam Mnie zobacz¹ (Mt 28,10). Bóg jest
zawsze z nami. Jest z nami w Koœciele tak¿e Maryja. Doœwiad-
czamy Jej obecnoœci. Dlatego dobrze robimy, gdy Jej czêsto
przypominamy, ¿e tak¿e my jesteœmy przy Niej. Przypomnij-
my jeszcze, ¿e obecnoœæ jest form¹ daru. Czêsto dziêkujemy
komuœ za obecnoœæ – nie tylko wtedy, gdy prze¿ywamy jak¹œ
radoœæ, ale zw³aszcza wtedy, gdy spotyka nas jakieœ przykre
doœwiadczenie. Obecnoœæ kogoœ, kto kocha, ma wtedy szcze-
gólne znaczenie. Tak¹ wymowê mia³a obecnoœæ Maryi pod
krzy¿em. Podobn¹ wymowê ma Jej obecnoœæ w Koœciele. Dla-
tego nasza deklaracja, ¿e jesteœmy przy Niej, powinna byæ bar-
dzo autentyczna.

Pamiêtam – to kolejne s³owo Apelu Jasnogórskiego. Wy-
ra¿amy w nim zapewnienie o naszym pamiêtaniu. O czym win-
niœmy pamiêtaæ przed Maryj¹? Winniœmy pamiêtaæ o mi³oœci
Boga do nas, ¿e On nas powo³a³ do ¿ycia, ¿e obdarzy³ nas
³ask¹ wiary. Winniœmy pamiêtaæ o tym, ¿e Maryja jest nasz¹
Matk¹. Chcemy pamiêtaæ o tym, kim jesteœmy, jakie mamy
powo³anie, jakie ci¹¿¹ na nas zobowi¹zania, jakie mo¿e z³o¿y-
liœmy przyrzeczenia. Pamiêæ przed Bogiem, pamiêæ przed
Maryj¹ – to coœ szczególnego i bardzo potrzebnego.

Czuwam – to ostatnie s³owo Apelu. Zapewniamy Maryjê
o naszym czuwaniu. Cz³owiek czuwaj¹cy jest wra¿liwy na
dobro i na z³o. Jezus kiedyœ mówi³ Czuwajcie i módlcie siê,
abyœcie nie ulegli pokusie (Mt 26,41); Czuwajcie wiêc i módl-
cie siê w ka¿dym czasie, abyœcie mogli unikn¹æ tego wszyst-
kiego, co ma nast¹piæ, i stan¹æ przed Synem Cz³owieczym (£k
21,36). Czuwamy wiêc, byœmy nie ulegali pokusie. Czuwa-
my, by nie zaprzepaœciæ okazji do czynienia dobra.

Po przypomnieniu treœci Apelu Jasnogórskiego wznieœmy
teraz nasz wspólny œpiew. Po³¹czmy siê jeszcze raz z Maryj¹
Jasnogórsk¹, z Ojcem Œwiêtym na Watykanie, a poprzez te dwa
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miejsca z Maryj¹, która jest w niebie. Poleæmy dziœ szczegól-
nie w opiekê Maryi wszystkie nasze matki: Maryjo, Królowo
Polski, jestem przy Tobie, pamiêtam, czuwam!

Boles³awiec, parafia pw. Chrystusa Króla, 26 V 1996



CZÊŒÆ II

ROZWA¯ANIA DO WEZWAÑ
LITANII LORETAÑSKIEJ
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Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison

Jedn¹ z najczêstszych czynnoœci w naszym codziennym
¿yciu s¹ powitania. Rano, gdy spotykamy znajomych czy przy-
jació³, zwracamy siê do nich ze s³owem powitania. M³odzie¿
równie¿ swoistymi formami wyra¿a swoje uczucia kole¿eñ-
stwa.

Ale nie tylko w naszym ¿yciu prywatnym u¿ywamy tego
rodzaju form powitania. Byliœmy z pewnoœci¹ œwiadkami przy-
jazdu jakiejœ znacznej osobistoœci do naszego kraju. Zauwa¿y-
liœmy wtedy, jak w formie okrzyków, transparentów i ró¿nych
napisów, z wielkim entuzjazmem wita siê goœcia. W ten spo-
sób np. by³ witany Papie¿ Pawe³ VI w czasie swojej podró¿y
do Ziemi Œwiêtej i do Bombaju. Wszyscy pamiêtamy powita-
nia naszych biskupów na uroczystoœciach milenijnych w Czê-
stochowie, Poznaniu, Krakowie czy we Wroc³awiu. Mamy jesz-
cze w pamiêci chwile zwi¹zane z peregrynacj¹ Obrazu Matki
Bo¿ej Czêstochowskiej. Wszêdzie Maryja by³a witana z wiel-
k¹ czci¹.

Te wszystkie gesty z ¿ycia osobistego, spo³ecznego czy re-
ligijnego wyra¿aj¹ nasz szacunek, sympatiê dla tego, kogo
chcemy szczególnie uczciæ, oddaj¹c mu czeœæ i nale¿ny ho-
nor. Zreszt¹, nie tylko my, ¿yj¹cy w XX wieku, oddajemy czeœæ
i szacunek drogim nam osobom. W czasach Starego Testamentu
swoje prze¿ycia wewnêtrzne wyra¿ano przez s³owa modlitwy,
przez gesty (sk³adanie r¹k, klêkanie, padanie na twarz) oraz
œpiewy. Naród izraelski z wdziêcznoœci¹ za ocalenie od zguby
wykrzykiwa³ na czeœæ dzielnej Judyty: Tyœ s³awa Jeruzalem,
Tyœ wesele Izraela, Tyœ czeœæ ludu naszego (Jdt 15,9).

Dawid tak wielbi³ Boga, Króla Izraela: PrzyjdŸcie, rado-
œnie œpiewajmy Panu, wznoœmy okrzyki na czeœæ Opoki nasze-
go zbawienia, przyst¹pmy przed Jego Oblicze z uwielbieniem,
radoœnie œpiewajmy Mu pieœñ […] PrzyjdŸcie, uwielbiajmy,
padajmy na twarze i zginajmy kolana przed Panem, który nas
stworzy³” (Ps 95,1-3.6).
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W Piœmie œw. spotykamy okrzyki radoœci i pochwa³y nie
tylko pod adresem króla dobrze i sprawiedliwie panuj¹cego.
Znajdujemy tam tak¿e pokorne wo³anie. Ten sam król Dawid,
który uwielbia³ najwy¿szego Króla Niebios i Ziemi, kiedy po-
pe³ni³ grzech, w wielkim uni¿eniu i pokorze wo³a³: „Zmi³uj siê
nade mn¹, Panie, w ogromie mi³osierdzia swego, zg³adŸ nie-
prawoœæ moj¹” (Ps 51,3).

Na kartach Nowego Testamentu tak wiele razy s³yszymy te
s³owa pe³ne pokory i proœby: Panie, zmi³uj siê nad nami.
Z wielk¹ pokor¹ wo³a do Nauczyciela z Nazaretu trêdowaty:
Panie, jeœli chcesz, mo¿esz mnie oczyœciæ (Mt 8,2). To wo³anie
o pomoc, o wybawienie z cierpienia przybiera na sile. Œlepi
wo³aj¹ za Jezusem: Zmi³uj siê nad nami, Synu Dawida (Mk
10,47). Ten okrzyk przeradza siê niemal w spazmatyczne wo-
³anie: Jezusie, Synu Dawida, zmi³uj siê nad nami (Mt 9,27).

W modlitwach naszych tak bardzo czêsto powtarza siê to
wo³anie: Kyrie eleison – Panie, zmi³uj siê nad nami.

Kyrie eleison, Chryste eleison – to wstêpne wezwanie ka¿-
dej litanii. Panie, zmi³uj siê nad nami – to okrzyk na czeœæ
panuj¹cego, a zarazem usilne wo³anie uciœnionych z proœb¹
o ul¿enie im w niedoli. Koœció³ tê formê aklamacji w³¹czy³ do
liturgii. W pierwszych wiekach chrzeœcijañstwa zbierali siê
wierni w jednym koœciele, a nastêpnie w procesji wyruszano
do drugiego koœcio³a. Po drodze œpiewano u³o¿one intencje
modlitewne, do których to wezwañ dodawano aklamacje: Ky-
rie eleison, Chryste eleison. Od IV wieku procesje tego rodza-
ju zanika³y, pozosta³ tylko krótki ingres kap³ana do Mszy œw.,
od zakrystii do o³tarza, podczas którego chór œpiewa³ Introit.
Po skoñczonym Introit celebrans intonowa³ Kyrie eleison, jako
pozosta³oœæ aklamacji litanijnych.

Kyrie eleison – to jedyna modlitwa Koœcio³a, która prze-
trwa³a do naszych czasów w jêzyku greckim, to znaczy w tym
jêzyku, jakim pos³ugiwali siê pierwsi chrzeœcijanie. To usilne
wo³anie cz³owieka do Boga, do Chrystusa o pomoc, o mi³o-
sierdzie, przebija siê bardzo czêsto przez modlitwy ka¿dej Mszy
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œw. Tak¿e w wielu innych modlitwach powraca to wo³anie. W
hymnie Chwa³a na wysokoœci Bogu prosimy: „Który g³adzisz
grzechy œwiata, zmi³uj siê nad nami […]. Który siedzisz po
prawicy Ojca, zmi³uj siê nad nami”. Wœród modlitw mszal-
nych to b³aganie powtarza siê nie jeden raz..

Dlaczego cz³owiek tak czêsto u¿ywa tych s³ów: Kyrie ele-
ison – Panie zmi³uj siê nad nami? Brak mi³oœci w duszy ludz-
kiej spowodowany przez grzech pierworodny, a tak¿e przez
grzechy uczynkowe sprawi³, ¿e cz³owiek sta³ siê niewolnikiem
zmys³ów i tak siê uwik³a³ w ogrom swoich przepisów, ¿e o w³a-
snych si³ach nie mo¿e wydobyæ siê z tej niewoli. Dlatego to,
Jezus Chrystus, ten Kyrios i Wybawiciel, do którego wo³amy
ustawicznie Kyrie eleison, dobrowolnie przyj¹³ mêkê i œmieræ
na krzy¿u, aby nas uwolniæ od niewoli szatana.

Wszystko stworzenie i ca³y œwiat, a wiêc i ka¿dy z nas ocze-
kiwa³ od dawna na b³ogos³awione skutki Chrystusowego Od-
kupienia. Œw. Pawe³ w Liœcie do Rzymian tak pisze: Wiemy
przecie¿, ¿e ca³e stworzenie a¿ dot¹d jêczy i wzdycha w bólach
rodzenia (Rz 8,22). Tak cz³owiek przez swój grzech niepos³u-
szeñstwa podobny jest do tych staro¿ytnych niewolników, któ-
rzy wo³ali do swego Pana o litoœæ: „Panie, zmi³uj siê nad nami”.
Cz³owiek obci¹¿ony grzechami powinien jak najszybciej sta-
n¹æ przed Bogiem ze s³owami „Panie, zmi³uj siê nad nami”.
Przecie¿ dobry, ³askawy i mi³osierny Bóg czeka na nas i w ka¿-
dej chwili, gotów nam jest przebaczyæ. Trzeba nam tylko przy-
znaæ siê do grzechu i zañ ¿a³owaæ. Korzystajmy czêsto z mo-
dlitw Koœcio³a. Proœmy w nich naszego Boga Ojca, abyœmy
nigdy nie oddalili siê od Niego. Ka¿d¹ Mszê œw., ka¿de nabo-
¿eñstwo majowe, ka¿d¹ modlitwê uwa¿ajmy za cenny dar
udzielony nam przez samego Chrystusa, naszego Pana – Ky-
riosa i Wybawiciela. Nigdy nie traæmy okazji do osobistego
spotkania siê z naszym Ojcem, aby w ciszy serca powiedzieæ
przed Nim: Kyrie eleison. Wypowiadajmy to wezwanie w obec-
noœci Matki Najœwiêtszej. Ona z pewnoœci¹ nieustannie zwra-
ca siê do swego Syna, prosz¹c Go za nami: Kyrie eleison, Chry-
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ste eleison. Do tego wo³ania Matki Najœwiêtszej do³¹czajmy
i nasze „Kyrie eleison”. Niech p³ynie ono z g³êbokiej wiary,
¿e Pan nas wys³ucha, przecie¿ On nas zapewni³, ¿e o cokol-
wiek, modl¹c siê, prosicie, wierzcie, ¿e otrzymacie, a stanie
siê wam (Mk 11,24). W obecnoœci naszej Matki, Maryi wo³aj-
my i dzsiaj na naszej majowej modlitwie: Panie, zmi³uj siê nad
nami – Kyrie eleison, Chryste eleison.

Jerzy Czernal

Chryste, us³ysz nas. Chryste, wys³uchaj nas

Rzeczywistoœæ œwiata ujmujemy w trzech aspektach: jest
on stworzony przez Boga i odkupiony przez Chrystusa; cz³o-
wiek mo¿e ten œwiat rozumem, prac¹ i sztuk¹ rozwijaæ w zgo-
dzie lub przeciw zamierzeniom Boga.

Nic na œwiecie nie dzia³a samoistnie. Wêgiel potrzebuje tle-
nu do spalania siê, ryba – wody do p³ywania, ptak – powietrza
do latania, roœliny – s³oñca itd. Dotyczy to i cz³owieka. Cz³o-
wiek potrzebuje zaspokojenia g³odu fizycznego, g³odu rozryw-
ki, g³odu mi³oœci, g³odu Boga. Wszystkie jestestwa – pisa³ A.
Carrel – usi³uj¹ zwiêkszyæ swoj¹ ograniczon¹ si³ê, ³¹cz¹c siê
z rezerwuarami si³y nieskoñczonej. £¹cznoœæ ta dokonuje siê
przez modlitwê, przez obcowanie z Bogiem. Aby nasze modli-
twy mia³y zapewnione wys³uchanie, musimy modliæ siê „w imiê
Jezusa”, tzn. przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Sam
Chrystus zapewnia nas: Zaprawdê, zaprawdê, powiadam wam:
jeœli o co prosiæ bêdziecie Ojca mego w imiê Moje, da wam
(J 16,23); Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak przeze Mnie
(J 14,6). Jest tylko jeden poœrednik miêdzy Bogiem a ludŸmi,
Cz³owiek, Chrystus Jezus (1 Tm 2,5) – zauwa¿a œw. Pawe³.
Moglibyœmy równie¿ powiedzieæ: Nic nie dochodzi od nas do
Ojca, jak tylko przez Chrystusa, naszego Arcykap³ana. Nasza
mi³oœæ musi przejœæ przez kochaj¹ce serce Chrystusa, aby nie
by³a zimna. Cierpienie nasze musi byæ objête Chrystusow¹ wol¹
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krzy¿a, jeœli ma przed Bogiem stan¹æ jako œwiêta i czysta ofia-
ra. Modlitwa nasza musi znaleŸæ oddŸwiêk w Jego arcykap³añ-
skiej modlitwie, jeœli nie ma przebrzmieæ bez skutku.

Kiedy wiêc zbli¿amy siê do Boga przez Chrystusa, kiedy
przed Ojcem powo³ujemy siê na Jego majestat i godnoœæ, kie-
dy opieramy siê na Jego nieskoñczonych zas³ugach, kiedy na-
sze rozmodlone d³onie wk³adamy niejako w rozmodlone rêce
naszego Boskiego Poœrednika, mo¿emy byæ pewni ³askawego
przyjêcia u Ojca. Bóg chce, abyœmy Mu wyjawiali nasze po-
trzeby i prosili o pomoc. Tak stanowczo poleca Jezus w Kaza-
niu na Górze: „Proœcie […], szukajcie […], ko³aczcie! (por.
Mt 7,8).

W Litanii loretañskiej poprzez wezwania do Matki Boskiej
zanosimy Bogu nasze proœby, nasze b³agania, zanosimy je przez
Chrystusa, naszego Poœrednika. Gdy nas coœ uciska, gdy cze-
goœ potrzebujemy, mamy iœæ z ufnoœci¹, jako dzieci Bo¿e do
Ojca w niebie i przedstawiaæ Mu nasze k³opoty, nasze trudno-
œci, nasze zmagania. Dostêp do Niego zawsze jest dla nas otwar-
ty. Ilekroæ mówi Jezus o ludzkich potrzebach i cierpieniach,
zawsze wzywa do modlitwy. Nie zawsze jesteœmy godni wy-
s³uchania, pomocy Bo¿ej. Modlitwa proœby ma nas uczyniæ
godnymi. Prosz¹c, przyznajemy siê do naszej nêdzy, wyznaje-
my wielkoœæ i potêgê Boga, Jego ojcowsk¹ dobroæ. Z praw-
dziwej modlitwy przemawia pokora i ufnoœæ, docenianie i pra-
gnienie Bo¿ych darów. Przez modlitwê wiêc nie nastrajamy
Boga do dawania, ale sami przygotowujemy siê do otrzyma-
nia Jego darów. Modlitwa bowiem otwiera nas nie tylko na
dary Bo¿e, ale jeszcze wiêcej na mi³oœæ Bo¿¹. Wraz z modli-
tw¹ Bóg wk³ada nam do r¹k klucze do wszystkich swoich dóbr.

Przyk³adem szczerej modlitwy niech bêdzie dla nas œlepy
¿ebrak z Ewangelii. Gdy us³ysza³ gwar przechodz¹cego t³u-
mu, zapyta³ o powód tak wielkiego poruszenia. Kiedy dowie-
dzia³ siê, ¿e Jezus z Nazaretu przychodzi do Jerycha, zacz¹³
g³oœno wo³aæ: Jezusie, Synu Dawida, zmi³uj siê nade mn¹ (Mt
15,22). I choæ przechodz¹cy uciszali go, by milcza³, on nie
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przestawa³ wo³aæ i prosiæ, a¿ Chrystus zainteresowa³ siê nim
i przywróci³ mu zdrowie.

Jest rzecz¹ zastanawiaj¹c¹, jak czêsto i uroczyœcie Pan Je-
zus zapewnia, ¿e prawdziwa modlitwa jest wszechmocna. Pro-
œcie, a otrzymacie. Szukajcie, a znajdziecie. Ko³aczcie, a otwo-
rz¹ wam. Bo ka¿dy, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje,
a ko³acz¹cemu bêdzie otworzone” (Mt 7,7). Wyra¿a to przy
pomocy przyk³adu: Czy¿ jest miêdzy wami, kto by da³ kamieñ
synowi swemu, gdy go prosi o chleb? Albo –  jeœliby prosi³
o rybê – poda mu wê¿a? Jeœli przeto wy, bêd¹c z³ymi, umiecie
dawaæ dobre dary dzieciom waszym, jako¿ daleko wiêcej Oj-
ciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy Go
prosz¹ (Mt 7,7-11).

S¹ ludzie niewra¿liwi na obcowanie z Bogiem. Kontakt
ni¿szego stworzenia z przyrod¹ jest automatyczny, kontakt
cz³owieka z Bogiem jest wolny. Cz³owiek musi chcieæ Bo¿e-
go dobra. Musi byæ przejêty Bo¿¹ prawd¹. Jesteœmy stworzeni
na obraz i podobieñstwo Bo¿e, a przez Chrystusa odkupieni.
Nie zawsze udaje nam siê zachowaæ w swej duszy obraz Bo¿y.
Wtedy wiêc z ufnoœci¹ mo¿emy wo³aæ do naszego Poœredni-
ka, Jezusa Chrystusa: „Chryste, wys³uchaj nas”. Jest to usilne
b³aganie do Chrystusa o wstawiennictwo u Ojca. Dzieci – mówi
œw. Jan – piszê wam to, abyœcie nie grzeszyli. A jeœli kto zgrze-
szy³, to mamy obroñcê u Ojca, Jezusa Chrystusa sprawiedliwe-
go. On sam jest ofiar¹ zadoœæuczynienia za grzechy nasze, nie
tylko za nasze, lecz tak¿e za grzechy ca³ego œwiata” (1 J 2,1-2).

W maju, kiedy odmawiamy litaniê do Matki Najœwiêtszej,
zwracamy siê na pocz¹tku do Jej Syna, Jezusa Chrystusa:
„Chryste, us³ysz nas, Chryste, wys³uchaj nas”. Jest to jakby
nasz wspólny g³os skierowany do Chrystusa, aby raczy³ wy-
s³uchaæ naszych próœb, naszych b³agañ, naszych wo³añ. Ka¿-
dy z nas przychodzi z indywidualnymi proœbami i razem chce-
my przedstawiæ je Bogu przez Jezusa Chrystusa.

Zwracamy siê te¿ do Matki Najœwiêtszej. Ona jest tak¿e
poœredniczk¹ u Syna. By³a zwi¹zana ze swoim Synem od chwili
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Jego poczêcia a¿ do chwili œmierci. Wp³yw Maryi sprzyja na-
szemu bezpoœredniemu zwi¹zku z Chrystusem. Miêdzy Chry-
stusem a nami nie ma ¿adnego oddalenia, bo On jest w nas,
a my w Nim, gdy¿ jesteœmy w Niego wszczepieni. On jest
w pe³ni nasz¹ drog¹ do Ojca. Jeœli wiêc uciekamy siê do wsta-
wiennictwa Najœwiêtszej Maryi Panny, to dlatego ¿e w Jej ma-
cierzyñskiej mi³oœci i bliskoœci jawi siê nam jakiœ promieñ nie-
skoñczonej mi³oœci Jezusa Chrystusa, który jest nam tak bli-
ski, ¿e do nas przychodzi wraz z Ojcem i w nas mieszka.

Kult Najœwiêtszej Maryi Panny, nasza modlitwa skierowa-
na do Niej i Jej wstawiennictwo za nami sprawiaj¹, ¿e Jezus
Chrystus staje siê nam jeszcze bli¿szy, jeszcze bardziej podob-
ny do nas we wszystkim, jeszcze bardziej godny absolutnego
zaufania. W ³¹cznoœci z Maryj¹ zwracajmy siê do Niego we
wszystkich naszych potrzebach i we wszystkich naszych sytu-
acjach ¿yciowych, prosz¹c Go: „Chryste, us³ysz nas, Chryste,
wys³uchaj nas”...

Augustyn Oleksy

Ojcze z nieba, Bo¿e

Ongiœ staro¿ytnemu mêdrcowi Symonidesowi postawi³ król
pytanie: „Kim jest Bóg?”. Poniewa¿ mêdrzec nie móg³ natych-
miast odpowiedzieæ, poprosi³ króla o 8 dni do namys³u. Po
oœmiu dniach, na ponowne pytanie króla, poprosi³ o 14 dni,
a potem o miesi¹c. Gdy król siê zniecierpliwi³ mêdrzec po-
wiedzia³: „Im wiêcej o tym myœlê, tym mniej to rozumiem”.

Cz³owiek od najdawniejszych czasów, obserwuj¹c œwiat,
widz¹c jego piêkno i celowoœæ, a równoczeœnie doœwiadcza-
j¹c swego ograniczenia i niemocy, zastanawia³ siê nad jego
Stwórc¹. Patrz¹c na œwiat, próbowa³ odpowiedzieæ na pyta-
nie, kim mo¿e byæ Bóg. W miarê rozwoju kulturalnego do-
chodzi³ do coraz wznioœlejszego pojêcia Boga. Wszystkie re-
ligie przedchrzeœcijañskie mówi¹ o tym, jak cz³owiek w ró¿-
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ny sposób, b³¹dz¹c przy tym czêsto, poznawa³ i oddawa³ czêœæ
Istocie Najwy¿szej. W samej ludzkiej naturze, od samego po-
cz¹tku, odkrywano otwarcie na rzeczywistoœæ ponadludzk¹.

Bóg w swojej mi³oœci nie pozostawi³ cz³owieka samemu
sobie. Chcia³ siê do niego przybli¿yæ, chcia³ siebie samego
niejako ods³oniæ, objawiæ, chcia³ daæ cz³owiekowi uczestnic-
two w swoim ¿yciu. Dlatego sam wyszed³ cz³owiekowi na-
przeciw. Powo³a³ Abrahama na ojca narodu wybranego, za-
war³ z nim przymierze. Nastêpnie przez patriarchów i proro-
ków okazywa³ swoje zamiary zbawcze wobec cz³owieka. Ksiê-
gi Pisma Œwiêtego w barwnej szacie przedstawiaj¹ nam dia-
log Boga z narodem wybranym. Bóg objawia siê, ¿e nie jest
jakimœ obcym, dalekim Bogiem, ale Bogiem ¿ywym i bliskim.
Oznajmia, ¿e interesuje siê losami ludzi. Bóg objawia siê jako
Pasterz narodu wybranego, jako Pan Winnicy, jako dobry Oj-
ciec mi³uj¹cy naród. Prorok Natan obwieszcza wolê Bo¿¹ Da-
widowi dotycz¹c¹ jego syna Salomona (a w dalszej perspek-
tywie Chrystusa): Ja bêdê mu Ojcem, a on bêdzie mi synem,
a je¿eli zawini, bêdê go karci³ ³askawie karami synów ludz-
kich, lecz nie cofnê od niego mojej ³askawoœci (2 Sm 7,14).
Wzruszaj¹ca jest wypowiedŸ Bo¿a, oznajmiona ustami pro-
roka Izajasza, skierowana do niewiernego narodu: Na krótk¹
chwilê porzuci³em ciebie, ale z ogromn¹ mi³oœci¹ ciê przy-
garnê. W przystêpie gniewu na krótko ukry³em przed tob¹
swe oblicze, ale w mi³oœci wieczystej nad tob¹ siê ulitowa-
³em […], bo góry mog¹ ust¹piæ i pagórki siê zachwiaæ, ale
mi³oœæ moja nie odst¹pi od ciebie – mówi Jahwe, który ma
litoœæ nad tob¹ (Iz 54,7-8.10).

Jest wiele innych wzruszaj¹cych scen w dziejach biblijnych,
w których Bóg ukazuje siê jako sprawiedliwy i dobry Ojciec
narodu wybranego. Ale to wszystko by³o tylko zapowiedzi¹,
przygotowaniem do wielkiego wydarzenia w dziejach ludzko-
œci, jakim by³o przyjœcie Boga w postaci ludzkiej na ziemiê. Bóg,
nie przestaj¹c byæ Bogiem, sta³ siê cz³owiekiem, a sta³ siê cz³o-
wiekiem po to, by objawiæ siebie samego, by udzieliæ cz³owie-
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kowi ¿ycia Bo¿ego. Chrystus objawi³ nam, ¿e Bóg istnieje
w trzech Osobach, ¿e On, Syn Bo¿y, spe³nia misjê swego Ojca
Niebieskiego. Na kartach Ewangelii tak czêsto spotykamy Chry-
stusa, mówi¹cego o swoim i naszym Ojcu w niebie. Bóg Ojciec
jest Ojcem Chrystusa, bo rodzi Go odwiecznie jako doskona³y
swój obraz. Jest tak¿e naszym Ojcem, bo powo³a³ nas do istnie-
nia i podtrzymuje nas w istnieniu. Kocha nas nie tylko jako
Stwórca, ale mi³oœci¹ ojcowsk¹, któr¹ okaza³, posy³aj¹c Syna
swego dla naszego zbawienia. Albowiem tak Bóg umi³owa³ œwiat,
¿e Syna swego Jednorodzonego da³, aby ka¿dy, który wierzy weñ,
nie umar³, ale mia³ ¿ycie wieczne (J 3,16).

Poprzez ca³¹ Ewangeliê ustawicznie rozbrzmiewa to g³o-
szenie Ojca przez Chrystusa. Ojciec niebieski troszczy siê o lu-
dzi: A nawet w³osy wasze na g³owie s¹ policzone (Mt 10,30) –
Ojciec niebieski wie, ¿e tego wszystkiego wam potrzeba (Mt
6,8). Ojciec niebieski jest dobry i mi³osierny: On zsy³a deszcz
na sprawiedliwych i niesprawiedliwych (Mt 5,45).

I jeszcze jeden szczegó³ z Ewangelii, dotycz¹cy naszego
tematu, zas³uguje na uwagê. Chrystus ¿y³ w ustawicznym dia-
logu z Ojcem. Na oczach swych uczniów czêsto modli³ siê. W
poczuciu swej niedoskona³oœci Aposto³owie, widz¹c to, pro-
sili Pana o nauczenie modlitwy. Owocem tej proœby jest mo-
dlitwa Ojcze nasz, która odt¹d pozosta³a na zawsze na ustach
wyznawców Chrystusa. Tê modlitwê odmawiamy codziennie
w porannych i wieczornych modlitwach, odmawiamy j¹ wspól-
nie w zgromadzeniu eucharystycznym podczas ka¿dej Mszy
œw. W modlitwie tej prosimy o podstawowe dary potrzebne
nam do chrzeœcijañskiego, codziennego ¿ycia.

Zwracaj¹c siê do Boga, warto pamiêtaæ, ¿e skoro Bóg jest
naszym Ojcem, to my jesteœmy Jego dzieæmi. To dzieciêctwo
Bo¿e zosta³o nam przywrócone przez Chrystusa. Utraci³ je
bowiem pierwszy cz³owiek w raju przez grzech pierworodny.
Nasze synostwo Bo¿e jest synostwem adoptowanym przez ³a-
skê, jest równoczeœnie synostwem Bo¿ym wolnym. Bóg daje
nam wolnoœæ, która jest podstaw¹ wolnego dzia³ania. I w³a-
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œnie bêd¹c wolnymi, mo¿emy wype³niaæ wolê Ojca naszego –
lub te¿ nie. St¹d rodzi siê mo¿liwoœæ grzechu. Gdy przygl¹da-
my siê naszemu codziennemu ¿yciu, to ka¿dy z nas zauwa¿y
chwile, w których sprzeniewierzy³ siê Bogu, chwile, w któ-
rych odmówi³ Mu pos³uszeñstwa. Tak, to prawda, pomimo
tak wielkiej godnoœci wolnych dzieci Bo¿ych, jesteœmy tak-
¿e grzesznikami. Œwiadomi tego, winniœmy ci¹gle w skrusze
serca prosiæ mi³osiernego Ojca w niebie o zmi³owanie nad
nami.

We wszystkich litaniach b³agalnych, jakie pobo¿noœæ chrze-
œcijañska w ci¹gu wieków utworzy³a, na samym pocz¹tku,
mamy wezwanie: „Ojcze z nieba, Bo¿e, zmi³uj siê nad nami”.
W miesi¹cu maju to wezwanie rozbrzmiewa codziennie w na-
bo¿eñstwach majowych w czasie Litanii loretañskiej do NMP.
Prosimy Boga o zmi³owanie, wzywamy tak¿e pomocy Maryi,
która bêd¹c najdoskonalszym dzieckiem Boga, sta³a siê Mat-
k¹ Chrystusa i Matk¹ nasz¹. Rozwa¿aj¹c nasze dzieciêctwo
Bo¿e, widzimy w Maryi wspania³y wzór do naœladowania. Nikt
z ludzi, którzy kiedykolwiek ¿yli, ¿yj¹ i bêd¹ ¿yæ, nie wznie-
sie siê ponad Ni¹ w ukochaniu Boga i we wspó³pracy z Jego
³ask¹. Wielkoœæ Maryi polega na przyjêciu w naszym imieniu
Wcielenia, a przez to na wynagrodzeniu w pewien sposób za
odmowê pierwszych ludzi, pierwszej kobiety. Maryja przyjê³a
mi³oœæ: Oto ja, S³u¿ebnica Pañska, niech mi siê stanie wed³ug
s³owa Twego” (£k 1,38). To pos³uszeñstwo, ta zgoda zrekom-
pensowa³a odmowê rajskiej Ewy. Przez Maryjê staliœmy siê
w jakimœ sensie pe³niejszymi dzieæmi Boga, braæmi Chrystu-
sa i braæmi miêdzy sob¹. Wpatrzeni w Jej wielkoœæ, w Jej wiel-
k¹ godnoœæ Matki Zbawiciela, proœmy J¹, abyœmy na miarê
naszego powo³ania okazali siê wiernymi s³ugami Chrystusa,
godnymi dzieæmi Ojca Nnaszego w niebie.

Ignacy Dec
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Synu Odkupicielu œwiata, Bo¿e

Litania loretañska – jak i ka¿da inna litania – przez swe wstêp-
ne wezwania dobrze przygotowuje do w³aœciwej modlitwy. Pro-
simy najpierw o pomoc i zmi³owanie ca³¹ Trójcê Œwiêt¹. Prosi-
my Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha o zmi³owanie nad nami.

Wezwanie: Synu, Odkupicielu œwiata, Bo¿e – budzi w nas
ufnoœæ w wielkoœæ mi³osierdzia Bo¿ego. To mi³osierdzie Bo¿e
okaza³o siê w Jego Jednorodzonym Synu. To w³aœnie On nie
zawaha³ siê dla odkupienia œwiata oddaæ swoje ¿ycie. Uczyni³
to dla nas z mi³oœci. Prawdziwie choroby nasze On nosi³ i bo-
leœci nasze wzi¹³ na siebie, a myœmy Go za skazañca uznali,
ch³ostanego przez Boga i zdeptanego (Iz 53,4) – tak proroko-
wa³ o Odkupicielu Izajasz.

Obrazy Bo¿ej, jak¹ jest grzech, nie potrafi nale¿ycie odpo-
kutowaæ nikt ze œmiertelnych, a nawet czysty duch – Anio³. Œw.
Bazyli wskazuje na Odkupiciela, mówi¹c: Nie szukaj brata, który
by ciê odkupi³, lecz tylko Tego jednego, który daleko przewy¿sza
tw¹ naturê, szukaj Boga-Cz³owieka, Jezusa, On sam tylko mo¿e
zadoœæuczyniæ. Chrystus jest ponad wszystkim, dlatego te¿ mo¿e
wszystkich odkupiæ. Przyj¹³ na siebie nasz¹ winê. Podar³ zapis,
który œwiadczy³ przeciw nam, i przybi³ go do krzy¿a (Kol 2,14).

Nie skazitelnym z³otem albo srebrem zostaliœcie wykupieni
z nêdznego sposobu ¿ycia, ale cenn¹ krwi¹ Chrystusa niezma-
zanego i niepokalanego Baranka” (1 P 1,18-19).

Na Jego cierpienia zas³u¿yliœmy my i winniœmy je s³usznie
ponosiæ. Na w³asnym ciele i duszy ponosi to, co my powinni-
œmy ponieœæ w celu odpokutowania naszych win! Nikt nie ma
wiêkszej mi³oœci nad tê, aby kto ¿ycie swe odda³ za przyjació³
swoich (J 15,13). A có¿ dopiero za nieprzyjació³! I to czyni
Zbawiciel. Nam – swoim nieprzyjacio³om – da³ Chrystus swe
¿ycie. Daje nam te¿ swoj¹ Matkê, by jak by³a Jego Matk¹, tak
by by³a te¿ w królestwie ³aski nasz¹ Matk¹.

W chwili swego najg³êbszego bólu Maryja wypowiada pod
krzy¿em swoje fiat, które oznacza, ¿e zgadza siê byæ nasz¹
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Matk¹. W tym momencie staliœmy siê Synami Jej bólu, danymi
na miejsce Jezusa, aby mi³oœæ, jak¹ ma ku Niemu, rozszerzy³a
siê i na nas. Maryja wiele odda³a, wiele te¿ zdoby³a, cierpi¹c u
stóp krzy¿a we wspólnocie cierpienia z Chrystusem. Wraz z Sy-
nem Odkupicielem sta³a siê wspó³odkupicielk¹ naszej winy.

Felix culpa – O, szczêœliwa wino, przedziwne zni¿enie siê
Twej dobroci ku nam! O, nieoceniony dowodzie mi³oœci! Aby
ocaliæ s³ugê, wyda³eœ w³asnego Syna. O, zaprawdê konieczny
by³ grzech Adama, który œmierci¹ Chrystusa zosta³ zmazany!
O, szczêœliwa wino, która na tak wielkiego zas³u¿y³aœ Odkupi-
ciela (Exsultet).

W œwietle pascha³u i zmartwychwstania Pana znajdujemy
rozwi¹zanie zagadnienia, jakie nieustannie drêczy rozum cz³o-
wieka szukaj¹cego prawdy: Dlaczego Bóg dopuszcza z³o? Tak
³atwo przecie¿ mo¿na mu przeszkodziæ i nie dopuœciæ go. Z³o,
jakkolwiek jest wolnym i osobistym czynem cz³owieka, ca³ko-
wicie jednak podlega mocy i w³adzy Opatrznoœci Boskiej. Móg³-
by mu zatem Bóg przeszkodziæ. Dlaczego zatem je dopuszcza?

OdpowiedŸ chyba jest jedna i niedwuznaczna: aby tym
wspanialej objawi³a siê Jego m¹droœæ, ni¿ to ma miejsce w sa-
mym tylko dziele stworzenia. Abyœmy pojêli przede wszyst-
kim jedn¹ tylko w³aœciwoœæ Boskiej Istoty – mi³osierdzie Bo¿e.
Bez grzechu nigdy byœmy siê tak dog³êbnie nie pojêli i nie
poznali. Mi³osierdzie Bo¿e zsy³a Baranka Bo¿ego. Wcielone
mi³osierdzie Bo¿e staje siê ofiar¹ za nas. Tote¿ w œmierci Chry-
stusa przejawiaj¹ siê najwy¿sze cuda: wszechmoc staje siê nie-
moc¹, moc – s³aboœci¹, ¿ycie zamiera. Bóg dopuszcza grzech,
aby stworzyæ coœ jeszcze wy¿szego ni¿ w pierwszym stwo-
rzeniu, mianowicie: Boga-Cz³owieka, a z Nim królestwo od-
kupionych. O, szczêœliwa wino, która na tak wielkiego zas³u-
¿y³aœ Odkupiciela!

Jest to nauka oparta na Piœmie Œwiêtym i Tradycji, repre-
zentowana przez wiêkszoœæ teologów, ¿e Syn Bo¿y w ogóle
nie sta³by siê cz³owiekiem, gdybyœmy w Adamie nie zgrze-
szyli. To dla naszego zbawienia, by nas odkupiæ, Syn Bo¿y



181

zst¹pi³ z nieba i sta³ siê cz³owiekiem – wyznajemy w mszal-
nym Credo. G³êboko wzruszeni tak¹ mi³oœci¹ i mi³osierdziem,
m¹droœci¹, moc¹ i sprawiedliwoœci¹ Bo¿¹, nieœmia³o powta-
rzamy s³owa hymnu Exsultet:

Na có¿ by nam siê zda³o tu narodziæ, jeœlibyœmy nie mieli
pomocy i ³aski odkupienia. O, przedziwne zni¿enie siê Twej
dobroci ku nam! O, nieoceniony dowodzie mi³oœci! Aby ocaliæ
s³ugê, wyda³eœ w³asnego Syna. O, zaprawdê konieczny by³ grzech
Adama, który œmierci¹ Chrystusa zosta³ zmazany! O, szczêœli-
wa wino, która na tak wielkiego zas³u¿y³aœ Odkupiciela!

Grzech cz³owieka staje siê dla Boga okazj¹ do najwznio-
œlejszego dzie³a, dzie³a wcielenia i odkupienia.

Zdob¹dŸmy siê na wspania³omyœlny gest wobec Boga –
Odkupiciela i odrzuæmy wszystko, co mo¿e nas od Niego od-
daliæ. Odrzucaj¹c przywi¹zanie do grzechu, sp³acimy tym sa-
mym d³ug wdziêcznoœci Bogu i otrzymamy “niewiêdn¹cy wie-
niec chwa³y”. Amen.

Adam Piejko, Ignacy Dec

Duchu Œwiêty, Bo¿e

Wierzê w Ducha Œwiêtego,
Pana i O¿ywiciela

(s³owa chrzeœcijañskiego Credo)

Bóg stwarza swoje dzie³a, aby je kochaæ. Cz³owiek jest jed-
nym z widzialnych dzie³ Bo¿ych, które mo¿e Bogu odpowie-
dzieæ mi³oœci¹ na mi³oœæ. Wi¹¿e go z Bogiem nie tylko sama
zale¿noœæ w bytowaniu, lecz wzajemna mi³oœæ – wolna i nie-
przymuszona. Bóg objawi³ cz³owiekowi swoj¹ mi³oœæ w spo-
sób prawdziwie boski. Swego Jednorodzonego Syna zes³a³ na
ziemiê w postaci ludzkiej, abyœmy przez Niego mieli ¿ycie.
To by³ pierwszy i najwy¿szy dar Ojca dla nas. Jego mi³oœæ do
nas uczyni³a nieskoñczenie wiêcej.
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Do tego pierwszego daru doda³ drugi – równie wielki dar.
Syn Bo¿y nie zawsze mia³ przebywaæ poœród nas w ludzkiej
postaci. Gdy zbli¿a³a siê Jego godzina odejœcia z tej ziemi, po-
wiedzia³ do swoich uczniów: Bêdê prosi³ Ojca, a innego Po-
cieszyciela da wam, aby z wami by³ na zawsze – Ducha Praw-
dy (J 14,16-17).

Wezwanie litanijne – „Duchu Œwiêty, Bo¿e” – ma szczegól-
ne znaczenie, gdy¿ dla Maryi Duch Œwiêty by³ w najwy¿szym
stopniu Pocieszycielem. Dzieje Apostolskie opowiadaj¹, ¿e
Aposto³owie po Wniebowst¹pieniu Chrystusa trwali w Wieczer-
niku na modlitwie wraz z Maryj¹ – Matk¹ Jezusa (por. Dz 2,1).
Przygotowywali siê w ten sposób na przyjœcie Ducha Œwiêtego,
Piêædziesi¹tego dnia Duch Œwiêty zst¹pi³ na wszystkich – na
Aposto³ów i na Matkê Jezusa – wœród wichru i ognia (por. Dz
2,2-4). Poœród widzialnych znaków Bóg pos³a³ im Ducha swo-
jego, by mogli ³atwiej wierzyæ. Nie s¹dŸmy jednak, ¿e Duch
Œwiêty zamkn¹³ siê ca³y w Wieczerniku Apostolskiego Koœcio-
³a. Wszêdzie tam, gdzie umys³ ludzki szuka Boga, têskni za Nim,
jest te¿ Duch Œwiêty – „Zstêpuj¹cy Duch”, jest to Duch Ojca
i Duch Syna. Zstêpuje na cz³owieka, aby i cz³owiek by³ z Bogiem.

Kiedy dwoje ludzi jest jednego ducha, wówczas staraj¹ siê
jednakowo myœleæ, jednakowo prze¿ywaæ, jednakowo warto-
œciowaæ. Œwiadcz¹ sobie wzajemnie wszystkie dobra, jakie s¹
w stanie przekazaæ przez s³owo, przez gest, przez atmosferê,
jak¹ wytworz¹ wokó³ siebie. Bóg udzielaj¹cy siê cz³owiekowi
tego w³aœnie pragn¹³, aby cz³owiek by³ z Nim jednego ducha,
¿eby na miarê swych mo¿liwoœci po Bo¿emu widzia³ œwiat
i rzeczywistoœæ i w zgodzie z Bogiem d¹¿y³ ku przysz³oœci,
któr¹ mu Bóg zaplanowa³.

Duch Œwiêty przybywa jako Nauczyciel i przenika swym
dzia³aniem rozum i woln¹ wolê cz³owieka. Nie powróci³ do
nieba œladem Zbawiciela, ale zosta³ z nami jako Uosobiony Dar.
Wspólnie z Chrystusem trawi Go pragnienie rozniecania w nas
ognia mi³oœci, tak skuteczne, aby wszystkie dusze dotkniête ³a-
sk¹ odkupienia poczu³y siê zdobycz¹ Wiekuistej Mi³oœci.
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Zbyt mocno przyzwyczailiœmy siê s¹dziæ, ¿e je¿eli ju¿ Duch
Pañski dzia³a, to na pewno w ciszy kaplicy, w czasie naszej
modlitwy, w niektórych tylko momentach naszego ¿ycia. Ow-
szem, w tych chwilach sp³ywa na nas Jego œwiat³o, ale nie
wy³¹cznie. Duch Bo¿y jest z nami wszêdzie tam, gdzie jest
¿ycie. Z ca³ym naszym ¿yciem postanowi³ z³¹czyæ siê nasz
Zbawiciel i czyni to w ka¿dej chwili przez Ducha Œwiêtego,
którego nieustannie do nas posy³a. Duch Bo¿y jest z nami wte-
dy, gdy spokojnie rozwa¿amy nasz¹przysz³oœæ. Jest z nami
wtedy, gdy maj¹c w rêku ksi¹¿kê, chcemy wy³owiæ istotne
wartoœci prawdy. Nie ma takiego Ducha Œwiêtego, który dzia-
³a³by tylko w pewnych godzinach i w pewnych sprawach. On
otwiera oczy na Prawdê Bo¿¹, On wstrz¹sa i kruszy, On prze-
mienia. Gdyby zabrak³o Jego dzia³ania w duszach, usta³by
wszelki ruch nadprzyrodzony. Duch Œwiêty jest sprawc¹ ca³e-
go ¿ycia ³aski i ka¿dego dobrego uczynku w sercu chrzeœcija-
nina. „Bez Twojego Bóstwa nie ma nic w cz³owieku, nie ma
nic bez szkody”. My o Nim niejednokrotnie zapominamy, czê-
sto w ogóle nie pamiêtamy w naszych modlitwach, tak¿e nie
bez s³usznoœci nazwano Go „Nieznanym Bogiem”. On nape³-
nia istotnie wszechœwiat i utwierdza dzie³o Bo¿e. Ka¿dy z nas
ogarniêty jest wp³ywem Ducha Œwiêtego, który w nas przeby-
wa, podobnie jak dany zosta³ Aposto³om i Matce Jezusa.

Duch Œwiêty zawsze przebywa³ i dzia³a³ w duszy Maryi.
Nikt nie jest w stanie zrozumieæ i odczuæ, w jakiej pe³ni udziela³
siê Duch Œwiêty w duszy Maryi. Miêdzy Jej dusz¹ a Bogiem
nie by³o najmniejszych przeszkód, mog³o zatem zaistnieæ ide-
alne zjednoczenie. Duch Œwiêty uœwiêci³ J¹ w chwili Niepo-
kalanego Poczêcia, a wiêc w pierwszym momencie Jej ¿ycia.
Szczególn¹ jednak misjê spe³ni³ przy tajemnicy Wcielenia.
W Ewangelii czytamy o Najœwiêtszej Maryi Pannie: Okaza³o
siê, ¿e poczê³a z Ducha Œwiêtego, i co siê z Niej poczê³o, z Du-
cha Œwiêtego jest (£k 1,35). Wszechmoc Ducha Œwiêtego spra-
wi³a, ¿e Maryja sta³a siê Matk¹ S³owa Wcielonego. Uwierzy³a
Maryja swojemu powo³aniu: Oto ja S³u¿ebnica Pañska i od-
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powiedzia³a na nie ca³¹ swoj¹ istot¹: niech mi siê stanie we-
d³ug s³owa twego! (£k 1,38). Przyj¹wszy doskona³ym sercem
wolê Bo¿¹, rozradowa³a siê w Bogu, pozna³a Go. Chocia¿ nie
zawsze rozumia³a drogi Bo¿e, to mimo to, zawsze by³a w po-
dziwie dla Bo¿ego dzia³ania. Milcza³a i wierzy³a, wierzy³a
i czeka³a. Codziennie rozpoczyna³a na nowo odnajdywaæ
w swym ¿yciu Boga, zwykle zupe³nie inaczej, ni¿ przewidy-
wa³a. Nakazy prawa Bo¿ego stanowi³y istotê Jej ¿ycia. Wy-
pe³nia³a je uwa¿aj¹c, ¿e tak pojêta s³u¿ba jest podstawowym
obowi¹zkiem wobec Stwórcy, którego s³u¿ebnic¹ pragnê³a byæ
przez wszystkie chwile swojego ¿ycia. Wielbienie Go by³o Jej
pierwszym zadaniem – i to sprawia, ¿e jest Ona wzorem wszel-
kiego ¿ycia religijnego.

Ka¿dy cz³owiek chce dokonywaæ wielkich rzeczy. Maryja
poprzesta³a na tym, ¿e pozwoli³a Bogu dokonywaæ w Niej
wielkich rzeczy. Wypowiadaj¹c wezwanie: „Duchu Œwiêty,
Bo¿e”, starajmy siê zaj¹æ postawê tak¹, jak¹ zajê³a Maryja.
¯y³a wœród ludzi, nie ró¿ni¹c siê zewnêtrznie niczym, ale rów-
noczeœnie przerasta³a ich duchow¹ œwiêtoœci¹, a Jej wewnêtrz-
ny œwiat by³ daleki od ludzkiej ma³ostkowoœci i s³aboœci. Ma-
ryja nie jest tylko pos³usznym œlepo narzêdziem. Spotykaj¹c
siê z Bogiem, zastanawia siê g³êboko, myœli i decyduje.

Obecnie ¿yjemy w czasach, gdy Duch Œwiêty przebywa
z nami, tworz¹c wokó³ nas nowy œwiat chrzeœcijañski. Wie-
dz¹c o obecnoœci Ducha Œwiêtego, zacznijmy pe³niej korzy-
staæ z Jego pomocy, a On, Pocieszyciel i O¿ywiciel, sam za-
cznie wykazywaæ przez nas swoj¹ moc.

Roman Jemio³o

Œwiêta Trójco, Jedyny Bo¿e

Starzy bramini znaj¹ takie opowiadanie: Pewna wieœ sk³ada-
³a siê z samych niewidomych, którzy s³yszeli, ¿e s¹ s³onie, ale
nie umieli ich sobie wyobraziæ. Raz s³oñ przyszed³ do wsi. T³o-
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czyli siê ko³o niego i ka¿dy go dotyka³. Potem rozmawiali o tym.
Ten, który dotkn¹³ tr¹by, myœla³, ¿e s³oñ jest jak pieñ platanu.
Ten, który dotkn¹³ ucha, mówi³, ¿e s³oñ jest jak wachlarz, któ-
rym Hindusi oczyszczaj¹ ry¿. Ten, który dotkn¹³ ogona, s¹dzi³,
¿e s³oñ jest wê¿em. Ten zaœ, który dotkn¹³ nogi, myœla³, ¿e s³oñ
jest podobny do s³upa. Bystrzejszy spoœród niewidomych chcia³
jakoœ scaliæ te wyobra¿enia i by³ blisko w³aœciwego obrazu.

My wszyscy wobec Boga w Trójcy Jedynego jesteœmy nie-
widomi. Mo¿emy dotkn¹æ i poj¹æ tylko to lub owo Jego dzie³o
i stworzyæ sobie o Bogu jakieœ przybli¿one pojêcie, lecz w pe³-
nym œwietle ujrzeæ Go nie mo¿emy. Nasz rozum nie ma ¿ad-
nych podstaw, aby na w³aœciwej sobie p³aszczyŸnie zrozumieæ
istnienie Boga w Trzech Osobach, z których ka¿da jest w pe³-
ni Bogiem, ale musimy pamiêtaæ, ¿e poza granic¹ poznania
i zrozumienia istnieje tylko akt wiary.

I tak w przyrodzie zewsz¹d otaczaj¹ nas tajemnice, tkwi-
my wœród tajemnic, wiele wa¿nych spraw jest przed nami za-
mkniêtych. A przecie¿ najwiêksz¹ tajemnic¹ jest Trójca Œwiê-
ta; Trójca w jednoœci i jednoœæ w Trójcy. Jest Ona najwznio-
œlejsz¹ ze wszystkich tajemnic wiary, a zarazem Ÿród³em
wszystkich innych tajemnic. Jednak bêd¹c tajemnic¹, naœwie-
tla nam zrozumienie niektórych prawd.

Gdyby Bóg by³ jedn¹ tylko Osob¹, wieczn¹ i samotn¹,
o wiele trudniej by³oby nam poj¹æ, ¿e jest Mi³oœci¹. Lecz sko-
ro Bóg, jak mówi Jezus, stanowi Trójcê, Trzech mi³uj¹cych
siê do tego stopnia, ¿e stanowi¹ tylko Jedno; skoro jest Ona
rodzin¹, spo³ecznoœci¹, kr¹¿eniem ¿ycia, wtedy lepiej rozu-
miemy, ¿e Bóg jest Mi³oœci¹. Ojciec mi³uje Syna, Syn mi³uje
Ojca. Ta mi³oœæ Ojca i Syna jest tak doskona³a i tak osobowa,
¿e jest Trzeci¹ Osob¹ Bosk¹ – Duchem Œwiêtym. Tê Jednoœæ
Ojca i Syna, którzy daj¹ wyraz swej mi³oœci wzajemnej w Du-
chu Œwiêtym, mo¿na porównaæ do jednoœci pary ma³¿eñskiej,
do oblubieñca i oblubienicy kochaj¹cych siê mi³oœci¹ czyst¹.
Ta mi³oœæ sprawia, ¿e Trójca Œwiêta, mimo ró¿noœci Osób,
stanowi jednoœæ natury i poznania.
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Cz³owiek nie by³ przygotowany, aby przyj¹æ i uwierzyæ
na pocz¹tku historii zbawienia w tajemnicê Trójcy Œwiêtej.
Tote¿ Bóg w swym dialogu ze œwiatem objawi³ siê ludzkoœci
najpierw jako Ojciec wszystkich ludzi. Gdy nasta³a pe³nia
czasów, pos³a³ Syna Swego, który objawi³ nam istnienie Boga
w Trójcy Jedynego. Ale zanim Syn Cz³owieczy, Druga Oso-
ba Boska, objawi³ tê tajemnicê wszystkim, Anio³ Gabriel
oznajmi³ j¹ Maryi. By³a Ona pierwsz¹ osob¹ ludzk¹, która
zetknê³a siê bezpoœrednio z tajemnic¹ Trójcy Przenajœwiêt-
szej. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imiê
Jezus. Bêdzie On wielki i bêdzie Synem Najwy¿szego […]
Duch Œwiêty zst¹pi na Ciebie i moc Najwy¿szego os³oni Ciê.
Dlatego te¿ to, co siê narodzi, Œwiête, bêdzie Synem Bo¿ym
(£k 1,31.35).

Jak widzimy z powy¿szego tekstu – Wcielenie, jako wspól-
ne dzie³o Trzech Osób Boskich, zak³ada równie¿ zst¹pienie
Ducha Œwiêtego na Maryjê, ju¿ od chwili Zwiastowania, a kon-
kretnie: od chwili wyra¿enia zgody przez Maryjê na to wszyst-
ko, co oznajmi³ Jej Anio³. Przez wyra¿enie tej zgody staje siê
Matk¹ Drugiej Osoby Boskiej. ¯adne inne stworzenie nie by³o
i nigdy nie bêdzie mog³o byæ tak œciœle zjednoczone z tajemnic¹
Trójcy Œwiêtej: Ojcem, Synem i Duchem Œwiêtym. Ka¿da z tych
trzech Osób swoiœcie naznaczy³a Maryjê podobieñstwem do sie-
bie. Ta Jej spójnia z trzema Osobami Boskimi wyodrêbnia J¹
spoœród wszystkich bytów stworzonych, a jednoczeœnie czyni
nas bardziej bliskimi Jej, gdy¿ staj¹c siê Matk¹ Bo¿¹, sta³a siê
nasz¹ Matk¹. Maryja, która jest najbardziej zjednoczona ze
wszystkich stworzeñ z Trójc¹ Œwiêt¹, kocha nas – dzieci swoje,
pragnie naszego dobra, pragnie naszego szczêœcia wiecznego,
pragnie naszego zjednoczenia siê z Bogiem w Trójcy Jedynym.

Ju¿ teraz jesteœmy przez chrzest poœwiêceni Trójcy Œwiê-
tej, staliœmy siê ludem Bo¿ym zobowi¹zanym do czci Boga
i do mi³oœci. Ju¿ teraz uczestniczymy w ¿yciu i dzia³aniu Trójcy
Œwiêtej. Chrzest wci¹ga nas w ¿ycie Trójcy Œwiêtej, dopusz-
cza nas do ¿ycia – spo³ecznoœci niebieskiej, z³o¿onej z Ojca,
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Syna i Ducha Œwiêtego. Przez wiarê i chrzest Duch Œwiêty
mieszka w nas i wprowadza nas w mi³osne zjednoczenie z Bo-
giem w Trójcy Jedynym. Po œmierci mamy uczestniczyæ w pe³-
ni w ¿yciu Boga, znaæ i mi³owaæ Boga, lecz wyraz tej mi³oœci
mamy okazaæ ju¿ tu, na ziemi. Podobnie jak i Maryja, mamy
¿yæ w zjednoczeniu z Trójc¹ Œwiêt¹, mamy ¿yæ mi³oœci¹ do
Boga w Trójcy Jedynego.

Skoro przez chrzest weszliœmy w zjednoczenie z Trójc¹
Œwiêt¹, warto znaæ datê tego wielkiego wydarzenia. Warto te¿
pamiêtaæ datê naszej Pierwszej Komunii œw., naszego bierz-
mowania, gdy¿ przez te sakramenty weszliœmy w pe³niejsze
zjednoczenie z Trójc¹ Œwiêt¹. Warto te¿ zwróciæ uwagê, czy
z nale¿ytym szacunkiem czynimy codziennie znak krzy¿a
œwiêtego, gdy¿ przez ten znak oddajemy czeœæ Trójcy Prze-
najœwiêtszej.

 Ka¿dy z nas jest mieszkaniem, ¿ywym tabernakulum Boga
w Trójcy Jedynego. Nic wiêc dziwnego, ¿e cia³u ludzkiemu
po œmierci okazujemy tak du¿y szacunek, gdy¿ w czasie ziem-
skiego ¿ycia cz³owieka by³o ono mieszkaniem Boga. To te¿
stanowi o godnoœci cz³owieka, który na ziemi jest nosicielem
Boga w Trójcy Jedynego.

Zbigniew Zapaœnik

Œwiêta Maryjo

Ciekawi jesteœmy, jak wygl¹da³o ¿ycie Najœwiêtszej Maryi
Panny. Nigdy siê o tym dok³adnie nie dowiemy. Jednak¿e lu-
dzie próbowali sobie je wyobraziæ. Oto fragment wizji pewne-
go autora, zawartym w tekœcie pt: Czy¿ Matki Jego nie zna-
my?: Oto Nazaret. Ma³a mieœcina umieszczona u zbocza wy-
¿yny galilejskiej, nad dolin¹ Ezdrelon. Bia³e domki ton¹ wœród
zieleni. Przy studni, gdzie skupia siê ¿ycie publiczne, odchodzi
od niej jakaœ panienka z dzbanem na g³owie. Mo¿e czternasto-
letnia. Nad podziw piêkna, to Miriam (Maryja), krewna ¿ony
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Kleofasa. M³oda jeszcze, a jaka godnoœæ bije z ca³ej Jej posta-
ci. Jaka dobroæ rozlewa siê na Jej twarzy. Niedawno przyby³a
do Galilei. Sk¹d pochodzi? z jakiego rodu? Przyby³a z Po³u-
dnia. Powiadaj¹, ¿e urodzi³a siê w samej Jerozolimie. Ma byæ
z rodu Dawida, ale jaka pokorna. Ojciec Jej nazywa³ siê Heli,
czyli Joachim, a matka – Anna. Miriam (Maryja) na zewn¹trz
niczym nie wyró¿nia siê od ogó³u. Mieszka jak wiêkszoœæ
w skromnym domku, raczej w grocie wykutej w skale. Trzeba
przyznaæ, ¿e jest bardzo pracowita. Nosi wodê wœród skwaru
po³udnia, miele ju¿ zbo¿e i wypieka chleb, zabiera siê nawet do
przêdzenia i tkania. A przy tym nadzwyczaj pobo¿na. W ka¿dy
szabat œpieszy skwapliwie do miejscowej synagogi. Mo¿e nikt
nie zna tak prawa Moj¿eszowego i proroctw, jak Ona.

Ten krótki odcinek tekstu tak wiele mówi o Maryi. Ona
przysz³a na œwiat jako Niepokalanie Poczêta. Bóg nape³ni³ J¹
œwiêtoœci¹ ju¿ na pocz¹tku, gdy jeszcze by³a nieœwiadomym
dzieckiem. W doros³ym ¿yciu wyposa¿a³ j¹ w szczególne dary,
by mog³a byæ Matk¹ S³owa Wcielonego. Maryja potrafi³a
wspó³pracowaæ z ³ask¹ powo³ania. Owocem tej wspó³pracy
by³a Jej szczególna œwiêtoœæ.

My równie¿ otrzymujemy od Boga ró¿ne dary. Bóg pra-
gnie, aby szczêœcie nasze by³o równie¿ przez nas wys³u¿one
i dlatego wyposa¿y³ nas w woln¹ wolê. Przez nasz osobisty
wysi³ek i wspó³pracê z ³ask¹ Bo¿¹ mo¿emy wzrastaæ w œwiê-
toœci i upodabniaæ siê do samego Boga. Sobór Watykañski II
przypomnia³ nam o obowi¹zku d¹¿enia do œwiêtoœci: Wypo-
sa¿eni w tyle i tak potê¿nych œrodków zbawienia wszyscy wier-
ni chrzeœcijanie jakiejkolwiek sytuacji ¿yciowej oraz stanu,
powo³ani przez Pana, ka¿dy na w³aœciwej sobie drodze, do
œwiêtoœci doskona³ej, jak i sam Ojciec doskona³y jest” (Kon-
stytucja dogmatyczna o Koœciele).

Soborowa nauka o œwiêtoœci nie jest czymœ nowym – d¹¿e-
nie do doskona³oœci jest znane Koœcio³owi od pocz¹tku jego
istnienia. Œw. Pawe³ we wszystkich swoich listach adresowa-
nych do gmin chrzeœcijañskich „œwiêtymi” nazywa³ wyznaw-
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ców Chrystusa. Dziœ najwiêksz¹ nasz¹ niedoskona³oœci¹ jest
to, ¿e nie zdajemy sobie sprawy, i¿ wszystkie prace, smutki
i trudnoœci ¿ycia s¹ szczeblami awansu do szczêœcia w niebie.
Uciekamy z w¹skiej, pe³nej wysi³ku drogi, która wiedzie do
¿ywota – na wygodn¹ autostradê, zd¹¿aj¹c¹ ku zatraceniu. Ucie-
kamy od w³asnego szczêœcia. Tajemnica naszego szczêœcia tkwi
w tym, abyœmy zdobyli umiejêtnoœæ odnoszenia ma³ych rze-
czy, zwyczajnych ludzkich obowi¹zków i czynnoœci, do ce-
lów nadprzyrodzonych. Najlepszym przyk³adem takiego po-
stêpowania jest Maryja, która wszystko czyni³a na chwa³ê Bo¿¹.
Warto wiêc pamiêtaæ o s³owach œw. Paw³a: Czy jecie, czy pije-
cie, wszystko na chwa³ê Bo¿¹ czyñcie (1 Kor 10,31). O¿ywie-
nie naszych czynów dobr¹ intencj¹ jest prawdziwym sposo-
bem przemiany, po której to, co œmiertelne przyoblecze siê
w nieœmiertelne” (1 Kor 15,53).

Papie¿ Jan XXIII w Dzienniku duszy napisa³: Do œwiêtoœci
jeszcze mi bardzo daleko, lecz odczuwam ¿ywe jej pragnienie
i mam zdecydowan¹ wolê, by do niej dojœæ. I doszed³, nie wie-
dz¹c nawet, kiedy to siê sta³o. W dniu przed swoj¹ œmierci¹, 2
czerwca 1963 roku, wyzna³: Chrystus mnie przyjmie, jestem
bliski Jezusa.

Dzisiaj, gdy cz³owiek myœli tylko o sobie, zapominaj¹c o bliŸ-
nich, gdy nowoczesna technika zas³ania mu obraz Stwórcy-Boga,
trzeba spod py³u zeœwiecczenia odgrzebaæ wartoœci duchowe
i ods³oniæ szczytne powo³anie do œwiêtoœci: Wy jesteœcie sol¹
ziemi […]. Wy jesteœcie œwiat³oœci¹ œwiata” (Mt 5,13-14).

Takim œwiat³em dla nas jest Maryja. Wed³ug œw. Tomasza,
Najœwiêtsza Maryja Panna posiada³a troist¹ doskona³oœæ ³a-
ski: pierwsz¹ usposabiaj¹c¹ do tego, aby zosta³a Matk¹ Chry-
stusa, i ta ³aska sprowadza³a Jej uœwiêcenie, druga prowadzi³a
do obecnoœci w Niej Wcielonego Bo¿ego Syna, trzecia – to
³aska, któr¹ ma w niebieskiej chwale. Nikt poza Chrystusem
Panem, wed³ug Ojców Koœcio³a, nie jest obdarzony tyloma
przymiotami, co Maryja. Tota pulchra es Maria – ca³a piêkna
jesteœ Maryjo – g³osi Koœció³ o Niej.
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Jeœli chcemy byæ dobrymi dzieæmi Maryi, musimy, ka¿dy
na swój sposób, d¹¿yæ do œwiêtoœci, aby staæ siê Jej podobni,
dlatego powtarzajmy za papie¿em Janem XXIII: Odczuwam
¿ywe pragnienie œwiêtoœci i mam zdecydowan¹ wolê, by do
niej dojœæ, a Pan za poœrednictwem Maryi sprawi, ¿e j¹ osi¹-
gniemy.

Ilekroæ bêdziemy siê modliæ do Matki Najœwiêtszej s³owa-
mi: Œwiêta Maryjo - niech s³owa te bêd¹ nam bodŸcem do d¹-
¿enia ku œwiêtoœci, jak to praktykowa³ papie¿ Jan XXIII.

Marian Podolski

Œwiêta Bo¿a Rodzicielko

Ka¿dy niemal chrzeœcijanin od najwczeœniejszych lat swe-
go ¿ycia spotyka siê z Maryj¹ – Matk¹ Bo¿¹. Dzieciêce oczy
podziwiaj¹ doœæ wczeœnie liczne maryjne obrazy, figury i ka-
pliczki, choæ umys³ nie rozumie jeszcze znaczenia s³ów „Mat-
ka Boska”.

W ci¹gu wieków powsta³y liczne pieœni, wiersze i poematy
s³awi¹ce osobê Maryi i zaszczyty, jakich dost¹pi³a. Liczne na-
bo¿eñstwa i uroczystoœci œwiadcz¹, jak g³êboko zakorzeni³ siê
Jej kult w tradycjach i zwyczajach licznych narodów. I zda-
waæ by siê mog³o, ¿e Jej postaæ przys³ania nieco osobê Chry-
stusa, który jest centraln¹ postaci¹ naszej wiary i kultu chrze-
œcijañskiego. Ale to s¹ tylko pozory, które znikaj¹ przy g³êb-
szym wnikniêciu w istotê kultu maryjnego. £atwo bowiem
zauwa¿ymy, ¿e u jego podstaw znajduje siê Osoba Chrystusa.
Maryja jest œciœle z³¹czona z Chrystusem. Tym, co ich ³¹czy,
jest relacja macierzyñstwa i synostwa. I ten zwi¹zek dostrze-
ga³ Koœció³ ju¿ od pierwszych wieków swego istnienia. Naj-
starsze pomniki kaznodziejstwa maryjnego œwiadcz¹ ¿ywo, jak
Koœció³ rozumia³ kult maryjny. Maryja by³a tylko okazj¹ do
zwrócenia uwagi wiernych na Osobê Chrystusa. Tylko dla Nie-
go i w Nim spe³nia Maryja swoje pos³annictwo. W Osobie
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Chrystusa zawarta jest ca³a treœæ i kult, jaki chrzeœcijanie od-
daj¹ tej jedynej spoœród wszystkich córek rodzaju ludzkiego.

Wszystkie przywileje i tytu³y maryjne, jakie uwydatnia³y
poszczególne wieki, maj¹ swoje Ÿród³o i oparcie w tym, ¿e jest
Ona Matk¹ Boga – Bo¿¹ Rodzicielk¹. I tu warto zwróciæ uwa-
gê na fakt, ¿e w Litanii loretañskiej ten tytu³ umieszczono za-
raz po wezwaniach do Boga jako pierwszy, by w ten sposób
zaznaczyæ, ¿e stanowi on fundament dla dalszych, które nastê-
puj¹ po nim. Fakt Bo¿ego macierzyñstwa Maryi jest dla nas
czymœ, co przewy¿sza mo¿liwoœci naszego rozumienia. S³aba
i œmiertelna kobieta – Matk¹ wszechmocnego i nieœmiertelne-
go Boga. Dotykamy tu najg³êbszych tajemnic Bo¿ych.

Tajemnicê Bo¿ego macierzyñstwa Maryi mo¿emy sobie
przybli¿yæ przez przypomnienie, czym jest macierzyñstwo
w ogóle. Matk¹ nazywamy tê niewiastê, która dziecko poczy-
na i wydaje na œwiat. Co prawda, matka daje dziecku tylko
cia³o, duszê natomiast, która stanowi o osobowoœci i nieœmier-
telnoœci dziecka, stwarza Bóg. To nam jednak nie przeszkadza
wcale, by niewiastê tê nazywaæ matk¹ ca³ego dziecka-osoby,
a nie tylko cia³a. Równie¿ Maryja, daj¹c przyzwolenie na Wcie-
lenie siê Odwiecznego S³owa, u¿yczy³a swego dziewiczego
cia³a Osobie, która siê z Niej narodzi³a, a mianowicie Osobie
Jezusa Chrystusa. Sta³a siê Jego Matk¹, Matk¹ nie tylko ludz-
kiej natury Jezusa, ale ca³ej Osoby. I ten fakt, ¿e Maryja jest
Matk¹, sta³ siê przyczyn¹ powszechnego kultu, jaki oddaj¹ Jej
wierni poprzez wszystkie wieki i pokolenia. Tytu³ Matki, ja-
kim cieszy siê Maryja, jest bliski ka¿demu cz³owiekowi, nie-
zale¿nie od epoki i miejsca. Nie ma bowiem na œwiecie cz³o-
wieka, który by nie mia³ matki. Zarówno w³adca, jak i ostatni
nêdzarz, naukowiec i g³upiec, najwiêkszy zbrodniarz i œwiê-
ty – zawdziêczaj¹ swe ¿ycie matce. I pod tym wzglêdem je-
steœmy wszyscy równi. Matka poczyna i rodzi nowe ¿ycie.
Takie jest postanowienie Bo¿e i tego postanowienia nie zmie-
ni³ Bóg tak¿e w stosunku do swego Syna, który staj¹c siê
jednym z nas, narodzi³ siê z Matki. Bóg wybra³ i przygoto-
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wa³ Mu Matkê, jedn¹ spoœród wielu córek ludzkiego rodza-
ju. Dziêki temu Chrystus sta³ siê we wszystkim nam podob-
nym – prócz grzechu.

Maryja sta³a siê Bo¿¹ Rodzicielk¹. Jest to wielka godnoœæ
i niebywa³y przywilej. I nikt poza Maryj¹ nie posiada tego przy-
wileju. Tytu³ „Matka Bo¿a” odnosi siê w Piœmie Œwiêtym tyl-
ko i wy³¹cznie do Maryi z Nazaretu. Co prawda, Ewangelie
niewiele nam mówi¹ o Jej ¿yciu, ale czyjejœ wielkoœci i zna-
czenia nie okreœla siê iloœci¹ s³ów, lecz ich znaczeniem. I tak
s³owa: Matka Bo¿a – wyczerpuj¹ wszystko, cokolwiek na Jej
temat mo¿na powiedzieæ, a równoczeœnie stawiaj¹ J¹ na wy-
¿yny, do których nikt z ludzi nie mo¿e siê wznieœæ. Zaszczyt,
jakiego dost¹pi³a Maryja jest jedyny w swoim rodzaju. Jest to
wybranie i dar Bo¿y bez udzia³u cz³owieka.

Z drugiej jednak strony musimy pamiêtaæ, ¿e Maryja nie
by³a tylko œlepym narzêdziem planów Bo¿ych. Œwiadomym
FIAT – Niech mi siê stanie (£k 1,38), zgodzi³a siê zostaæ Mat-
k¹ S³owa Wcielonego. I st¹d podstaw¹ naszej czci Maryi po-
winno byæ nie tylko Jej wyniesienie i godnoœci, ile tak¿e jej
osobiste zaanga¿owanie i wspó³praca z ³ask¹ Bo¿¹. Bóg ka¿-
dego z nas wzywa do realizacji odwiecznych planów, w któ-
rych liczy siê nasz udzia³, a nie tylko samo powo³anie. Bóg
wzywa, cz³owiek odpowiada, powo³uje do wspó³pracy, cz³o-
wiek mo¿e to wezwanie przyj¹æ lub odrzuciæ. Plany Bo¿e i tak
siê zrealizuj¹, ale w tym mo¿e zabrakn¹æ naszego udzia³u.
Ka¿dy z nas równie¿ powo³any jest do Bo¿ego macierzyñ-
stwa. Wydawaæ siê to mo¿e komuœ nonsensem, ale do takie-
go zadania upowa¿ni³ nas sam Chrystus: Oto matka moja,
oto bracia moi. Ktokolwiek by czyni³ wolê Ojca mego, który
jest w niebiesiech, ten jest bratem moim, siostr¹ i matk¹ (Mt
12,49-50). Do pe³nienia woli Ojca niebieskiego obowi¹zany
jest ka¿dy, kto osi¹gn¹æ chce ¿ywot wieczny: Nie ka¿dy, któ-
ry Mi mówi: „Panie, Panie!” wejdzie do królestwa niebie-
skiego, lecz ten, kto spe³nia wolê mojego Ojca, który jest
w niebie (Mt 7,21).
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Macierzyñstwo, do którego s¹ powo³ani ludzie, jest innego
rodzaju ni¿ macierzyñstwo Maryi. Macierzyñstwo jednak to
nie tylko biologiczne rodzenie, ale jest to rodzenie czegoœ, co
mi³oœci¹ ogarnia œwiat i ma swój pocz¹tek w Bogu. Jest to tak¿e
rodzenie ¿ycia ³aski i ¿ycia Bo¿ego na ziemi i w sercach bliŸ-
nich. I wiemy, ¿e rodzice, ucz¹c dziecko prawd wiary, rodz¹
tym samym Boga w duszy dziecka. Kap³an, który chrzci i roz-
grzesza – rodzi ¿ycie Bo¿e w sercach wiernych. A i wierni
swoim ¿yciem, swoj¹ postaw¹, rodz¹ ¿ycie Bo¿e w sercach
bliŸnich. Do tego powo³any jest ka¿dy z osobna, a nie tylko
matka. Bóg wzywa nas do wielkiej godnoœci – tak wezwa³
Maryjê – byœmy byli rodzicielami Jego w œwiecie, w którym
¿yjemy. Wzywa i czeka na nasze przyzwolenie, czeka na nasz
udzia³ i zaanga¿owanie, jak uczyni³a to Maryja – Bo¿a Rodzi-
cielka: Oto Ja s³u¿ebnica Pañska, niech Mi siê stanie wed³ug
twego s³owa (£k 1,38).

Józef Pater

Œwiêta Panno nad pannami

Wezwanie „Œwiêta Panno nad pannami” nale¿y do trzech
wstêpnych, najwa¿niejszych wezwañ Litanii loretañskiej. Jak
poprzednie dwa, tak i to zaczyna siê od s³owa „Œwiêta”, po-
dobnie zreszt¹, jak wczeœniejsze wezwanie do Trójcy Œwiêtej.
Nie jest to przypadkowe, gdy¿ Maryja pozostaje w szczegól-
nej wiêzi z Trójc¹ Œwiêt¹. Maryja jest tu okreœlona jako „Pan-
na nad pannami”, czyli najwa¿niejsza z dziewic, jako dziewi-
ca par excellence.

Prawda o dziewiczym poczêciu i urodzeniu Jezusa przez
Maryjê by³a od pocz¹tku uznawana i wyznawana w Koœciele.
Ma ona mocne zakorzenienie w Piœmie Œwiêtym, zw³aszcza
w Ewangelii œw. £ukasza. Ju¿ w pierwszym zdaniu opisu zwia-
stowania Ewangelista nazywa Maryjê Dziewic¹: W szóstym
miesi¹cu pos³a³ Bóg anio³a Gabriela do miasta w Galilei, zwa-
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nego Nazaret, do Dziewicy poœlubionej mê¿owi imieniem Jó-
zef, z rodu Dawida; a Dziewicy by³o na imiê Maryja
(£k 1,26-27). Maryja mia³a œwiadomoœæ swego dziewiczego
zobowi¹zania. Wynika to z dalszego opowiadania £ukasza.
Gdy anio³ zwiastowa³ Jej, ¿e jest wol¹ Bo¿¹, by sta³a siê Mat-
k¹ Syna Bo¿ego, natychmiast zada³a anio³owi pytanie: Jak¿e
siê to stanie, skoro nie znam po¿ycia z mê¿em? (£k 1,34).
Maryja mia³a mê¿a, z którym by³a zaœlubiona, ale za obopól-
n¹ zgod¹ nie korzysta³a z praw ma³¿eñskich.

Ewangelista Mateusz przedstawia dalszy etap dziewiczego
¿ycia Maryi. Gdy za spraw¹ Ducha Œwiêtego znalaz³a siê brze-
mienn¹, Józef chcia³ J¹ potajemnie opuœciæ. Jednak¿e pouczo-
ny we œnie przez anio³a – pozosta³ przy Maryi. Przy okazji
tego opowiadania Ewangelista przytacza tekst proroka: A sta-
³o siê to wszystko, aby siê wype³ni³o s³owo Pañskie powie-
dziane przez proroka: „Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna,
któremu nadadz¹ imiê Emmanuel”, to znaczy „Bóg z nami”
(Mt 1,22-23).

Prawda o dziewictwie Maryi by³a ci¹gle obecna w naucza-
niu Koœcio³a. WyraŸnie g³osili j¹ Ojcowie Koœcio³a, którzy
z naciskiem podkreœlali, ¿e Maryja by³a Dziewic¹ przy poczê-
ciu, Dziewic¹ przy porodzeniu i po urodzeniu. Oficjalnie Ko-
œció³ zdefiniowa³ tê prawdê na Soborze Efeskim w roku 431
i na Soborze Laterañskim w roku 649. Maryja jako Dziewica
sta³a siê szczególn¹ Patronk¹ i Opiekunk¹ dziewic. Chocia¿
jest Matk¹ wszystkich chrzeœcijan, to w sposób szczególny jest
Matk¹ dziewic, dla których ¿ywi specjaln¹ mi³oœæ i przychyl-
noœæ, widzi w nich bowiem wybrane oblubienice swego Syna.
St¹d te¿ prawie wszystkie ¿eñskie zgromadzenia zakonne maj¹
Maryjê za szczególn¹ Patronkê i Opiekunkê. Maryja w ich
wspólnotach zakonnych doznaje szczególnej czci.

Nale¿y ubolewaæ, ¿e czasy nowo¿ytne i wspó³czesne od-
wróci³y siê do pewnego stopnia od dziewictwa, które bywa
wyœmiewane i traktuje siê je jako przejaw zacofania i wstecz-
nictwa. Do szerzenia takich idei wprzêga siê œrodki spo³ecz-
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nego przekazu myœli, zw³aszcza kino i telewizjê. Koœció³ nie
przestaje g³osiæ wartoœæ dziewictwa i czystoœci. Zapatrzony
w Dziewicê Niepokalan¹ przypomina, ¿e dziewictwo i dziœ jest
mo¿liwe i stanowi wielk¹ wartoœæ. Jest bowiem znakiem zwy-
ciêstwa ducha nad cia³em, jest dowodem na to, ¿e cz³owiek
mo¿e siebie samego opanowywaæ dla wa¿niejszych celów.
Warto tu przytoczyæ nastêpuj¹cy cytat z Konstytucji dogmatycz-
nej o Koœciele Soboru Watykañskiego II: W tajemnicy bowiem
Koœcio³a, który sam s³usznie nazywany jest Matk¹ i Dziewic¹,
b³ogos³awiona dziewica Maryja przodowa³a najdoskonalej i oso-
bliwie, staj¹c siê wzorem dziewicy i zarazem matki. Wierz¹c bo-
wiem i bêd¹c pos³uszn¹, zrodzi³a na ziemi samego Syna Boga
Ojca, i to nie znaj¹c mê¿a. Duchem Œwiêtym zacieniona, niby
nowa Ewa, która nie starodawnemu wê¿owi, lecz wys³annikowi
Bo¿emu da³a wiarê nie ska¿on¹ ¿adnym w¹tpieniem (KK 63).

Wartoœæ dziewictwa zosta³a przypomniana na pocz¹tku
dwudziestego stulecia przez œw. Mariê Goretti. Urodzi³a siê
ona 16 listopada 1890 roku w Corinaldo we W³oszech jako
trzecie dziecko w rodzinie. Po niej przysz³o jeszcze na œwiat
czworo rodzeñstwa. W dziesi¹tym roku ¿ycia straci³a ojca.
Pomaga³a utrudzonej matce w wychowaniu m³odszego rodzeñ-
stwa. Ponios³a œmieræ jako dwunastoletnia dziewczynka
w obronie swego dziewictwa (6 lipca 1902 roku). Jej morder-
ca nawróci³ siê potem w wiêzieniu i do¿y³ jeszcze chwili jej
kanonizacji, której dokona³ Papie¿ Pius XII w 1950 roku. Gdy
Maria Goretti w chwili œmierci zosta³a zapytana, czy przeba-
cza swemu mordercy, odpowiedzia³a: Przebaczam i bêdê siê
w niebie modli³a o jego nawrócenie. Chcia³abym, ¿eby zosta³
przez Chrystusa zbawiony i by³ blisko mnie w raju”.

Nie dajmy siê przeto uwodziæ dzisiejszym tendencjom, gar-
dz¹cym niekiedy dziewictwem i œwiêtoœci¹. Wpatrzeni w Ma-
ryjê, proœmy J¹, by znalaz³a dziœ wiele osób, które bêd¹ J¹
naœladowaæ na drogach czystoœci i œwiêtoœci: Œwiêta Panno
nad pannami, módl siê za nami.

ks. Ignacy Dec
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Matko Chrystusowa

W Litanii loretañskiej nazywamy Maryjê Matk¹ Chrystu-
sow¹, a wiêc Matk¹ Pomazañca Bo¿ego, czyli Odkupiciela
œwiata. Ka¿dy tytu³ Maryi zawarty w Litanii ma szczególne
znaczenie i wskazuje na swoisty rys Jej duchowoœci. Nazywa-
j¹c Maryjê – Matk¹ Chrystusa, winniœmy sobie uœwiadomiæ,
¿e to o Niej ju¿ od pocz¹tku prorokowano: Po³o¿ê nieprzyjaŸñ
miêdzy ciebie a niewiastê, pomiêdzy potomstwo twoje a po-
tomstwo Jej (Rdz 3,15). To proroctwo zapisane w Ksiêdze
Rodzaju wysz³o z ust samego Boga Jahwe.

Postaæ Maryi by³a obecna w oczekiwaniach i modlitwach
wszystkich pobo¿nych ludzi, wszystkich prawdziwych czci-
cieli Boga, którzy jak starotestamentaowy Symeon – oczeki-
wali odkupienia Izraela. Lud ¿ydowski i prorocy nazywali ocze-
kiwanego Proroka Chrystusem, Mesjaszem, czyli Namaszczo-
nym, Pomazañcem.

W czasach, które opisuje Stary Testament, istnia³y trzy wiel-
kie urzêdy, przez które Bóg przemawia³ do swego ludu wybra-
nego: urz¹d kap³ana, urz¹d króla i urz¹d proroka. Ludzie wy-
brani przez Boga do tych urzêdów byli namaszczani uroczy-
œcie oliw¹, która symbolizowa³a ³askê Bo¿¹.

Chrystus okaza³ siê jednoczeœnie Prorokiem, Królem i Ka-
p³anem; Kap³anem, bo ofiarowa³ siebie samego jako ofiarê za
nasze grzechy; Prorokiem, bo objawi³ nam œwiête Prawo Bo¿e,
i Królem, bo rz¹dzi nami. Dlatego jest On jedynym prawdzi-
wym Chrystusem. Tego wielkiego Mesjasza i Króla oczeki-
wali ¯ydzi. Mia³ On przybyæ po to, by wszystko naprawiæ.
Umys³y narodu wybranego zajmowa³y dwa wielkie proble-
my. Pierwszy – kiedy ma nadejœæ Mesjasz, i drugi – kto bêdzie
Jego Matk¹? Izraelici wiedzieli bowiem od pocz¹tku, ¿e On
nie przybêdzie z nieba, ale ¿e narodzi siê z niewiasty.

Po wielu wiekach zosta³o objawione ¯ydom, i¿ Mesjasz,
czyli Chrystus, potomstwo Niewiasty, narodzi siê w jednym
z ich pokoleñ. Zapewne ka¿da kobieta marzy³a o tym wielkim
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przywileju, by zostaæ Matk¹ Mesjasza, czyli Chrystusa. By³o
³atwe do przewidzenia, ¿e skoro On, Mesjasz, mia³ byæ tak wielki,
to równie¿ Jego Matka musi byæ wielka i dobra, obdarzona wszel-
kim b³ogos³awieñstwem. To by³o jedn¹ z przyczyn wysokiego
wyobra¿enia ̄ ydów o godnoœci ma³¿eñstwa. S¹dzili oni po ludz-
ku, ¿e Chrystus przyjdzie na œwiat poprzez ma³¿eñstwo, nie prze-
czuwaj¹c tajemnicy Jego cudownego poczêcia.

Gdy z tej perspektywy spojrzymy na Maryjê, widzimy, ¿e
diametralnie ró¿ni³a siê od niewiast sobie wspó³czesnych, któ-
re w ma³¿eñstwie upatrywa³y szansê urodzenia potê¿nego Kró-
la – Mesjasza. Ona by³a zbyt pokorna i zbyt czysta, ¿eby tak
myœleæ. Wola³a s³u¿yæ Bogu przez dziewictwo, stan, którego
¯ydzi nie znali. Wola³a raczej byæ Bo¿¹ Oblubienic¹ ni¿ Mat-
k¹. Dlatego te¿, gdy Anio³ Gabriel oznajmi³ Jej wolê Boga,
ulêk³a siê go, dopóki nie dowiedzia³a siê na pewno, i¿ to Jej
nie zmusi do rezygnacji z dziewiczego ¿ycia poœwiêconego
Bogu. W taki sposób sta³a siê Matk¹ Chrystusa – nie tak, jak
tego przez tyle wieków oczekiwa³y pobo¿ne niewiasty, ale ina-
czej: rezygnuj¹c z ³aski wymarzonego przez nie macierzyñ-
stwa, dost¹pi³a tego poprzez wy¿sz¹ ³askê.

Taki jest w³aœnie pe³ny sens s³ów wypowiedzianych przez
El¿bietê, kiedy Najœwiêtsza Panna przysz³a j¹ odwiedziæ – s³ów
powtarzanych przez nas w Pozdrowieniu Anielskim: B³ogos³a-
wiona jesteœ miêdzy niewiastami i b³ogos³awiony jest owoc
Twojego ³ona (£k 1,42). S³usznie nazywamy Maryjê Matk¹,
gdy¿ w Jej przeczystym ³onie ukszta³towa³ Chrystus sw¹ ludzk¹
naturê. z czcigodnego cia³a Maryi przyj¹³ Bóg-Cz³owiek swo-
je œwiête Cia³o. z Jej dziewiczej krwi zaczerpn¹³ swoj¹ Naj-
œwiêtsz¹ Krew.

Jak¿e wdziêczni winniœmy byæ Bogu za dar Odkupienia i za
to, i¿ nam da³ Syna Swego za Brata, a Jego Matkê dla nas za
Matkê i Wspó³odkupicielkê. Jak¿e wysoko powinniœmy sobie
ceniæ Maryjê jako Rodzicielkê naszego Mesjasza, Króla i Pro-
roka. Jak wielk¹ ufnoœci¹ i g³êbok¹ wiar¹ powinny pa³aæ nasze
serca, gdy¿ ta najlepsza Matka mo¿e nam wyprosiæ ka¿d¹ ³askê,
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zw³aszcza gdy chodzi o dobro naszej duszy, zgodnie z tym, co
mówi œw. Teofil Aleksandryjski: Jak¿e siê Syn zawsze cieszy,
gdy Go Matka o coœ prosi. Pragnie bowiem udzieliæ nam ³ask za
przyczyn¹ swej Matki, aby tym sposobem odwdziêczyæ siê Jej za
mi³oœæ, za troskliwoœæ i cz³owieczeñstwo z Niej wziête.

Jakie znaczenie ma dla nase wezwanie – Matko Chrystuso-
wa? Matka Chrystusowa jest Matk¹ Proroka, Kap³ana i Króla,
bo Chrystus posiada wszystkie wymienione tytu³y. Matka Chry-
stusowa jest nasz¹ Matk¹, jest moj¹ Matk¹. Sta³a siê Ni¹ pod
Krzy¿em. Oto Matka Twoja (J 19,27).

Ka¿dy z nas sta³ siê od tej pory w jakimœ sensie Chrystuso-
wym pomazañcem i dzieckiem Maryi. Maryja jest Matk¹ Pro-
roka. Chrystus jako Prorok objawia prawo mi³oœci w konkret-
nych warunkach. B¹dŸmy i my tymi prorokami mi³oœci. Ma-
ryja jest Matk¹ Najwy¿szego Kap³ana. Dziêki ³asce chrztu œw.
– wszyscy uczestniczymy w powszechnym kap³añstwie Chry-
stusa, o czym wyraŸnie mówi ostatni Sobór. Patronk¹ naszego
uczestnictwa w tym kap³añstwie jest Maryja – Matka Najwy¿-
szego Kap³ana. Maryja jest wreszcie Matk¹ Króla, a wiêc Ko-
goœ, kto wprowadza ³ad, kto sprawuje rz¹dy. My jesteœmy kró-
lami samych siebie. Winniœmy u siebie zaprowadziæ ³ad – pod-
daj¹c zmys³y rozumowi, a rozum Bogu. I gdy jeszcze w ¿yciu
spo³ecznym bêdziemy starali siê wprowadzaæ ³ad i porz¹dek
wed³ug zasad prawdy, sprawiedliwoœci i mi³oœci, wtedy bez
ob³udy i zak³amania mo¿emy mówiæ do Maryi – Matki Proro-
ka, Kap³ana i Króla: Matko Chrystusowa – módl siê za nami!”

Adam Piejko

Matko Koœcio³a

Litanijne wezwanie „Matko Koœcio³a” jest stosunkowo nie-
dawne. Zosta³o ono wprowadzone po og³oszeniu Maryi Mat-
k¹ Koœcio³a. Aktu tego dokona³ papie¿ Pawe³ VI dnia 21 listo-
pada 1964 roku, na zakoñczenie II Sesji Soboru Watykañskie-
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go II. Papie¿ uroczyœcie wypowiedzia³ m.in. takie s³owa: Ku
chwale wiêc Najœwiêtszej Maryi Panny oraz ku naszej radoœci
og³aszamy Najœwiêtsz¹ Maryjê Pannê Matk¹ Koœcio³a, czyli
ca³ego ludu chrzeœcijañskiego, zarówno wiernych, jak i paste-
rzy, którzy wszyscy zowi¹ J¹ sw¹ Matk¹ Najmilsz¹. Ustana-
wiamy równie¿, aby ca³y lud chrzeœcijañski oddawa³ Matce
Bo¿ej pod tym w³aœnie najmilszym tytu³em jeszcze wiêksz¹ czeœæ
i do Niej zanosi³ swe proœby. W dalszej czêœci swej wypowie-
dzi Papie¿ wskaza³ na racje biblijne, teologiczne i historyczne
tego nowego tytu³u maryjnego.

Pawe³ VI powtórzy³ swoj¹ proklamacjê o Maryi jako Mat-
ce Koœcio³a w trzy lata póŸniej, 13 maja 1967 roku, kiedy
w 50-lecie objawieñ fatimskich przyby³ na miejsce objawieñ
Matki Bo¿ej, aby na nowo poœwiêciæ Koœció³ Jej Niepokala-
nemu Sercu. z tej okazji wyda³ adhortacjê Signum magnum,
w której napisa³ m.in. nastêpuj¹ce s³owa: Pragniemy raz jesz-
cze zwróciæ uwagê wszystkich wiernych na œcis³y zwi¹zek ³¹-
cz¹cy duchowe macierzyñstwo Maryi, tak dobrze wyœwietlone
w Konstytucji dogmatycznej o Koœciele (Lumen gentium), ze
czci¹, któr¹ ludzie odkupieni uwa¿aj¹ sobie za obowi¹zek Jej
oddawaæ z tytu³u Matki Koœcio³a […] Ta pocieszaj¹ca praw-
da stanowi czêœæ sk³adow¹ tajemnicy zbawienia ludzi, dlatego
powinna byæ przedmiotem wiary dla wszystkich wierz¹cych.

Trzeba zauwa¿yæ, ¿e do og³oszenia Maryi jako Matki Ko-
œcio³a walnie przyczyni³ siê Episkopat Polski, z ks. kard. Ste-
fanem Wyszyñskim na czele. Tak¿e ca³y Koœció³ w naszej Oj-
czyŸnie mia³ w tym akcie jakiœ udzia³, jako ¿e nasi wierni czu-
wali na modlitwie na Jasnej Górze w dniach trwania Soboru
Watykañskiego II. Nale¿y te¿ przypomnieæ, ¿e na og³oszenie
tego tytu³u i wyznaczenie stosownego œwiêta du¿y wp³yw
wywar³ akt poœwiêcenia ca³ego Koœcio³a i ca³ego rodzaju ludz-
kiego Niepokalanemu Sercu Maryi, dokonany dnia 8 grudnia
1942 roku w Bazylice œw. Piotra w Rzymie przez papie¿a Piu-
sa XII, oraz ponowienie tego aktu w naszym kraju przez Epi-
skopat Polski w 1946 roku.
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Tytu³ Maryi jako Matki Koœcio³a ma mocn¹ podstawê w Pi-
œmie Œwiêtym. Przemawia za nim przede wszystkim wydarze-
nie na Kalwarii. Chrystus umieraj¹cy na krzy¿u, pod którym
sta³a Jego boleœciwa Matka i Jego umi³owany uczeñ, og³osi³,
¿e Jego Matka jest Matk¹ Jego umi³owanego ucznia, który
w tym momencie reprezentowa³ ca³¹ ludzkoœæ, ale przede
wszystkim tych, którzy w Niego uwierzyli. Po œmierci i zmar-
twychwstaniu Chrystusa Maryja przebywa³a z Jego uczniami.
Modli³a siê z nimi w oczekiwaniu na zes³anie Ducha Œwiête-
go. W dzieñ Piêædziesi¹tnicy Maryja wraz z uczniami Jej Syna
otrzymuje Ducha Œwiêtego, który ju¿ zst¹pi³ na Ni¹ w chwili
Zwiastowania, by w ludzkiej naturze pocz¹æ i urodziæ Zbawi-
ciela œwiata. Tu zst¹pi³ na Ni¹ ponownie, by J¹ uzdolniæ do
wype³niania powierzonego Jej macierzyñstwa duchowego
wzglêdem tych, którzy przez wiarê w Jej Syna stali siê Jej po-
tomstwem (por. Rdz 3,15), jak nam to w sposób plastyczny
opisuje Apokalipsa œw. Jana: I rozgniewa³ siê Smok na Nie-
wiastê, i odszed³ rozpocz¹æ walkê z reszt¹ jej potomstwa, z ty-
mi, co strzeg¹ przykazañ Boga i maj¹ œwiadectwo Jezusa (Ap
12,17).

Maryja jako Matka pielgrzymuje z Koœcio³em przez wieki.
Wspiera go nieustannie, a¿ nadejdzie kiedyœ dzieñ Pañski.
Warto byæ i czuæ siê zawsze Jej dzieckiem. Nasze matki ziem-
skie umieraj¹. Gdy odchodz¹, tracimy wówczas rodzinny dom.
Zachowujemy je potem we wdziêcznej pamiêci a¿ do koñca
¿ycia. Maryja jako Matka nas wszystkich nigdy nam nie umie-
ra i nigdy siê nie starzeje. Pozostaje w Koœciele w ka¿dym cza-
sie i w ka¿dym miejscu, bo jest duchow¹ Matk¹ ludzi odku-
pionych przez Jej Syna. Dlatego kochajmy tê Matkê. Liczmy
zawsze na Jej pomoc. Ona nigdy nie zawodzi. Mamy tak wiele
na to dowodów. Czujmy siê przeto zawsze Jej dzieæmi i za-
pewniajmy J¹ o naszej mi³oœci, wed³ug s³ów pieœni: O Matko,
o Matko, o Matko, kocham Ciê.

ks. Ignacy Dec
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Matko ³aski Bo¿ej

Aby lepiej zrozumieæ wezwanie Litanii loretañskiej: Mat-
ko ³aski Bo¿ej – przypomnijmy sobie, co to jest ³aska. £aska
jest osobowym spotkaniem z Bogiem, jest darem szczególne-
go rodzaju, nie nale¿¹cym siê nikomu i niemo¿liwym do wy-
s³u¿enia. Jest darem zupe³nie darmowym, jako owoc szcze-
gólnej mi³oœci Boga wobec tych, którzy go otrzymuj¹. £aska
to pomoc Boga dla cz³owieka do kszta³towania i pog³êbiania
w sobie obrazu i podobieñstwa Bo¿ego. Przez ³askê nastêpuje
przedziwna przemiana w duszy, która upodabnia siê do Boga.
Cz³owiek przyozdobiony ³ask¹ staje siê przedmiotem upodo-
bania Bo¿ego, gdy¿ uczestniczy w nieskoñczonej mi³oœci Boga,
uczestniczy w Jego ¿yciu. Chrystus przyrównuje ³askê w swo-
ich przypowieœciach do szaty, któr¹ odziany cz³owiek staje siê
Bogu podobny i zdolny do uczestnictwa w niebieskiej uczcie.

Dlaczego Maryjê nazywamy „Matk¹ ³aski Bo¿ej”, skoro
³aska jest darem samego Boga? Powodów ku temu jest wiele.
Ju¿ w chwili zaistnienia Maryja zosta³a nape³niona ³ask¹ Nie-
pokalanego Poczêcia. W trakcie swego ca³ego ¿ycia by³a Ob-
lubienic¹ Ducha Œwiêtego i wzrasta³a w ³asce.

Maryja zosta³a nazwana Matk¹ Laski Bo¿ej dlatego, bo
sama otrzyma³a od Pana Boga pe³niê wszelkich ³ask, co wy-
raŸnie stwierdzi³ Archanio³ Gabriel przy zwiastowaniu: B¹dŸ
pozdrowiona, pe³na ³aski, Pan z Tob¹” (£k 1,28). Pe³nia da-
rów ³aski sp³ynê³a na Najœwiêtsz¹ Maryjê Pannê z powodu
przewidywanej godnoœci, jaka mia³a przypaœæ i jaka przypa-
d³a Jej w udziale, by byæ Matk¹ Pana (£k 1,43). W momencie
zamieszkania w Niej Syna Bo¿ego, z Bóstwem i Cz³owieczeñ-
stwem, otrzyma³a nowy, bardzo wysoki stopieñ ³aski. Przez
macierzyñstwo Bo¿e Maryja wesz³a w szczególn¹ i bardzo
œcis³¹ ³¹cznoœæ z Chrystusem, zarówno fizyczn¹, jak i ducho-
w¹. Wysoki stopieñ ³aski i cnót skierowa³y Jej umys³ i wolê
ca³kowicie ku Bogu. Maryja umys³em i sercem by³a ustawicz-
nie przy Bogu i z Bogiem. Prze¿ywa³a nieustannie Jego Obec-
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noœæ, co by³o dla Niej Ÿród³em wielkiej radoœci: I raduje siê
duch mój w Bogu, moim Zbawcy (£k 1,47).

Czas Mêki Chrystusa by³ szczególnie obfity w moc ³aski,
jak¹ otrzyma³a od Boga. Wtedy to heroizm cnót Maryi, id¹cej
za Synem na Kalwariê oraz patrz¹cej na Jego œmieræ na Krzy-
¿u, osi¹gn¹³ swój zenit. Nikt z ludzi nie mo¿e poj¹æ tego, co
dokonywa³o siê w sercu Maryi na Kalwarii, bo trudno te¿ jest
poj¹æ wielkoœæ mi³oœci, jak¹ Maryja kocha³a Chrystusa. Na
Golgocie wype³ni³y siê s³owa starca Symeona, wypowiedzia-
ne w czasie ofiarowania Jezusa w œwi¹tyni: A Twoj¹ duszê miecz
przeniknie, aby na jaw wysz³y zamys³y serc wielu (£k 2,35).

Za heroiczne zniesienie tego niepojêtego bólu, za ca³kowi-
te dostosowanie swej woli do wyroków Opatrznoœci, za wier-
ne ofiarowanie Chrystusa, a z Chrystusem siebie, za zjedno-
czenie swych cierpieñ z Jego boleœciami Maryja jest kochana
przez Koœció³, który docenia szczególny Jej udzia³ w dziele
odkupienia.

Po œmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa Maryja, wraz
z uczniami swego Syna, zostaje nape³niona darami Ducha
Œwiêtego. Jej zjednoczenie z Bogiem pog³êbia siê.

Mo¿na powiedzieæ, ¿e Maryja jako pe³na ³aski sta³a siê
dla ka¿dego ucznia Chrystusa szczególnym wzorem dosko-
na³oœci. Jest najdoskonalszym i najpiêkniejszym dzie³em
Boga. Nale¿y J¹ podziwiaæ, wys³awiaæ i równoczeœnie na-
œladowaæ. Maryja pe³na ³aski jest tu wzorem, zachêt¹ i zara-
zem pomoc¹.

Papie¿ Leon XIII w encyklice Diuturni temporis objaœnia
obrazowo hojnoœæ Jej ³ask, mówi, ¿e od Niej, jak z pe³nego
zbiornika, p³yn¹ ku nam strumienie ³ask niebieskich.

Z Jej pe³noœci wszyscy otrzymali i ci¹gle otrzymuj¹ – jak
mówi Dante w Boskiej komedii – Kto chce ³aski, do Niej siê
nie ucieka, taki bez skrzyde³ wa¿y siê na loty.

Popatrzmy w nasze ¿ycie. Wszystko zawdziêczamy Panu
Bogu, który udziela swoich darów, za wstawiennictwem Mat-
ki swego Jednorodzonego Syna.
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Dlatego prosimy Maryjê, aby nadal wyprasza³a nam obfite
³aski, jako sama „³aski pe³na”, jako „Matka ³aski Bo¿ej”.

Marian Kobylarczyk

Matko nieskalana

Jednym z czêsto dyskutowanych problemów naszego cza-
su jest ska¿enie œrodowiska naturalnego. Zorientowano siê, ¿e
cz³owiek poprzez swoj¹ nieroztropn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹,
g³ównie przemys³ow¹, zanieczyœci³ œrodowisko naturalne, za-
daj¹c przyrodzie druzgoc¹ce ciosy. Stanowi to du¿e zagro¿e-
nie nie tylko dla ¿ycia roœlin i zwierz¹t, ale tak¿e dla egzysten-
cji samego cz³owieka, bowiem znacznemu zatruciu uleg³a woda
i ¿ywnoœæ. W zwi¹zku z tym zrodzi³ siê ruch ekologiczny, który
ma za zadanie ochronê œrodowiska naturalnego i zahamowa-
nie procesujego zatruwania.

Trzeba jednak¿e zauwa¿yæ, ¿e sam cz³owiek jest nara¿ony
na ró¿nego rodzaju ska¿enia, i to nie tylko biologiczne, wi-
doczne g³ównie w wymiarze jego cia³a, ale tak¿e mo¿e dozna-
waæ ska¿enia duchowego. W jêzyku religijnym owo ska¿enie
nazywa siê grzechem albo po prostu z³em moralnym. W³aœci-
wie ka¿dy cz³owiek, w wiêkszym lub mniejszym stopniu, ule-
ga takiemu ska¿eniu. Historia ludzkoœci zna tylko jednego cz³o-
wieka, który nie poniós³ na duszy ¿adnego uszczerbku, nie
dozna³ ¿adnego moralnego ska¿enia. Jest nim Najœwiêtsza
Panna Maryja, Matka Wcielonego S³owa Bo¿ego. Koœció³ ów
szczególny przymiot wyra¿a w ró¿nych nazwach, tytu³ach,
miêdzy innymi nazywa J¹ „Matk¹ Nieskalan¹”. Tytu³ ten uwy-
datnia prawdê o nieskazitelnoœci moralnej Matki Chrystusa.
Maryja jako Matka Boga jest absolutnie wolna od wszelkiej
zmazy grzechowej, jest najczystsza wœród wszystkich dzieci
Adama. Ow¹ czystoœæ, nieskazitelnoœæ Maryi liturgia Koœcio-
³a wyra¿a tekstami Pieœni nad pieœniami: Jak lilia poœród cier-
ni, tak przyjació³ka moja poœród dziewcz¹t (Pnp 2,2); O jak
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piêkna jesteœ, przyjació³ko moja, jak¿e piêkna (Pnp 4,1); Ca³a
piêkna jesteœ, przyjació³ko moja, i nie ma w tobie skazy
(Pnp 4,7).

Niech nas ci¹gle na nowo zachwyca ta piêknoœæ duchowa
Maryi, nieskalanoœæ moralna. Niestety, nam siê nie udaje do-
chowaæ owej nieskazitelnoœci. Doœwiadczamy raz po raz na-
szej s³aboœci, naszych przeró¿nych ograniczeñ, upadków mo-
ralnych. Jednak¿e wa¿ne jest to, abyœmy siê dŸwigali ku gó-
rze, abyœmy dali siê poci¹gaæ ku doskona³oœci moralnej. Ma-
ryja, nasza Matka bêdzie siê nami cieszyæ i bêdzie przycho-
dziæ nam z pomoc¹. Wa¿ne jest to, byœmy pragnêli byæ nieska-
lanymi i byœmy podejmowali wszelkie wysi³ki, by upodabniaæ
siê do Maryi.

Taka troska o nieskazitelnoœæ wymaga z naszej strony du-
¿ej cierpliwoœci, bo wiele naszych prób mo¿e byæ nieudanych.
Wiele wysi³ków mo¿e okazaæ siê daremnych. Wa¿ne jest to,
by siê nie zra¿aæ nieudanymi próbami i ci¹gle zaczynaæ od
nowa, wed³ug s³ów m³odzie¿owej piosenki: Ci¹gle zaczynam
od nowa, choæ czasem w drodze upadam. Ci¹gle znów s³yszê
te s³owa „kochaæ, to znaczy powstawaæ”.

Proœmy Maryjê, Matkê Nieskalan¹ o pomoc w naszej dro-
dze do nieskalanoœci, do œwiêtoœci.

ks. Ignacy Dec

Matko najczystsza

IdŸmy, tulmy siê jak dziatki do serca Maryi, Matki.
„Mamo” – pada pierwsze s³owo z ust dzieciêcych.
Matko – w przera¿eniu wymawia ka¿dy z nas. I ten sam

wyraz najczêœciej powtarzany jest przez zamieraj¹ce usta i ga-
sn¹ce serce. Taki prosty, a tyle w nim bogactwa. Nikomu z nas
nie trzeba przypominaæ, kim jest matka i co jej zawdziêczamy.
Nie do pomyœlenia by³oby, aby ktokolwiek z nas znalaz³ siê
na ziemi, znalaz³ ¿ycie bez jej zgody i mi³oœci. Dziwne to, ale
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prawdziwe, ¿e nie tylko nêdzarz, nie tylko król, ale nawet sam
Bóg ma Matkê.

W ¿yciu narodu, w spo³eczeñstwie chyba s³usznie nale¿y
przyznaæ jej pierwsze miejsce. I Dzieñ Matki, tak uroczyœcie
obchodzony szczególnie w krajach zachodnich, jest œwiêtem
w pe³ni uzasadnionym, bo jest to w³aœnie okazja, aby podkre-
œliæ i uszanowaæ godnoœæ tej, której tyle zawdziêczamy.

Jeœli mówimy o godnoœci kap³añskiej, dlatego ¿e ksi¹dz
przynosi Boga cz³owiekowi, to tak samo mo¿emy mówiæ o god-
noœci macierzyñskiej, bo matka przynosi cz³owieka Bogu.
Czym jest w ogóle macierzyñstwo, co stanowi jego istotê? Czy¿
jest to tylko przekazanie ¿ycia? Gdyby siê ono ogranicza³o do
zrodzenia nowego cz³owieka, to niewielka by³aby to jeszcze
zas³uga. Dopiero dalsze lata s¹ rodzeniem cz³owieczeñstwa,
jego charakteru, rodzeniem tego, kim siê jest przez ca³e ¿ycie.
Psychologia, mówi¹c o macierzyñstwie, zwraca uwagê na po-
dwójne rodzenie: jednorazowe – cielesne, i to póŸniejsze – wy-
zwalanie siê psychiki dzieciêcej spod wp³ywów rodzicielki,
to, które decyduje, czy dana niewiasta zas³uguje na miano
matki.

Jeœli przerzucimy choæby najnowsze pozycje mówi¹ce o sto-
sunku dzieci do rodziców, to stwierdzimy, ¿e wiêkszoœæ dzieci
jest bardziej przywi¹zana w³aœnie do matki, wobec niej jest
bardziej szczera, a w razie niepowodzeñ czy wykolejenia siê
jej przypisuje ich Ÿród³o.

Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e ka¿dy z nas wiedziony jak¹œ in-
tuicj¹ chcia³by mieæ najlepsz¹ matkê, najlepsz¹ pod ka¿dym
wzglêdem. Zreszt¹ ¿yjemy w epoce, gdzie imponuj¹ nam lu-
dzie wielkich wyczynów sportowych, ludzie wielkiej nauki,
wielkiej odwagi, jednym s³owem, odpowiada nam cz³owiek
szlachetny – idea³ cz³owieka.

A kto zastanawia³ siê nad pytaniem – kim jest niewiasta
palestyñska, zwana Maryj¹? Czy to nie ta sama, o której mó-
wi³ Anio³ Józefowi: WeŸmij dzieciê i Matkê Jego i uchodŸ do
Egiptu (Mt 2,13). Tak, to Ona jest Matk¹ dzieci¹tka zwanego
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Jezus. Oto poczniesz i porodzisz syna i nadasz Mu imiê Jezus
(£k 1,31). Jest Matk¹ przepowiadanego Emanuela: Oto Pan-
na pocznie i porodzi syna, i nazwie imiê Go imieniem Emma-
nuel (Iz 7,14). Jest Matk¹ Tego, o którym powiedziano: Ten
jest Syn mój mi³y, w którym sobie upodoba³em, Jego s³uchaj-
cie (Mt 3,17). Wniosek nasuwa siê sam – Maryja jest Matk¹
cz³owieka i Matk¹ Boga.

Stwierdziliœmy ju¿ wy¿ej, ¿e ka¿dy z nas chcia³by mieæ mat-
kê najlepsz¹, to czy¿ Bóg, Istota Najdoskonalsza, móg³ byæ
zrodzony przez Matkê, której czegoœ by brakowa³o? Tak jak
wynika ze s³ów Chrystusa: Po owocach poznacie ich (Mt 7,16),
a z ¿ycia wiemy, ¿e jakoœæ owocu œciœle zale¿y od gatunku
drzewa, tak i Owoc Najwspanialszy, Najdoskonalszy Bóg, mu-
sia³ byæ zrodzony z Matki przewy¿szaj¹cej doskona³oœci¹
wszystkie matki ziemskie. I dlatego Maryja jest wzorem, jest
idea³em matek, jest Matk¹ najczystsz¹. W tym sensie, ¿e nie
ma w Niej ¿adnej niedoskona³oœci, bo niemo¿liwe jest, aby
Ona, rodz¹c mi³oœæ, dobroæ i œwiêtoœæ, sama nie posiada³a tych
przymiotów.

Ale Maryja jest nie tylko Matk¹ Boga, jest nie tylko wzo-
rem matek, ale jest tak¿e Matk¹ nasz¹. Œw. Augustyn rozró¿-
nia w Maryi podwójne macierzyñstwo: macierzyñstwo cia³a
i macierzyñstwo mi³oœci, którego owocem jesteœmy my wszy-
scy. Dalej w swoich teoretycznych rozwa¿aniach dochodzi
do stwierdzenia, ¿e my nawet byliœmy Jej pierwszymi syna-
mi, wczeœniej byliœmy poczêci w Jej woli ani¿eli Chrystus
w ³onie.

Mo¿na by mieæ pewne zastrze¿enia do tego teoretyzowa-
nia, ale nie ma ¿adnych w¹tpliwoœci, ¿e na pewno realnie i rze-
czywiœcie staliœmy siê dzieæmi Maryi na Golgocie, pod krzy-
¿em. Tak jak ka¿de nowe ¿ycie zwi¹zane jest z przepowie-
dzianym ju¿ w raju bólem i cierpieniem, tak tu, pod krzy¿em,
tego nie brakowa³o. Wtedy w³aœnie, kiedy cierpienie osi¹gnê-
³o swój szczyt, a ból rozdziera³ serce, Ona s³ysza³a i nam zo-
sta³y przekazane s³owa: Oto Matka twoja (J 19,27). Wiemy,
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jak¹ wagê maj¹ ostatnie s³owa, ostatnie ¿yczenia cz³owieka
odchodz¹cego z tego œwiata. Wiemy te¿, co znaczy³y te s³owa
Chrystusa. Nale¿y przyj¹æ bez zastrze¿eñ, ¿e Maryja Panna
jest duchow¹ Matk¹ wszystkich wiernych, uosobionych
w uczniu, którego Jezus mi³owa³.

Maryja jest Matk¹ wszystkich z tego te¿ wzglêdu, ¿e zro-
dzi³a G³owê Organizmu, którego my jesteœmy cz³onkami –
Cia³a Mistycznego. Pius XII w encyklice Mistici Corporis
Christi mówi wyraŸnie: Maryja, która by³a wedle cia³a Matk¹
G³owy naszej, sta³a siê wedle ducha Matk¹ wszystkich Jego
cz³onków. Jeœli z drugim cz³owiekiem wi¹¿¹ ciê stosunki po-
krewieñstwa poprzez wspóln¹ matkê, to jest on dla ciebie bra-
tem. Czy nie dostrzegasz tu czegoœ nadzwyczajnego, niezwy-
k³ej analogii? – dziêki Maryi jesteœ bratem, jesteœ bardzo bli-
ski Tego, który jest wszystkim, który jest Bogiem. Skoro do-
szliœmy do stwierdzenia, ¿e Maryja jest Matk¹ najlepsz¹, ¿e
jest Matk¹ nasz¹, dlatego Jej opieka nad nami, Jej orêdownic-
two nie mo¿e podlegaæ dyskusji. Matka ziemska otacza ciê
trosk¹ nie dlatego, ¿e ty jesteœ dobry, lecz ¿e w niej jest dobro,
a có¿ dopiero Matka Najczystsza.

W 1965 roku prasa poda³a wiadomoœæ o niezwyk³ej rado-
œci pani Koz³owskiej. Ona, matka, po dwudziestu latach odna-
laz³a swojego syna. On, jak wynika³o z publikacji, czyni³ ta-
kie same starania, aby odszukaæ swoj¹ matkê. Nieustanne po-
szukiwania, bo zgin¹³ ktoœ najdro¿szy. Czy potrafimy byæ tym
synem szukaj¹cym 20 lat? Ona – Matka, jeœliœmy zaginêli, na
pewno nas szuka, czeka na nas tak, jak czeka³a na ulicy jero-
zolimskiej, aby tam przed œmierci¹ spotkaæ swego Syna.

Ona, najlepsza Matka, czeka na mnie na drodze mojego
¿ycia, a jakie s¹ moje dzieciêce starania? Dziecko bez matki
mo¿e zb³¹dziæ ju¿ wtedy, jeœli ma dwie drogi, dwie mo¿liwo-
œci wyboru. A my, jeœli siê obracamy wœród tylu teorii, czy nie
mo¿emy zagin¹æ bez Jej pomocy?

Pamiêtajmy wiêc, ¿e jesteœmy dzieæmi Matki Najczystszej,
Maryi. Pamiêtajmy, ¿e Ona jest Matk¹ Pierwszego i Najwy¿-
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szego Kap³ana, Chrystusa, ¿e jest Matk¹ kap³anów, a tak¿e
w specjalny sposób jest Matk¹ nas id¹cych do kap³añstwa. I tak
jak na podstwie IV przykazania ¿¹da od nas Bóg szacunku
dla rodziców, dla matki ziemskiej, to na tej samej zasadzie
jesteœmy zobowi¹zani okazaæ wdziêcznoœæ Maryi za to, ¿e
jest nasz¹ Matk¹, za to, ¿e dziêki Niej jesteœmy dzieæmi sa-
mego Boga.

Józef Go³êbiowski

Matko dziewicza

Malarze, natchnieni wizj¹ œw. Jana Aposto³a, przedstawiaj¹
czêsto Najœwiêtsz¹ Maryjê Pannê jako niewiastê przecudnej piêk-
noœci i niewys³owionego majestatu, obleczon¹ w s³oñce, z ksiê-
¿ycem u Jej stóp, a na g³owie korona z dwunastu gwiazd. Ma-
ryja ukazuje siê w ca³ej wielkoœci i chwale na tle wielkich zbaw-
czych wydarzeñ. W modlitwach Koœcio³a wzywana jest jako
„Matka dziewicza”, bez zmazy najmniejszego grzechu.

Jej Boskie macierzyñstwo czerpie sw¹ treœæ i godnoœæ ze
S³owa Wcielonego, z którym by³a zespolona organicznie i du-
chowo.

Prawdê o dziewictwie Bogurodzicy wyra¿a Koœció³ w wielu
modlitwach i antyfonach. W Konstytucji dogmatycznej o Ko-
œciele Soboru Watykañskiego II czytamy: Sobór œwiêty umyœl-
nie podaje do wiadomoœci tê katolick¹ naukê, napominaj¹c
równoczeœnie wszystkich synów Koœcio³a, aby szczerze popie-
rali kult B³ogos³awionej Dziewicy (KK 67).

Dwa elementy wystêpuj¹ w tym dziewictwie: organiczny
– polegaj¹cy na nienaruszalnoœci cia³a, i duchowy – polegaj¹-
cy na ca³kowitym zespoleniu duszy z Bogiem. Pierwsz¹ i za-
sadnicz¹ racj¹ jest integralna jednoœæ poszczególnych prawd
wiary w Chrystusa, Boga-Cz³owieka. Do jednoœci tej nale¿y
prawda o Jego dziewiczej Matce, której przeznaczeniem by³o
wzi¹æ czynny udzia³ w dziele Odkupienia, a mog³a to wype³-
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niæ tylko ta, która zawsze pozosta³a Dziewic¹. Kto by z ludzi
móg³ nawi¹zaæ zwi¹zek z Chrystusem, jeœliby wpierw Maryja
nie zdecydowa³a siê zostaæ Matk¹ Odkupiciela? A to by³o dla
Niej mo¿liwe jedynie pod warunkiem zachowania dziewic-
twa. W jednej osobie Matki Najœwiêtszej Bóg podkreœli³ wy-
sok¹ godnoœæ dziewictwa i macierzyñstwa. Jedyny raz w hi-
storii ludzkoœci macierzyñstwo nie wyeliminowa³o dziewic-
twa. Oto Panna pocznie i porodzi Syna... (Iz 7,14), ale u Boga
wszystko jest mo¿liwe, co nie jest sprzeczne z Jego wol¹. z od-
powiedzi pos³añca wynika, i¿ do godnoœci Matki Bo¿ej doda-
je Jej Bóg blask pozostawionego dziewictwa, co sprawia, i¿
pod tym wzglêdem macierzyñstwo Jej jest jedyne. W Jej oso-
bie i w Jej ¿yciu zosta³ rozwi¹zany pozorny konflikt: macie-
rzyñstwo – dziewictwo. Spotykaj¹c siê w niej, jednej osobie,
s³u¿¹ sobie wzajemnie i dodaj¹ sobie blasku i godnoœci. Poza
Ni¹ istniej¹ osobno.

W obecnym czasie bardzo czêsto oœmiesza siê dziewictwo.
z drugiej strony pozwala siê na woln¹ mi³oœæ. Ale Bóg w oso-
bie Matki Bo¿ej ukoronowa³ dziewictwo i macierzyñstwo, pod-
kreœlaj¹c tym samym ich donios³oœæ. Nieustannego dziewic-
twa Maryi broniono jednoœci¹ depozytu wiary, gdy¿ tylko dzia-
³anie Ducha Œwiêtego uczyni³o z Maryi przybytek dla Najwy¿-
szego. Nie do pomyœlenia jest jakakolwiek profanacja tego
przybytku przez póŸniejsze zamieszkanie tam cz³owieka ska-
¿onego grzechem pierworodnym. Trudno wierzyæ w nieustanne
dziewictwo Bogurodzicy temu, kto nie potrafi zawierzyæ we
wszystkim Bogu i Koœcio³owi Chrystusowemu. A organiczna
czystoœæ Bogurodzicy ostatecznie wyp³ywa z bezgranicznego
Jej zaufania i najœciœlejszego zjednoczenia z Bogiem.

Drug¹ odmian¹ dziewictwa jest dziewictwo duchowe Bo-
gurodzicy. Specjalne objawienie przez Archanio³a Gabriela
wskaza³o na wszechmoc Najwy¿szego, wskutek której mo¿li-
wy jest jedyny fakt dziewiczego macierzyñstwa. Trudnoœæ zo-
sta³a pokonana i nast¹pi³ moment zjednoczenia dwu natur
w jednej Osobie Chrystusa, a wraz z tym ca³kowite zespole-
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nie duszy Maryi z Bogiem. Nie brak jednak œwiadectw na-
tchnionych potwierdzaj¹cych przygotowanie Maryi na wyj¹t-
kowe dziewictwo. Czytamy bowiem u œw. £ukasza s³owa
Maryi, œwiadcz¹ce o Jej zdecydowanej postawie nienarusze-
nia dziewictwa: Jak¿e siê to stanie, skoro mê¿a nie znam?
(£k 1,34). Takie pytanie jest najwymowniejszym œwiadectwem
zdecydowania na dziewictwo na zawsze. T³umaczy Jej jednak
anio³, i¿ moc Najwy¿szego zdolna jest uczyniæ J¹ Matk¹, za-
chowuj¹c Dziewic¹. I wtedy dopiero godzi siê Maryja na pla-
ny Bo¿e. Œw. Józef nie mo¿e poj¹æ tego, dlatego zamierza opu-
œciæ sw¹ oblubienicê. Zatrzymuje go jednak anio³ z Bo¿ego
polecenia i podczas snu podaje tê prawdê, ¿e Maryja jest na-
dal Dziewic¹, Matk¹ zaœ zostaje za specjalnym dzia³aniem
Ducha Œwiêtego – jako Rodzicielka przysz³ego Zbawcy.

Dziewic¹ o nieskalanej czystoœci Maryja pozostaje przez
resztê swojego ¿ycia ziemskiego. Najlepszy dowód, i¿ Maryjê
jako Dziewicê i Matkê Najœwiêtsz¹ zabiera Bóg z dusz¹ i cia-
³em do nieba, nie chc¹c, by w proch siê zamieni³o, co by³o
nieskalan¹ czystoœci¹. St¹d szczególny kult dla b³ogos³awio-
nej Dziewicy. Œw. £ukasz w swojej Ewangelii wyraŸnie pod-
kreœla kult dla B³ogos³awionej Dziewicy po wszystkie czasy:
B³ogos³awion¹ zwaæ miê bêd¹ wszystkie narody, albowiem
uczyni³ mi wielkie rzeczy, który mo¿ny jest (£k 1,48-49). Sobór
Watykañski II kieruje do nas s³owa, byœmy szczerze popierali
kult B³ogos³awionej Dziewicy, a praktyki i pobo¿ne æwicze-
nia zalecane w ci¹gu wieków przez Urz¹d Nauczycielski ce-
nili wysoko i pobo¿nie zachowywali. W modlitwie Witaj, Kró-
lowo nazywamy Maryjê ¿yciem, s³odycz¹ i nadziej¹ nasz¹.

Patrz¹c dziœ na uwielbienie Maryi, widzimy pe³ne skutki
Odkupienia Chrystusowego, to, czym Koœció³ bêdzie kiedyœ,
gdy wszyscy zmartwychwstaniemy do ¿ycia, w którym uczest-
niczymy tylko niedoskonale, na razie widzimy Boga jakby
w zwierciadle – mówi œw. Pawe³.

Ca³e ¿ycie Maryi by³o ukryte, choæ by³a najwspanialszym
i najœwiêtszym z Bo¿ych stworzeñ. Jej pokora i oddanie Bogu
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wszystkiego, co Bóg wzi¹æ zechce, Jej poczucie S³u¿ebnicy,
Jej ufnoœæ daj¹ ten spokój, który jest nieod³¹czny od Jej oso-
bowoœci. Nie widzimy Jej prawie w opisach Ewangelii, gdzie
tyle miejsca poœwiêcono grzesznikom, œlepym, trêdowatym,
marnotrawnym synom czy faryzeuszom. Chrystus powiedzia³
o swej Matce niewiele, ukry³ J¹ przed ciekawoœci¹ ludzk¹, a na
s³owa niewiasty z t³umu: B³ogos³awione ³ono, które Ciê nosi-
³o (£k 11,27) – odrzek³: Raczej ci s¹ b³ogos³awieni, którzy s³u-
chaj¹ s³owa Bo¿ego i strzeg¹ go (£k 11,28).

A wiêc Matka dziewicza uczestniczy na ziemi w najwiêk-
szych tajemnicach Bo¿ych. Ziemskie ¿ycie Matki Najœwiêt-
szej utajone w Bogu, w ciszy i samotnoœci, w ubóstwie i po-
korze sk³ania nas do najg³êbszej kontemplacji. O Maryjo,
Matko Dziewicza, która jesteœ sercem Koœcio³a Twego Syna –
czysta i niewinna, ufna w Bogu, daj nam pragnienie czystoœci
i têsknotê wyra¿aj¹c¹ siê w d¹¿eniu do spotkania z Twoim
Synem twarz¹ w twarz. B¹dŸ dla nas wzorem i poœredniczk¹,
byœmy przez ca³e ¿ycie ukochali Twego Boskiego Syna, a ja-
ko przyszli kap³ani godnie uczestniczyli w jedynym kap³añ-
stwie Chrystusowym.

Aleksander Walkowiak

Matko nienaruszona

Bóg, stwarzaj¹c cz³owieka, nada³ mu pewne ramy, poza
które nie mo¿e wyjœæ, okreœli³ prawa, których musi siê œciœle
trzymaæ. Tak jesteœmy pewni tych praw, ¿e gdy nam ktoœ po-
wie coœ, co siê w naszym umyœle nie zgadza ze znanymi nam
ju¿ prawami, mówimy, ¿e to jest niemo¿liwe.

Wiemy, ¿e w staro¿ytnoœci i w œredniowieczu panowa³ po-
gl¹d, ¿e S³oñce kr¹¿y wokó³ Ziemi. Wszyscy ulegali z³udze-
niu, uwa¿aj¹c to za prawo natury i nikomu nie przysz³o do na
myœl, by ktoœ móg³ inaczej powiedzieæ. Gdy Miko³aj Koper-
nik og³osi³ swoj¹ teoriê w dziele O obrotach sfer niebieskich,
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wywo³a³o to wielkie poruszenie w ówczesnym œwiecie nauko-
wym. Twierdzono zgodnie, ¿e jest to niemo¿liwe. Wielu dzi-
wi³o siê, jak on móg³ obalaæ ustalony porz¹dek œwiata. By³a to
normalna reakcja. Dopiero z czasem wykazano w sposób na-
ukowy, ¿e Kopernik mia³ racjê.

Cz³owiek ma prawo i obowi¹zek poznaæ i wykorzystywaæ
prawa natury. Nakaz ten da³ Stwórca pierwszym rodzicom:
B¹dŸcie p³odni i rozmna¿ajcie siê, abyœcie zaludnili ziemiê
i uczynili j¹ sobie poddan¹ (Rdz 1,28).

Ale pierwsi rodzice przez grzech utracili przyjaŸñ z Bo-
giem. Stwórca jednak nie zostawi³ ludzi samym sobie. Ju¿
w raju da³ obietnicê, ¿e ten, który nak³oni³ ich do grzechu, sza-
tan, doczeka siê wyroku, ¿e pokona go niewiasta, ta sama s³a-
ba istota, któr¹ uda³o mu siê skusiæ do niepos³uszeñstwa Bogu.
Ale ta, która bêdzie silniejsza od niego, bêdzie mia³a wyj¹t-
kow¹ si³ê do walki z nim, bêdzie mia³a specjaln¹ ³askê Bo¿¹.
Bêdzie specjalnie wybrana do macierzyñstwa Bo¿ego. Bo w ten
sposób mia³o nast¹piæ pojednanie ludzi z Bogiem. Oznajmi³
to Anio³: Duch Œwiêty zst¹pi na ciebie i moc Najwy¿szego ciê
zacieni. Przeto i co siê z ciebie narodzi œwiête, Synem Bo¿ym
bêdzie nazwane (£k 1,35).

To szczególne powo³anie do macierzyñstwa Bo¿ego mu-
sia³o byæ poprzedzone przygotowaniem Tej, któr¹ Bóg w swym
planie przeznaczy³ do spe³nienia tak donios³ej funkcji w dzie-
jach zbawienia. Maryja, aby godnie mog³a przyj¹æ i spe³niæ
ten obowi¹zek, musia³a byæ godn¹ tego. Bóg przygotowa³ J¹,
wyró¿niaj¹c J¹ w pierwszej chwili Jej istnienia ³ask¹ niepoka-
lanego poczêcia i pe³ni¹ wszystkich ³ask.

Bóg rzeczywiœcie zamierzy³ narodzenie Syna swego na
sposób ludzki, który pozostaje dla nas równoczeœnie zjawi-
skiem nadprzyrodzonym, gdy¿ dokona³ tego wy³¹cznie swoj¹
moc¹, bez wspó³udzia³u drugiego cz³owieka. W ludzkich wa-
runkach niemo¿liwe jest, by takie poczêcie i narodzenie mo-
g³o zaistnieæ, a jednak raz w dziejach zaistnia³o, bo w ten spo-
sób Bóg chcia³ nawi¹zaæ nowe przymierze z cz³owiekiem, tak
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chcia³ przybli¿yæ nam swego Syna przez godne narodzenie,
by potem móg³ On wzi¹æ nasze grzechy na krzy¿.

Nie obejmujemy naszym umys³em tego faktu, wydaje siê
nam to nieprawdopodobne, nie mieœci siê to w ustalonych ra-
mach ludzkiego myœlenia i odkrywania œwiata. Ale takich
wydarzeñ mamy wiêcej w naszej wierze. Okreœlamy je tajem-
nicami zbawienia. Takim misterium jest na przyk³ad rzeczy-
wista obecnoœæ Chrystusa w zgromadzeniu wiernych, którzy
zebrali siê w Jego Imiê, by celebrowaæ zbawcze tajemnice wia-
ry. Misterium, tajemnic¹, jest dla nas obecnoœæ Chrystusa pod
postaciami chleba i wina. Jak rozumieæ po ludzku obecnoœæ
ca³ego, ¿ywego Chrystusa w ka¿dym op³atku chleba konse-
krowanego w czasie Mszy œw.? W ka¿dym jest ca³y, rzeczy-
wisty i niepodzielny Chrystus.

Niepojête s¹ dla nas cuda Chrystusa, uczynione za Jego
¿ycia, a szczególnie najwiêkszy cud, znak Jego Boskoœci –
Zmartwychwstanie. Nadaje ono sens naszemu istnieniu, bo
niesie nadziejê, ¿e œmieræ nie bêdzie dla nas koñcem, ostatecz-
nym kresem, ale przejœciem przez zmartwychwstanie do wiecz-
nej szczêœliwoœci ogl¹dania Boga.

Prawda ta ju¿ spe³ni³a siê na Matce Najœwiêtszej, gdy z cia-
³em i dusz¹ zosta³a wziêta do nieba. Ale jak sprawdziæ te praw-
dy, które przyjmujemy i wiemy o nich tylko na podstawie Bo-
skiego autorytetu? Nie mo¿emy sobie wyobraziæ, jak bêdzie
wygl¹da³o nasze zjednoczenie z Bogiem, nasze zmartwych-
wstanie.

Przy wystawieniu Najœwiêtszego Sakramentu œpiewamy:
Co dla zmys³ów niepojête, niech dope³ni wiara w nas. Rze-
czywiœcie, wszystkie te prawdy przyjmujemy wiar¹.

Bóg da³ nam najwiêkszy dar, jakim szczyci siê cz³owiek,
da³ rozum. Ale jest on równie¿ ograniczony i niedoskona³y,
jak ka¿de stworzenie. Nie obejmuje ca³ej wiedzy, ani tej wie-
dzy ludzkiej, ani nie obejmuje tej wiedzy, jak¹ posiada Bóg
odnoœnie do siebie samego i wszechœwiata. Nie mo¿e dosta-
tecznie zrozumieæ prawd Bo¿ych objawionych i przekazanych
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przez Pismo Œw. i Tradycjê. Jednak wielkoœæ Boga i Jego do-
broæ da³a nam inny œrodek pomagaj¹cy nam w poznaniu Jego
tajemnic, da³a nam mo¿noœæ uwierzenia, da³a nam wolê, g³ów-
ny organ poznania przez wiarê.

To, co wydaje siê nam niemo¿liwe w kategoriach ludzkie-
go myœlenia, przyjmujemy za prawdê na mocy Boskiego auto-
rytetu. Przyjmujemy równie¿ tê prawdê, ¿e Maryja przez na-
rodzenie Syna Bo¿ego zachowa³a nadal dar wyró¿niaj¹cy J¹
spoœród wszystkich niewiast œwiata, dar dziewictwa. W Niej
jednej oba te fenomeny: macierzyñstwo i dziewictwo, istniej¹
obok siebie zjednoczone, jak nigdzie indziej w œwiecie.

Dziêkujmy Bogu za Maryjê, za dary, które otrzyma³a, któ-
re s¹ dla nas niepojête, i proœmy, byœmy umieli – za Jej wzo-
rem – zawierzyæ Bogu i wype³niaæ jak najlepiej nasze powo-
³anie.

Jan Fecko

Matko najmilsza

Najœwiêtsza Maryja Panna nazywana jest „Matk¹ najmil-
sz¹”, czyli zas³uguj¹c¹ na mi³oœæ z naszej strony. Maryja rze-
czywiœcie zas³uguje na mi³oœæ wszelkiego stworzenia, owszem,
na mi³oœæ najwy¿sz¹, gdy¿ jest najdoskonalszym Bo¿ym stwo-
rzeniem. Ta mi³oœæ do Maryi winna przejawiaæ siê w oddawa-
niu Jej czci. Wprawdzie czeœæ i uwielbienie nale¿¹ siê jedynie
Bogu, ale Koœció³ przyznaje czeœæ pochwaln¹ tak¿e œwiêtym,
jako tym, w których w specjalny sposób ujawni³a siê ³aska
Bo¿a. Wœród œwiêtych na wyj¹tkow¹ czeœæ zas³uguje w³aœnie
Maryja, ze wzglêdu na Jej osobist¹ œwiêtoœæ i ze wzglêdu na
Jej szczególne powo³anie w dziejach zbawienia.

Kiedyœ œw. Stanis³aw Kostka zosta³ zapytany, czy kocha
Matkê Bo¿¹. Odpowiedzia³ nieco zdziwiony: jak¿e móg³bym
Jej nie kochaæ, przecie¿ to Matka moja. Jak to dobrze, ¿e mamy
tak¹, wyj¹tkowo œwiêt¹, najœwiêtsz¹ Matkê. S³usznie nazywa-
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my J¹ Matk¹ najmilsz¹, Matk¹ zas³uguj¹c¹ na szczególn¹ czeœæ.
Do Niej odnosz¹ siê s³owa Ksiêgi M¹droœci Syracha: Jako krzew
winny wyda³am wdziêczn¹ woñ, a kwiaty moje owocem czci
i godnoœci. Jam Matk¹ piêknej mi³oœci... (Ekl 24,17-18; Wlg).

Matka Najœwiêtsza jest rzeczywiœcie duchowo niezmiernie
piêkna. Jej wewnêtrzna piêknoœæ kontrastuje z nasz¹ duchow¹
brzydot¹, spowodowan¹ naszymi grzechami. Maryja, jako
Matka najmilsza, odznacza³a siê przez ca³e ¿ycie wielk¹ poko-
r¹ – w przeciwieñstwie do nas, którzy jesteœmy czêsto tacy
pyszni. Maryja by³a pe³na dobroci, podczas gdy w naszym
¿yciu pojawia siê tak czêsto z³oœæ. Maryja by³a wierna Bogu
we wszystkim; by³a wiern¹ Matk¹ Chrystusa, a¿ do œmierci
krzy¿owej, a my tak czêsto zniechêcamy siê, brak nam wy-
trwa³oœci w cierpieniu, solidnoœci w wype³nianiu obowi¹zków.

Œw. Albert Wielki powiedzia³ kiedyœ, ¿e: B³ogos³awiona
Dziewica Maryja jest po Bogu zwierciad³em wszelkiej piêkno-
œci. Papie¿ Pius IX w Bulli og³aszaj¹cej Niepokalane Poczê-
cie Najœwiêtszej Dziewicy poucza³, ¿e Maryja: ca³a piêkna
i doskona³a, odznacza³a siê tak¹ pe³ni¹ niewinnoœci i œwiêto-
œci, ¿e wiêkszej od Niej – poza Bogiem – nie mo¿na poj¹æ, ¿e
nikt Jej, prócz Boga, myœl¹ dosiêgn¹æ nie mo¿e.

Do oddawania w³aœciwej czci Maryi zachêca nas Sobór
Watykañski II. W Konstytucji dogmatycznej o Koœciele czy-
tamy s³owa: Maryja, dziêki ³asce Bo¿ej wywy¿szona po Synu
ponad wszystkich anio³ów i ludzi, jako Najœwiêtsza Matka Bo¿a,
która uczestniczy³a w tajemnicach Chrystusa, s³usznie dozna-
je od Koœcio³a szczególnej czci. Ju¿ te¿ od najdawniejszych
czasów B³ogos³awiona Dziewica czczona jest pod zaszczytnym
imieniem Bo¿ej Rodzicielki, pod której obronê uciekaj¹ siê
w modlitwach wierni we wszystkich swoich przeciwnoœciach
i potrzebach […]  Kult ten – taki jak zawsze istnia³ w Koœciele
– choæ zgo³a wyj¹tkowy, ró¿ni siê przecie¿ w sposób istotny od
kultu uwielbienia, który oddawany jest S³owu Wcielonemu na
równi z Ojcem i Duchem Œwiêtym, i jak najbardziej sprzyja
temu kultowi. Albowiem rozmaite formy pobo¿noœci wzglêdem
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Bo¿ej Rodzicielki, jakie Koœció³ w granicach zdrowej i prawo-
wiernej nauki zatwierdzi³ stosownie do warunków czasu i miej-
sca oraz stosownie do charakteru i umys³owoœci wiernych,
sprawiaj¹, ¿e gdy Matka doznaje czci, to poznaje siê, kocha
i wielbi w sposób nale¿yty i zachowuje siê przykazania Syna,
przez którego wszystko (Kol 1,15-16) i w którym wiekuistemu
Ojcu „spodoba³o siê, aby przebywa³a […] wszelka pe³noœæ
(Kol 1,19)” (KK 66).

Zachêceni przez Sobór, pielêgnujmy w naszym ¿yciu po-
bo¿noœæ maryjn¹. Otaczajmy Maryjê nasz¹ dzieciêc¹ mi³oœci¹.
Jak w oczach ka¿dego dziecka jego matka ziemska jest zawsze
najmilsza, tak dla nas Matka niebieska niech bêdzie najmilsz¹
ze wszystkich matek.

Czcijmy Maryjê z powodu Jej wyj¹tkowej roli w zbawczym
dziele Chrystusa. Cieszmy siê, ¿e jest z Chrystusem w niebie.

Marian Kobylarczyk

Matko przedziwna

Zd¹¿yliœmy z pewnoœci¹ zauwa¿yæ, ¿e cz³owiek interesuje
siê tym, co go poci¹ga, co go pasjonuje. Cz³owiek poœwiêca
wiele uwagi tym sprawom, które s¹ bliskie jego sercu. W la-
boratorium naukowym ca³ymi godzinami przesiaduje bioche-
mik, badaj¹c na przyk³ad wewnêtrzn¹ strukturê bia³ka, od któ-
rego prawdopodobnie zaczê³o siê ¿ycie na ziemi. Mi³oœnik li-
teratury lub muzyki bêdzie wertowa³ i studiowa³ literaturê
œwiatow¹, bêdzie s³ucha³ ulubionej muzyki i sam bêdzie kon-
certowa³. I tak od wieków cz³owiek pasjonuje siê przeró¿ny-
mi sprawami, zjawiskami, ludŸmi. Od wieków stawa³ cz³o-
wiek wobec wielu spraw, które go zadziwia³y, a¿ kiedyœ stan¹³
oczarowany, odkrywaj¹c swego Stwórcê – Stwórcê wspania-
³ego œwiata, Stwórcê przedziwnych procesów zachodz¹cych
w tym œwiecie. I w radoœci wielkiej i uniesieniu zaœpiewa³ cz³o-
wiek Stwórcy: O Panie, Panie nasz, jak przedziwne Twe imiê
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po wszystkiej ziemi!” (Ps 8,10). I tak ju¿ przez wieki wypo-
wiada cz³owiek tê modlitwê, która wychwala Stwórcê z po-
wodu wspania³oœci Jego dzie³.

Wœród ca³ego stworzenia najwspanialszym dzie³em Bo¿ych
r¹k jest Maryja, przedziwna Niewiasta, która by³a zrodzona
od pocz¹tku w umyœle Boga. Gdy jeszcze nie by³o nieba i zie-
mi, Ona ju¿ by³a poczêta w Bogu. O Niej mówi³ Bóg, gdy
w ogrodzie Eden odrzuci³ wê¿a i ród Adama. J¹ wreszcie po-
stawi³ jako nadziejê, z której na œwiat mia³ siê narodziæ drugi
Adam, czyli Chrystus, który mia³ odkupiæ winy i naprawiæ
grzeszny czyn pierwszego Adama – pierwszego cz³owieka. To
Ona, Maryja, któr¹ Litania z Loreto nazywa Mater admirabilis
– Matk¹ przedziwn¹. Ona jest przedziwna, skoro sam proces
kreacji – czyli stworzenia wszystkiego, jest w pewnym sensie
zwi¹zany z Jej Osob¹ (Henryk de Lubac).

Przedziwnoœæ Maryi nie wynika tylko z Jej specjalnego
wybrañstwa, z Jej wyj¹tkowej misji ¿yciowej. Nie wynika tyl-
ko z tego, ¿e sta³a siê Bo¿¹ Rodzicielk¹ i ¿e zosta³a przepe³-
niona ³ask¹ Najwy¿szego. Jej wyj¹tkowoœæ wynika równie¿
z tego, ¿e mimo tylu wyró¿nieñ i ³ask, mimo specjalnej misji
¿yciowej, pozosta³a normalnym cz³owiekiem, wzorem praw-
dziwego cz³owieka. Mimo ¿e sta³a siê Matk¹ Syna Bo¿ego,
sama nigdy nie by³a ani póŸniej nie sta³a siê bóstwem. Na
Maryjê zawsze musimy patrzeæ z podziwem, jest Ona, jak
ka¿dy cz³owiek, wielk¹ tajemnic¹, tajemnic¹ wszechmocy
i dobroci Bo¿ej.

Jeœli o Niej napisano wielk¹ iloœæ ksi¹¿ek, jeœli wyg³oszo-
no o Niej tyle kazañ – to najpiêkniejsze prawdy o Niej zaczerp-
niêto z Pisma Œwiêtego. Na kartach Ewangelii znajdujemy s³o-
wa: Wtedy przyszli do Niego Jego Matka i bracia, lecz nie mogli
dostaæ siê do Niego z powodu t³umu. Oznajmiono Mu: „Matka
Twoja i bracia stoj¹ na dworze i chc¹ siê widzieæ z Tob¹”. Lecz
On im odpowiedzia³: „Moj¹ matk¹ i moimi braæmi s¹ ci, któ-
rzy s³uchaj¹ Bo¿ego s³owa i wype³niaj¹ je” (£k 8,19-21). Zda-
wa³oby siê, ¿e Chrystus pozornie jakby pomija Matkê, a jed-
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noczeœnie wywy¿sza J¹, bo Ona sama najlepiej s³ucha³a s³owa
Bo¿ego. Pan Jezus wyg³asza najwspanialsz¹ pochwa³ê na Jej
czeœæ za to, ¿e s³ucha³a s³owa Bo¿ego, ¿e wype³nia³a ca³kowi-
cie to, co przez s³owo oznajmi³ Jej Bóg. Gdy stan¹³ przed Ni¹
pos³usznie pos³aniec Bo¿y – Archanio³ Gabriel, i powiadomi³
J¹, ¿e wed³ug planów Boga stanie siê Matk¹ Syna Bo¿ego –
Ona ca³ym sercem przyjê³a s³owo i wype³ni³a je. Maryja na
przyjêcie tego s³owa by³a przygotowana, ca³e Jej ¿ycie wype³-
nione by³o prac¹ nad u¿yŸnianiem gleby swojego serca, by
wtedy gdy padnie ziarno s³owa Bo¿ego – mog³o trafiæ na przy-
gotowany grunt i wydaæ owoce.

Maryja w s³uchaniu s³owa Bo¿ego i wype³nianiu tego s³o-
wa mo¿e byæ dla nas wzorem, wzorem w przygotowaniu siê
do s³uchania, w samym s³uchaniu, jak i wype³nianiu s³owa.
Panu Jezusowi chyba bardzo zale¿y na tym, byœmy stali siê
s³uchaczami i wykonawcami mowy Bo¿ej. Pamiêtamy, gdy
kiedyœ przechodzi³ wœród t³umów – niewiasta pewna zawo³a-
³a: B³ogos³awione ³ono, które Ciê nosi³o, i piersi, któreœ ssa³.
On jednak odpowiedzia³: „Raczej ci s¹ b³ogos³awieni, którzy
s³uchaj¹ s³owa Bo¿ego i strzeg¹ go” (£k 11,27-28). S³uchaj¹-
cych i wype³niaj¹cych s³owo spotyka wielka nagroda – b³o-
gos³awieñstwo Bo¿e. Dziœ, w czasie posoborowym, Koœció³
chce nas szczególnie uczuliæ na to, co nazywamy „mow¹ Bo¿¹”,
na si³ê i moc zbawcz¹ s³owa. Soborowa Konstytucja o Obja-
wieniu Bo¿ym w VI rozdziale poucza: Tak wielka tkwi w s³o-
wie Bo¿ym moc i potêga, ¿e jest ono dla Koœcio³a podpor¹
i si³¹ ¿ywotn¹, a dla synów Koœcio³a utwierdzeniem wiary, po-
karmem duszy oraz Ÿród³em czystym i sta³ym ¿ycia duchowe-
go (KO 21).

Œw. Pawe³ w Liœcie do Hebrajczyków, mówi¹c o s³owie
Bo¿ym, naucza: ¯ywe jest s³owo Bo¿e i skuteczne (Hbr 4,12).
Ma wiêc ono moc zbawcz¹, jest dla naszej duszy ¿ywym po-
karmem. Przez s³uchanie s³owa Bo¿ego wzrasta i umacnia siê
nasza wiara, gdy¿ jak powiada Aposto³: Wiara ze s³uchania
jest (Rz 10,17).
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Spotykamy siê ze s³owem Bo¿ym we Mszy œw. oraz przy
innych okazjach. Jeœli pragniemy, by do nas odnosi³o siê po-
uczenie Chrystusa: Ci s¹ b³ogos³awieni, którzy s³uchaj¹ S³owa
Bo¿ego i strzeg¹ go (£k 11,28) – weŸmy przyk³ad z Maryi. Jeœli
ewangeliczna pochwa³a spotyka Maryjê, to nie tylko za to, ¿e
zosta³a nape³niona bóstwem S³owa, lub za to, ¿e jest bez grze-
chu pierworodnego poczêta, bo to nie jest Jej w pe³ni zas³ug¹.
Pochwa³a spotyka J¹ za to, ¿e by³a wierna w s³uchaniu s³owa
Bo¿ego i ¿e by³a wierna w wype³nianiu tego s³owa. Tu znajdu-
jemy przedziwnoœæ bez cudownoœci – realizm ¿ycia bez puste-
go wychwalania, g³êbok¹ prawdê bez pompatycznych uniesieñ.

Henryk Bujok

Matko Dobrej Rady

Chyba ka¿dy mia³ w ¿yciu chwile trudne, jakieœ trudne do
podjêcia decyzje. I w³aœnie w takich chwilach czeka³eœ na ko-
goœ bliskiego, na kogoœ, kto by móg³ pomóc w podjêciu trud-
nej decyzji lub rozwik³aæ te trudnoœci, które tobie tyle spra-
wia³y k³opotu. Czeka³eœ na kogoœ, kto by ci s³u¿y³ rad¹ dobr¹
i pomoc¹.

Kiedy prorok Izajasz przepowiada³ przyjœcie Mesjasza,
oœwiadczy³, i¿ spocznie na nim Duch Boga, duch m¹droœci
i rozumu, duch rady i mocy, duch umiejêtnoœci i bogobojno-
œci, i nape³ni go duch bojaŸni Pañskiej (Iz 11,2-3).

Wiemy z teologii, ¿e przez chrzest œw. zostajemy wszcze-
pieni w Chrystusa, a tym samym mamy uczestnictwo w tych-
¿e darach. Wœród tych darów, jakie Pan Bóg wlewa wraz z ³a-
sk¹, znajduje siê dar rady.

Dar rady – to œwiat³o Ducha Œwiêtego, za pomoc¹ którego
nasz rozum praktyczny w poszczególnych wypadkach widzi
i trafnie os¹dza co w danym wypadku nale¿y czyniæ i jakich
œrodków u¿yæ. Dar rady udoskonala cnotê roztropnoœci, daj¹c
nam pewnego rodzaju intuicjê nadprzyrodzon¹, szybkie i pew-
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ne wydawanie s¹du o tym, co czyniæ wypada, a zw³aszcza
w trudnych wypadkach. Cnota roztropnoœci sprawia, i¿ zasta-
nawiamy siê i pilnie szukamy najodpowiedniejszych œrodków,
by dojœæ do celu, korzystamy przy tym z doœwiadczenia naby-
tego w przesz³oœci i z obecnej wiedzy, by powzi¹æ rozumne
postanowienie. Duch Œwiêty przemawia nam do serca i daje
nam w tej chwili do zrozumienia to, co czyniæ mamy. I tak
spe³nia siê przepowiednia Pana Jezusa: A gdy was wydadz¹,
nie myœlcie jako albo co byœcie mówili” (Mt 10,19).

Wielu œwiêtych ten dar w wysokim stopniu posiada³o, ale
chyba w najwy¿szym mia³a go Najœwiêtsza Maryja Panna.
I kiedy bêdziemy czytaæ scenê zwiastowania, zauwa¿my, z ja-
k¹ to pokor¹ i prostot¹ przyjmuje s³owa Pana Boga, Jej Pana:
Oto poczniesz w ³onie i porodzisz Syna, i nadasz Mu imiê Je-
zus (£k 1,31). Poniewa¿ nie bardzo rozumia³a, jak to siê sta-
nie, ¿e pocznie i porodzi Syna, pyta o przyczynê: Jak to siê
stanie, skoro mê¿a nie znam? (£k 1,34). A gdy otrzyma³a wy-
jaœnienie od pos³añca, idzie za jego rad¹, która by³a rad¹ sa-
mego Boga, zgadza siê, mówi¹c: Oto ja, s³u¿ebnica Pañska,
niech mi siê stanie wed³ug s³owa twego!” (£k 1,38).

Matka Boga nie tylko pyta o radê, ale równie¿ sama t¹ rad¹
s³u¿y. Jaka¿ piêkna i wzruszaj¹ca jest scena w Kanie Galilej-
skiej, kiedy Matka Bo¿a podczas godów weselnych zauwa¿a
brak wina i zwraca siê do Syna: Wina nie maj¹ (J 2,3), i zaraz
idzie do s³ug, udzielaj¹c im rady: Uczyñcie, cokolwiek wam
powie (J 2,5). Matka Najœwiêtsza nie tylko umia³a korzystaæ
z rady, ale równie¿ umia³a przekazaæ swe rady innym.

My równie¿ wraz z ³ask¹ uœwiêcaj¹c¹ otrzymujemy ten dar
rady. Mo¿e nie ka¿dy z nas uœwiadamia sobie to, ¿e Bóg w swo-
jej dobroci chce nam pomagaæ w trudnych decyzjach, jak mamy
postêpowaæ. Dlatego te¿ musimy sobie uœwiadomiæ, ¿e ka¿-
demu z nas Bóg go udziela. Jest on potrzebny nam wszystkim,
w niektórych wa¿niejszych i trudniejszych wypadkach, gdzie
chodzi o w³asne zbawienie lub uœwiêcenie. Poniewa¿ rozum
ludzki jest omylny i niepewny dróg swoich i tylko powoli mo¿e
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dzia³aæ, wa¿ne jest, byœmy w chwilach stanowczych naszego
¿ycia otrzymywaæ mogli œwiat³o od tego Boskiego Doradcy,
który obejmuje wszystko. Jest dla nas nieocenionym dobrem,
gdy¿ dziêki temu darowi kroczymy drog¹, jak¹ prowadzi nas
Opatrznoœæ Bo¿a, i mamy tê pewnoœæ, ¿e nigdy nie zb³¹dzi-
my.

Chc¹c pielêgnowaæ ten dar, trzeba przede wszystkim prze-
j¹æ siê przeœwiadczeniem w³asnej niemocy i raz po raz zwra-
caæ siê do Ducha Œwiêtego, by nam da³ poznaæ swe drogi, wo-
³aj¹c za psalmist¹: Drogi Twoje oka¿ mi, Panie, a œcie¿ek Two-
ich naucz mnie! (Ps 25,4).

Koœció³ œwiêty przy wa¿niejszych aktach: czy to bêdzie sa-
krament ma³¿eñstwa, czy kap³añstwa, czy przy innych czyn-
noœciach, wzywa pomocy Ducha Œwiêtego poprzez œpiewanie
hymnu Veni, Creator. Prosi Go o oœwiecenie czy o ³askê i po-
trzebne dary do podjêcia jakiejœ wa¿nej decyzji.

Œrodkami, którymi mo¿emy siê pos³ugiwaæ w celu rozwi-
jania w sobie tego daru, to bacznoœæ i sumiennoœæ w wype³-
nianiu rad Ducha Œwiêtego. Je¿eli siê oka¿emy pos³uszni i chêt-
ni w jednym natchnieniu, to On nas dalej prowadziæ bêdzie,
jak to czyni dobry nauczyciel. Jednak przy tym powinniœmy
siê wystrzegaæ b³êdów, które przeszkadzaj¹ kierowaniu nami
przez Ducha Œwiêtego. S¹ trzy b³êdy:

Pierwszy z nich – to roztropnoœæ cielesna. Roztropnoœæ cie-
lesna d¹¿y do celów tylko zmys³owych, nie przebieraj¹c w œrod-
kach. Trudno wtedy poddaæ siê radzie, jakiej udziela Duch
Œwiêty, skoro kierujemy siê instynktami, wygod¹ i jak najbar-
dziej chcemy osi¹gn¹æ cel bez ¿adnego wysi³ku.

Drugim b³êdem jest zbytnie zaufanie w sobie i przekona-
nie o niechybnej s³usznoœci naszego pogl¹du i naszych s¹dów.
Choæby umys³ nasz posiada³ bardzo wiele wrodzonej przeni-
kliwoœci, to jednak mo¿emy siê myliæ, gdy¿ nie zawsze mo¿e-
my przewidzieæ przysz³oœæ i mo¿emy b³¹dziæ. Duch Œwiêty,
który zna przysz³oœæ, na pewno nam udziela dobrej rady, cho-
cia¿ mo¿e nie zawsze wygodnej dla nas, ale je¿eli pójdziemy
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za ni¹, na pewno osi¹gniemy szczêœcie wieczne. Ale ju¿ teraz
trzeba siê nauczyæ pokory, nabraæ przekonania, ¿e ja nie je-
stem wszystkim i nie wszystko znam, ale z pokor¹ uznaæ swo-
j¹ s³aboœæ i pójœæ za rad¹, za natchnieniem Bo¿ym, a na pewno
nie zb³¹dzimy.

Trzecim b³êdem jest niepokój, rozproszenie umys³u w ró¿-
nych kierunkach i poœpiech w postêpowaniu i decyzjach. Jak
trudno podj¹æ decyzjê, je¿eli jesteœmy wewnêtrznie rozbici,
nasz umys³ jest rozproszony na wielu rzeczach i trudno zdo-
byæ siê na wysi³ek i skupienie, aby siê zastanowiæ. Dobrze wie-
my, ¿e ³aska i Duch Œwiêty dzia³aj¹ wtedy, je¿eli jesteœmy
wewnêtrznie skupieni. Dlatego starajmy siê o to skupienie
wewnêtrzne. Jak bardzo czêsto ¿a³ujemy decyzji czy jakiegoœ
czynu podjêtego pochopnie, bez zastanowienia, bez jakiegoœ
planu, a dopiero gdzie tu mo¿e byæ mowa o dzia³aniu daru rady,
kiedy my sami siê nie zastanawiamy? Towarzyszy temu za-
wsze mniejsze lub wiêksze zamieszanie, niecierpliwoœæ, mi-
³oœæ w³asna i ufnoœæ w siebie, a wszystko to wstrzymuje i od-
dala od nas pomoc Ducha Œwiêtego.

Darowi rady towarzyszy zawsze ostro¿noœæ, zastanowie-
nie siê, korzystanie z doœwiadczenia w³asnego i cudzego.
Strze¿my siê niesta³oœci i opiesza³oœci. Dlatego te¿ id¹c za przy-
k³adem Matki Najœwiêtszej, uczmy siê od Niej tej umiejêtno-
œci korzystania z Bo¿ych natchnieñ, byœmy mogli w tej piel-
grzymce ziemskiej kroczyæ drogami, jakie wskazuje nam naj-
lepszy nasz Ojciec.

Czes³aw Fiedorowicz

Matko Stworzyciela

Wœród wielu wezwañ litanijnych, podkreœlaj¹cych przymio-
ty i przywileje Maryi, jedno z nich niew¹tpliwie nale¿a³oby
uznaæ, o ile nie za podstawowe, to przynajmniej za bardzo
wa¿ne – dotykaj¹ce zasadniczych prawd naszej religii i wiary.
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Kiedy Edison w czasie Wystawy Œwiatowej w Pary¿u,
w r. 1899 stan¹³ na szczycie wie¿y Eiffla, a tam poproszono
go, aby wpisa³ swoje nazwisko do Z³otej Ksiêgi – napisa³:
Wyra¿am swój podziw dla odwa¿nego budowniczego tej ory-
ginalnej wie¿y, poniewa¿ mam wielki szacunek dla wszyst-
kich budowniczych, najwiêkszy zaœ dla najbardziej genialne-
go Budowniczego – Stwórcy, Boga.

Ju¿ pierwsze s³owa ksiêgi Pisma Œw., a tak¿e symbol chrze-
œcijañskiego Credo mówi¹ nam o tym, ¿e œwiat zosta³ stwo-
rzony przez Boga. A s³owa 2 Ksiêgi Machabejskiej: Spójrz,
synu, na niebo i ziemiê, które uczyni³ Bóg z niczego (2 Mch
7,28), oraz orzeczenie Soborów Laterañskiego IV i Florenc-
kiego s¹ dowodem, ¿e stworzy³ On wszystko z niczego. Nie
jest to jednak tworzenie lub produkcja w sensie dzisiejszym,
których pod³o¿em jest materia, nie jest to nawet rodzenie no-
wych organizmów, nie jest to jednorazowe stworzenie, ale jest
to raz zapocz¹tkowane ustawiczne stwarzanie i utrzymywanie
stworzeñ w istnieniu. Takim Stwórc¹ móg³ byæ Ten, który po-
wiedzia³ o sobie: Jam Jest, Który Jest (Wj 3,14), to znaczy
wiecznie istniej¹cy, stwarzaj¹cy z mi³oœci, nie oczekuj¹cy ¿ad-
nej rekompensaty, a jednak wymagaj¹cy od stworzeñ uleg³o-
œci, a od stworzeñ rozumnych wiary i mi³oœci. Poniewa¿ jed-
nak zagadnienie stworzenia mo¿e byæ oddzielnym tematem
rozwa¿ania, dlatego wrócimy do problemu, aby wyjaœniæ na po-
cz¹tku postawion¹ tezê œciœle z tym zagadnieniem zwi¹zan¹.

Kto z nas zastanawia siê, jaki jest zwi¹zek miêdzy Bogiem-
-Stwórc¹ a Maryj¹? Stwarzaj¹cy jest zrodzony przez stworzo-
n¹. Przyzna ka¿dy, ¿e jest to relacja najg³êbsza i najbardziej
tajemnicza. ¯e jest to tajemnica narodzenia wyj¹tkowo prze-
dziwnego i przedziwnie wyj¹tkowa.

Jedna z niewielu tez w metafizyce nie posiadaj¹ca przeciw-
ników to ta, która mówi, ¿e „wszelki skutek zale¿y od swej
przyczyny, ¿e jest wtórny do przyczyny”. Tak jest rzeczywi-
œcie, bo nie us³yszysz dŸwiêku fortepianu przed naciœniêciem
klawisza. Nie zapali siê ¿arówka przed przekrêceniem kontak-
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tu. Trzeba jednak od razu dodaæ, ¿e tak jest w œwiecie w sferze
przyrodniczej. A siêgnijmy do nadprzyrodzonoœci – tu prawa
metafizyki s¹ zawieszone, zasady filozoficzne nie zawsze zdaj¹
egzamin: pomóc nam mog¹ jedynie prawdy dogmatyczne,
a zw³aszcza silna wiara.

Nie jest nikomu obce, ¿e jest jeden Bóg, ¿e w Bogu s¹ trzy
Osoby, które posiadaj¹ jedn¹ wspóln¹ naturê, a te trzy Osoby
maj¹ jedn¹ œwiadomoœæ i jedno dzia³anie. I dlatego, mówi¹c
o stworzeniu œwiata, przyjmuje siê, ¿e stwarza go ca³a Trójca
Œwiêta. A wiêc chocia¿ nie ma wyraŸnego objawienia o Chry-
stusie, Drugiej Osobie Trójcy Œwiêtej, jako Stworzycielu
wszechœwiata, to jednak na podstawie s³ów Pisma Œw. i orze-
czeñ soborowych dojdziemy sami do takiego stwierdzenia. Bo
mimo istnienia trzech Osób Boskich, ale na podstawie wspól-
nego Ich dzia³ania, œwiat, w którym ¿yjemy i poruszamy siê,
chocia¿ na inny sposób, to jednak jest stworzony przez Jezusa
Chrystusa, tak jak przez Boga Ojca. Ten fakt potwierdzaj¹ s³o-
wa samego Chrystusa: Ja i Ojciec jedno jesteœmy (J 10,30),
albo Pierwej ni¿ Abraham by³, Jam jest (J 8,58). Zreszt¹ w wielu
miejscach Pisma œw., a tak¿e w ca³ej historii teologii jest mowa,
i¿ Bóg stworzy³ œwiat, a poniewa¿ Chrystus jest Bogiem – wiêc
wniosek wyci¹gnijmy sami.

Jezus Chrystus jest Stwórc¹ wszechœwiata, jest Stwórc¹ ka¿-
dego z nas, jest tak¿e Stwórc¹ Tej, która jest Jego Matk¹. I te-
raz dopiero mo¿e rodziæ siê trudnoœæ i brak logicznych konse-
kwencji, ale w ekonomi nadprzyrodzonej nie ma ¿adnych
sprzecznoœci. I chocia¿ umys³ nasz nie jest zdolny poj¹æ tej
tajemnicy, to jednak zawsze bêdzie ona realna.

Tak jak nie by³o objawienia o Chrystusie jako Stwórcy, tak
te¿ podobnie nie zosta³a nam wyraŸnie odkryta tajemnica, ¿e
Maryja jest Matk¹ Stworzyciela. By jednak sobie przybli¿yæ to
misterium, przypominamy wiêc s³owa proroka Izajasza: Oto
Panna pocznie i porodzi syna, i nazw¹ imiê Jego Emmanuel (Iz
7,14). Zestawmy to ze scen¹ zwiastowania i s³owami Anio³a:
Oto poczniesz i porodzisz Syna, i dasz Mu imiê Jezus (£k 1,31).
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Na podstawie tych i wielu innych tekstów dostrzegamy ja-
kiœ œcis³y zwi¹zek miêdzy proroctwami starotestamentowymi
a tym, co siê dzia³o w Nazarecie i na Kalwarii. Nie ulega w¹t-
pliwoœci, ¿e przepowiadany Mesjasz i Emmanuel jest to Dzie-
ciê z groty Betlejemskiej, jest Nim Ten, który kona³ w Ogrój-
cu, a potem zawis³ na krzy¿u. I dziêki tej syntezie proroctw,
logionów Chrystusa i Jego zwi¹zku z Maryj¹ mo¿na by³o na
Soborze Laterañskim definitywnie orzec, ¿e Dziewica Maryja
jest we w³aœciwym i prawdziwym znaczeniu Matk¹ Boga. A ju¿
œw. El¿bieta z natchnienia Ducha Œwiêtego po raz pierwszy
nazywa Maryjê Matk¹ Kyriosa, Matk¹ Pana swego – czyli
Boga Stwórcy (por. £k 1,43). I to wcale nie powinno nam spra-
wiaæ ¿adnych trudnoœci, bo je¿eli wierzymy, ¿e Jezus Chry-
stus jest Bogiem i cz³owiekiem, to na zasadzie tej samej ta-
jemnicy Maryja jest Matk¹ Tego, który J¹ stworzy³.

Bóg, chc¹c objawiæ siebie, chc¹c nawi¹zaæ z cz³owiekiem
przerwany dialog, wybiera tak¹ w³aœnie drogê – wybiera jed-
n¹ spoœród nas i przeznacza na Matkê swego Syna.

Œw. Piotr Damian upatrywa³ godnoœæ Maryi w tym, ¿e Ona
jako stworzenie zrodzi³a samego Stwórcê. Jest to fakt tak nowy
i tak nies³ychany, ¿e ¿aden rozum ludzki nie jest w stanie go
zrozumieæ. Nowoœæ ta polega na zrodzeniu nowego cz³owie-
czeñstwa, nowego ¿ycia, ¿ycia ³aski. To, co w Adamie zamar-
³o, teraz wraca do ¿ycia, do nadprzyrodzonoœci. I to jest dla
nas najwiêkszym b³ogos³awieñstwem, ¿e Bóg dziêki temu cu-
downemu macierzyñstwu staje siê naszym Ojcem i Bratem,
a Ona nasz¹ Matk¹.

Ale w tym temacie obok prawdy, ¿e Maryja jest Matk¹
swego Stwórcy, istnieje inny bardzo wa¿ny problem, a miano-
wicie: odniesienie czy odnoszenie siê Maryi do swego Syna.
By³a Jego Rodzicielk¹, wychowywa³a Go, przez 30 lat rozka-
zywa³a jak ka¿da Matka swemu dziecku, a jednak by³a Jemu
pos³uszna jak ka¿dy inny cz³owiek. I to powinno byæ wielk¹
nauk¹ dla ka¿dego z kap³anów, a tak¿e dla nas id¹cych do ka-
p³añstwa, abyœmy przebywaj¹c na co dzieñ z Chrystusem, za-
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wsze pamiêtali, ¿e On jest kimœ bliskim, ale ¿ebyœmy nie za-
pomnieli, ¿e jest Bogiem. A jeœli On wyniós³ do takiej godno-
œci Tê, której fiat zadecydowa³o, ¿e S³owo sta³o siê cia³em
(J 1,14), to czy¿ kap³an, na którego s³owo Chrystus uobecnia
siê pod postaci¹ chleba i wina, nie dorównuje Maryi?

Dlatego id¹c œladami Maryi, tak jak Ona s³owami Magnifi-
cat: Chwal Boga Stworzyciela tak bardzo dobrego (£k 1,46-47),
oka¿my swoj¹ wdziêcznoœæ za stworzenie i powo³anie nas do
kap³añstwa. Umiejmy tak jak Ona trwaæ do koñca, pójœæ a¿
pod krzy¿. Gdyby nam zabrak³o si³ lub odwagi, aby J¹ naœla-
dowaæ, to Ona nam pomo¿e, jeœli bêdziemy prosiæ: Matko Stwo-
rzyciela – módl siê za nami.

Józef Go³êbiowski

Matko Zbawiciela

Z kart Pisma Œwiêtego dowiadujemy siê o tragedii cz³o-
wieka, który za namow¹ szatana uniós³ siê pych¹ przeciw
Stwórcy i pozbawi³ siê mo¿noœci osi¹gniêcia przeznaczonego
mu szczêœcia. Bóg, przewiduj¹c ten upadek, postanowi³ wy-
bawiæ zeñ cz³owieka. W tym te¿ celu dla swego Jednorodzo-
nego Syna wybra³ Matkê. Zapowiedzia³ J¹ ju¿ w raju: Po³o¿ê
nieprzyjaŸñ miêdzy tob¹ a niewiast¹... (Rdz 3,15).

Gdy nadesz³a pe³nia czasu, pojawi³a siê w narodzie wybra-
nym zapowiedziana Niewiasta. Od pocz¹tku by³a Bo¿¹ Oblu-
bienic¹. Zosta³a poczêta bez grzechu. ̄ y³a na co dzieñ w przy-
jaŸni z Bogiem, pe³na œwiêtoœci. Zaœwiadczy³ o tym anio³ w cza-
sie zwiastowania: B¹dŸ pozdrowiona, pe³na ³aski, Pan z Tob¹,
〈b³ogos³awiona jesteœ miêdzy niewiastami〉 (£k 1,28). Na Bo¿¹
propozycjê zostania matk¹ Mesjasza wypowiedzia³a s³ynne fiat.
Zaakceptowa³a Bo¿y plan zbawienia. Poczê³a i porodzi³a Zbawcê
œwiata. Ewangelista wyrazi³ to w s³owach: Tak bowiem Bóg
umi³owa³ œwiat, ¿e Syna swego Jednorodzonego da³, aby ka¿dy,
kto w Niego wierzy, nie zgin¹³, ale mia³ ¿ycie wieczne. Albo-
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wiem Bóg nie pos³a³ swego Syna na œwiat po to, aby œwiat potê-
pi³, ale po to, by œwiat zosta³ przez Niego zbawiony (J 3,16-17).

Najœwiêtsza Maryja Panna, rodz¹c Zbawiciela, sta³a siê nie
tylko Matk¹ Syna Bo¿ego, ale równie¿ nasz¹ Matk¹ i Orêdow-
niczk¹, jako tych, których zbawi³ Jej Syn. Swoje orêdownic-
two po raz pierwszy ujawni³a na weselu w Kanie Galilejskiej.
W opisie zdarzenia Maryja jest wymieniona na pierwszym
miejscu, nawet przed Jezusem: Trzeciego dnia odbywa³o siê
wesele w Kanie Galilejskiej i by³a tam Matka Jezusa. Zapro-
szono na to wesele tak¿e Jezusa i Jego uczniów (J 2,1-2). Jest
to doœæ zaskakuj¹ce, ¿e Jezus rozpocz¹³ ¿ycie publiczne od
uczestnictwa w uczcie weselnej. Nie wiemy, do jakiej grupy
spo³ecznej nale¿eli ma³¿onkowie z Kany, ale wiemy, ¿e zabra-
k³o im wina. Jest tak¿e zdumiewaj¹ce to, ¿e to w³aœnie Maryja
zauwa¿y³a jego brak, a nie ci, którzy godonosili. Ona mia³a
wyczulone, wra¿liwe na sprawy ludzkie oczy. W trudnej dla
nowo¿eñców sytuacji skierowa³a do swego Syna proœbê: Wina
nie maj¹ (J 2,3). Jezus zareagowa³ doœæ dziwnie na s³owa Matki:
Co mnie i Tobie niewiasto? Jeszcze nie nadesz³a godzina moja
(J 2,4). Te ostatnie s³owa bêdzie potem wielokrotnie powtarza³,
gdy bêdzie czyni³ aluzje do swego cierpienia i do œmierci. Jezus
chcia³ stopniowo, powoli, objawiaæ ludziom swoje mesjañskie
pos³annictwo. Jego najwa¿niejsza godzina, któr¹ zapowiada³
i któr¹ ¿y³, by³a godzin¹ Jego mêki i œmierci. Maryja by³a jed-
nak przekonana, ¿e Syn zaradzi potrzebie nowo¿eñców. Dlate-
go powiedzia³a do s³ug: Cokolwiek wam powie, czyñcie (J 2,5).

Cud w Kanie zapowiada³ funkcjê Maryi w dziejach Koœcio-
³a. Maryja przedstawia swojemu Synowi nasze proœby, poœred-
niczy miêdzy nami a Jezusem.

Prawdê tê przypomnia³ Sobór Watykañski II, zw³aszcza
w Konstytucji dogmatycznej o Koœciele w rozdziale ósmym.

Koœció³ przez wieki, ci¹gle na nowo zanosi mod³y do Ma-
ryi jako Matki Zbawiciela. Przyk³adem tego jest starodawna
antyfona koœcielna, œpiewana w liturgii brewiarzowej:

Matko Odkupiciela, z niewiast najs³awniejsza,
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Gwiazdo morska, do nieba œcie¿ko najprostsza,
Tyœ jest przechodni¹ bram¹ do raju wiecznego,
Tyœ jedyn¹ nadziej¹ cz³owieka grzesznego.
Racz podŸwign¹æ, prosimy, lud upadaj¹cy,
W grzechach swych uwik³any, powstaæ z nich pragn¹cy.
Tyœ cudownie zrodzi³a œwiatu Zbawiciela,
Tyœ sama wykarmi³a Twego Stworzyciela.
Panno przedtem i potem z œwiata podziwieniem,
Uczczona Gabriela wdziêcznym pozdrowieniem.
Racz siê wstawiæ, o Panno, za nami grzesznymi,
Ratuj nas, opiekuj siê s³ugami Twoimi.

Aleksander Walkowiak, ks. Ignacy Dec

Panno roztropna

Wed³ug Prawa Moj¿esza, ch³opiec, który skoñczy³ 13 lat,
uchodzi³ za dojrza³ego. Odt¹d by³ zobowi¹zany do wype³nia-
nia praktyk religijnych, nawet tych trudniejszych, jak trzykrotna
pielgrzymka w ci¹gu roku do Jerozolimy. Ta podró¿ wygl¹da-
³a jednak nieco inaczej ni¿ dzisiaj, kiedy gromadzimy siê na
Jasnej Górze pod tabliczk¹ z napisem WROC£AW, a ka¿dy
wêdruje, jak mu wygodniej. Wówczas wêdrowano pieszo, dzie-
l¹c siê na grupy. Osobno szli mê¿czyŸni, kobiety oraz dzieci.
Od tego obowi¹zku Prawo zwalnia³o niewolników, u³omnych
oraz ch³opców przed 13. rokiem ¿ycia.

W Ewangelii czytamy jednak, ¿e Jezus, maj¹c lat 12, uda³
siê z Rodzicami na œwiêta, choæ Prawo tego nie wymaga³o.
Jego Matka, wychowuj¹c Go 12 lat, wiedzia³a, ¿e Jej Syn wy-
maga takiej troski, jak inni Jego rówieœnicy i koledzy, dlatego
kieruj¹c siê pobo¿noœci¹, zabra³a ma³ego Jezusa ze sob¹ do
œwi¹tyni, aby zbli¿yæ Go do Jej tajemnic.

Tu w³aœnie Maryja okaza³a siê Pann¹ roztropn¹, roztropn¹
wychowawczyni¹ swego Syna. •ród³em tej roztropnoœci by³a
Jej ¿ywa wiara i przywi¹zanie do liturgii ku czci Boga Jahwe.
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Nie z obowi¹zku, ale z mi³oœci do Boga i Boga-Cz³owieka spie-
szy do œwi¹tyni, pouczaj¹c w³asnym przyk³adem, a to jest wy-
chowanie bardzo skuteczne, bo „s³owa pouczaj¹, ale przyk³a-
dy poci¹gaj¹”.

Dwunasty rok ¿ycia uchodzi³ za okres próby i przyzwy-
czajania ch³opców do trudniejszych praktyk religijnych. Ma-
ryja jako roztropna Matka nie omieszka³a wykorzystaæ tej oka-
zji, by swemu Synowi daæ mo¿noœæ spotkania siê z Jego Oj-
cem. W ten sposób Maryja staje siê wzorem ka¿dej matki, która
równie¿ powinna ju¿ od wczesnej m³odoœci przyzwyczajaæ
swoje dzieci do praktyk religijnych. Musimy uœwiadomiæ so-
bie, ¿e dusza pochodzi od Boga i têskni do Niego, jak dziecko
do ojca, ale czy cz³owiek dojrza³y, który uprzytomni sobie, ¿e
ma ojca, bêdzie têskni³ do niego, je¿eli go nie zna³, je¿eli go
nie odwiedza³? To jest historia ka¿dej duszy. Dlatego roztrop-
noœæ ka¿e nam ju¿ ma³e dzieci przyzwyczajaæ do praktyk reli-
gijnych. Tak czyni³a Maryja, Matka Jezusa.

Kochamy J¹, dlatego wybieramy dla Niej ró¿ne imiona,
miêdzy innymi nazywamy J¹ „Pann¹ roztropn¹”. W Niej wi-
dzimy wzór postêpowania dla nas, musimy jednak zapytaæ siê:
co to jest roztropnoœæ?

Otó¿ roztropnoœæ, sprawiedliwoœæ, wstrzemiêŸliwoœæ i mê-
stwo – s¹ to cztery cnoty kardynalne. Nazwa pochodzi od ³a-
ciñskiego s³owa cardinea, co oznacza „zawiasy”. Na nich, jak
na zawiasach, obraca siê ¿ycie moralne chrzeœcijanina.

Cz³owiek roztropny zachowuje siê nastêpuj¹co przed wy-
konaniem jakiejœ czynnoœci: Najpierw zastanawia siê, pyta siê,
szuka rady, nastêpnie z rozwag¹ ocenia sytuacjê i decyduje siê
dzia³aæ albo ka¿e drugiemu, bo roztropnoœæ jest cnot¹, która
nie tylko uczy s³uchaæ drugich, ale jest równie¿ umiejêtnoœci¹
radzenia innym.

Jak postêpowa³a Maryja? Otó¿, gdy zauwa¿y³a, ¿e w gro-
madce ch³opców nie ma Jezusa, szuka, pyta siê, bo nie mog³a
zrozumieæ, jak Jej ukochany Syn móg³ post¹piæ w ten sposób.
Tu nasuwa siê jednak pytanie: czy ta roztropnoœæ, która kaza³a
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Jej zabraæ ma³ego Jezusa do œwi¹tyni nie wysz³a Jej na szko-
dê? Przecie¿ zgubi³ siê po drodze. Tak móg³by s¹dziæ cz³o-
wiek niewierz¹cy, ale my, podobnie jak Maryja, oceniamy ten
fakt w œwietle wiary. Tu nie tyle rozumowa kalkulacja, ile wiara
przychodzi nam z pomoc¹. Roztropnoœæ to nie tylko wybranie
najlepszej okazji, unikanie ryzyka, tak czyni i cz³owiek nie-
wierz¹cy, który ubezpiecza siê na ka¿d¹ ewentualnoœæ. Wielu
ju¿ od wczesnej m³odoœci fascynuje perspektywa odpoczynku,
naturalnie nie tego wiecznego, bo ten jest mniej poci¹gaj¹cy dla
ogó³u, ile tego emerytalnego, byle by³ dostatni. Jesteœmy ludem
Bo¿ym i jesteœmy przekonani, ¿e ostatecznie nasze losy spo-
czywaj¹ w rêkach Boga. Mo¿emy czasem znaleŸæ siê w takiej
sytuacji jak Maryja, ¿e bêdziemy pytaæ siê jak Ona: „Synu, Chry-
stusie, Bo¿e – dlaczego nam to uczyni³eœ?”. Czasem bêdzie to
okrzyk rozpaczy czy bluŸnierstwa rzuconego samemu Bogu.

Wtedy warto skierowaæ nasze oczy w stronê Maryi. Ona
mo¿e byæ nam wzorem w tych trudnych sytuacjach. Ona nie
wyzywa³a, ale pyta³a siê pokornie Chrystusa: Synu, dlaczego
nam to uczyni³eœ? (£k 2,48). Otrzyman¹ odpowiedŸ zaœ za-
chowywa³a w sercu swoim. Tak postêpuje cz³owiek roztrop-
ny, który wie, ¿e wszystkiego nie zrozumie, niekiedy bêdzie to
wyraŸny œlad dzia³ania Bo¿ego.

Dziœ coraz wiêksz¹ karierê robi s³owo „dynamika”, odmie-
niane we wszystkich przypadkach. Mówimy o dynamice prze-
mys³u, dynamice niektórych pojêæ czy postaw cz³owieka. Roz-
tropnoœæ jest t¹ cnot¹, która szczególnie potrzebna jest w dzia-
³aniu, dlatego odpowiada potrzebie naszych czasów, choæ ce-
niono j¹ ju¿ w staro¿ytnoœci. Rzymianie czêsto powtarzali:
Quidquid agis prudenter agas et respice finem, czyli – „cokol-
wiek czynisz, czyñ roztropnie, patrz¹c na koniec”.

Je¿eli ju¿ staro¿ytni tak wysoko stawiali tê cnotê, to o wie-
le bardziej musimy doceniæ j¹ dzisiaj. Chyba nie ma takiego
miêdzy nami, który by nie zadr¿a³ choæ na moment w paŸ-
dzierniku 1962 roku, kiedy œwiat stan¹³ w obliczu trzeciej
wojny totalnej, tym razem nuklearnej. Na skutek presji oto-
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czenia prezydent John Kennedy mia³ praktycznie dwie mo¿li-
woœci: albo uderzenie lotnictwa na instalacje, albo zastosowa-
nie blokady. Kieruj¹c siê roztropnoœci¹ wybra³ tê drug¹ i od-
t¹d nast¹pi³ tydzieñ wytê¿onej pracy, w czasie którego okaza³
siê jednak mê¿em wielkiej roztropnoœci. Jego tragiczny ko-
niec nape³ni³ nas smutkiem, ale jego testament pozosta³ na-
dal... Szczególnie zabiega³ o pokój na œwiecie. Przemawiaj¹c
na forum ONZ, powiedzia³ pamiêtne s³owa: Dziœ ka¿dy mê¿-
czyzna, ka¿da kobieta i ka¿de dziecko znajduj¹ siê pod nukle-
arnym mieczem Damoklesa, który wisi na najcieñszej nitce,
a nitka ta mo¿e byæ w ka¿dej chwili przeciêta na skutek przy-
padku, b³êdu lub szaleñstwa, a w³aœnie te trzy mo¿liwoœci na-
raz wziête mog¹ zaistnieæ, je¿eli guzik atomowy znajdzie siê
pod palcem nieroztropnego cz³owieka.

Sprawa pokoju le¿y nam wszystkim na sercu, o czym œwiad-
czy niezwyk³a popularnoœæ papie¿a pokoju. Jesteœmy nawet
œwiadkami wyœcigu pokoju.

Rozwa¿yliœmy dzisiaj krótko dwa problemy: wczesnego
przyzwyczajania dzieci do praktyk religijnych, kieruj¹c siê wzo-
rem Maryi, oraz stwierdzamy, ¿e pokój na œwiecie jest zagro¿o-
ny, uratowaæ mog¹ go jedynie ludzie wielkiej roztropnoœci.

Dla wszystkich wzorem jest Maryja, Panna roztropna, dla-
tego podczas dzisiejszych modlitw polecimy Jej tych, którzy
s¹ odpowiedzialni za religijne wychowanie dzieci oraz tych,
którzy decyduj¹ o pokoju œwiatowym. Panno Roztropna, módl
siê za nami.

Tomasz Hergesel

Panno czcigodna

Jednym z wa¿nych obowi¹zków cz³owieka jest oddawanie
Bogu czci. Na tym w³aœnie polega cnota religijnoœci, któr¹
powinien odznaczaæ siê ka¿dy zdrowo myœl¹cy cz³owiek. Czeœæ
oddawana Bogu polega na wielbieniu Jego majestatu, co do-
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konuje siê przede wszystkim w kulcie religijnym. W akcie
wielbienia Boga uznajemy Jego wielkoœæ, wszechmoc i zara-
zem nasz¹ zale¿noœæ od Niego. Nasze wielbienie Boga jest
odpowiedzi¹ na Jego mi³oœæ. Dziêki Jego mi³oœci jest œwiat,
jest stworzenie. Dziêki Jego mi³oœci tak¿e my zostaliœmy po-
wo³ani do ¿ycia. Przecie¿ mog³o nas nie byæ, a jesteœmy. Je-
steœmy dlatego, gdy¿ On chcia³ nas mieæ. Dziêki Jego mi³oœci
zostaliœmy odkupieni przez Jezusa Chrystusa. Dziêki Jego
mi³oœci bêd¹ nam darowane winy i bêdziemy kiedyœ przyjêci
na wieczne zamieszkanie w domu Ojca.

Ca³e dzieje zbawienia naznaczone s¹ oddawaniem Bogu
czci. Jednym z przejawów kultu religijnego by³o sk³adanie
Bogu ofiar. W Starym Przymierzu sk³adano Bogu ofiary krwa-
we ze zwierz¹t. Np. na pami¹tkê wyjœcia z niewoli egipskiej
¯ydzi sk³adali co roku ofiarê z baranka paschalnego. Najdo-
skonalsz¹ ofiarê na ziemi z³o¿y³ ze swego ¿ycia wcielony Syn
Bo¿y, Jezus Chrystus, na drzewie krzy¿a, na Kalwarii. Ofiara
ta by³a przez wieki i jest i dzisiaj ponawiana i uobecniania w spo-
sób bezkrwawy na wielu o³tarzach œwiata. Wyznajemy, ¿e w tej
ofierze ma miejsce najdoskonalsze wielbienie Boga, bo doko-
nuje siê ono przez Chrystusa, w Chrystusie i z Chrystusem.

Mówi¹c o oddawaniu czci Bogu, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e
w przykazaniach Bo¿ych, danych cz³owiekowi, jest tak¿e
mowa o obowi¹zku oddawania czci ludziom. Czwarte przy-
kazanie Bo¿e poleca: Czcij ojca swego i matkê swoj¹. Wiemy
jednak, ¿e w przykazaniu tym nie chodzi o wielbienie rodzi-
ców w taki sposób i w takim stopniu, w jakim wielbimy Boga.
Bogu oddajemy czeœæ najwy¿sz¹, cz³owiekowi wzglêdn¹, i to
czeœæ ze wzglêdu na Boga. Bóg winien otrzymywaæ czeœæ naj-
wy¿sz¹, bowiem pomiêdzy Nim a cz³owiekiem istnieje ogrom-
ny przedzia³ metafizyczny i moralny.

Oprócz kultu Pana Boga w tradycji Koœcio³a praktykowa-
ny jest kult œwiêtych jako tych, w których w sposób szczegól-
ny ujawni³a siê ³aska Bo¿a. To w nich sam Bóg odnosi³ zwy-
ciêstwo nad z³em, nad nieprawoœci¹. Kult ten nie jest równy
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kultowi oddawanemu Bogu, chyba ¿e jest to oddawanie czci
samemu Bogu w Jego œwiêtych. Modlimy siê niekiedy przed
Najœwiêtszym Sakramentem wezwaniem: Niech bêdzie uwiel-
biony Bóg w swoich anio³ach i w swoich œwiêtych. W takim
przypadku pierwszorzêdnym adresatem kultu jest Pan Bóg,
którego wielkoœæ zajaœnia³a na ziemi w ¿yciu œwiêtych.

Wœród wszystkich œwiêtych szczególne miejsce zajmuje
Najœwiêtsza Maryja Panna, ze wzglêdu na swoje wyj¹tkowe
powo³anie w dziele zbawienia i osobist¹ œwiêtoœæ. Jej nale¿y
siê kult szczególny wpoœród wszystkich œwiêtych. Maryjê na-
zywamy „Pann¹ czcigodn¹”. Rzeczywiœcie jest Ona godna czci,
gdy¿ jest Bo¿¹ Rodzicielk¹, Matk¹ Chrystusa i Matk¹ Koœcio-
³a.

Kult Matki Bo¿ej w Koœciele trwa od pierwszych wieków
chrzeœcijañstwa. Ju¿ w trzecim wieku u³o¿ono modlitwê, któ-
ra zaczyna siê od s³ów: Pod Twoj¹ obronê uciekamy siê Œwiêta
Bo¿a Rodzicielko. W modlitwie tej Maryja zosta³a nazwana
nasz¹ Orêdowniczk¹, Poœredniczk¹ i Pocieszycielk¹. Maryja
zajmowa³a w pobo¿noœci chrzeœcijañskiej zawsze szczególne
miejsce. W œwiecie katolickim pojawi³y siê sanktuaria maryj-
ne, do których pielgrzymuj¹ wierni. Rozwinê³y siê ró¿ne na-
bo¿eñstwa maryjne: nowenny, nabo¿eñstwa ró¿añcowe, ma-
jowe, sobotnie itd. U³o¿ono wiele pieœni maryjnych. Mo¿na
powiedzieæ, ¿e wype³ni³o siê i nadal wype³nia siê proroctwo
Maryi, wypowiedziane w czasie nawiedzenia œw. El¿biety: Oto
b³ogos³awiæ Mnie bêd¹ odt¹d wszystkie pokolenia, gdy¿ wiel-
kie rzeczy uczyni³ Mi Wszechmocny, œwiête jest Jego imiê (£k
1,48-49).

W ostatnich latach Koœció³ wypowiedzia³ siê o Maryi, o Jej
roli w dziejach zbawienia, w Konstytucji dogmatycznej o Ko-
œciele, w rozdziale ósmym. Jest tam tak¿e zachêta do oddawa-
nia czci Matce Jezusa. W 1974 roku papie¿ Pawe³ VI og³osi³
Adhortacjê apostolsk¹ Marianus cultus (Kult maryjny). Wielu
teologów s¹dzi, ¿e jest to najobszerniejsza wypowiedŸ Stolicy
Apostolskiej na temat kultu maryjnego.
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Czcijmy zatem Maryjê, jako Matkê Chrystusa, Bo¿¹ Ro-
dzicielkê i Matkê Koœcio³a, jako „Pannê czcigodn¹”. Œpiewaj-
my z radoœci¹ maryjne pieœni, w których jest zawarta mi³oœæ
do Bogurodzicy i jest wyra¿ana wzglêdem Niej czeœæ. W jed-
nej z nich œpiewamy: Czeœæ Maryi, czeœæ Jej, chwa³a, Pannie
Œwiêtej czeœæ. Œpiewaj, œpiewaj, ziemio ca³a, ho³d Jej spiesz
siê nieœæ. Ostatecznie, czcz¹c Maryjê, sk³adamy uwielbienie
i dziêkczynienie Bogu, który uczyni³ z Niej „naczynie wybra-
ne”. Panno czcigodna, módl siê za nami.

ks. Ignacy Dec

Panno ws³awiona

Spoœród wielu œwi¹tyñ w Stanach Zjednoczonych na szcze-
góln¹ uwagê zas³uguje jedna – jest to œwi¹tynia Ofiarowania
NMP. Tê œwi¹tyniê katolicy tego kraju uwa¿aj¹ za swój po-
mnik narodowy. W tym koœciele wypisano z³otymi zg³oskami
we wszystkich jêzykach nastêpuj¹ce s³owa: Odt¹d b³ogos³a-
wion¹ zwaæ mnie bêd¹ wszystkie narody. Te prorocze s³owa
wypowiedziane przez Maryjê przed dwoma tysi¹cami lat znaj-
duj¹ swoj¹ pe³n¹ realizacjê w kulcie, jaki oddaje ca³y œwiat
chrzeœcijañski Tej jedynej z córek rodzaju ludzkiego. S³owa
Maryi z wieku na wiek coraz szerszym odbijaj¹ siê echem.
Poszczególne wieki uwypuklaj¹ przymioty Jej osobowoœci oraz
tytu³y Jej chwa³y. W zwi¹zku z tym nasuwa siê pytanie, co
sk³ada siê na to szczególne wyró¿nienie i czeœæ, jak¹ Maryja
odbiera w kulcie Koœcio³a. Osoba NMP i rola, jak¹ odegra³a
i odgrywa nieprzerwanie w porz¹dku zbawienia, w prze¿yciu
naszym jest z jednej strony ³atwa, a z drugiej strony trudna.
Pewne aspekty kultu maryjnego przemawiaj¹ do nas, a inne
jego strony, te najwa¿niejsze i fundamentalne, staj¹ siê dla nas
mniej zrozumia³e i trudne do pojêcia.

We wszystkich formach czci oddawanej Matce Bo¿ej ist-
nieje powa¿ne niebezpieczeñstwo jej sp³ycenia i zamkniêcia
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w ramach g³ównie uczuciowych doznañ i uczynienia zeñ eks-
pozycji tylko osobistych i tylko nastrojowych, w których na
pierwszym miejscu wypowiadaj¹ siê niedostatki i biedy na-
szej ludzkiej egzystencji doczesnej. Takie w¹skie i jednostronne
traktowanie kultu maryjnego, nale¿nego Matce Boga, wyob-
cowa³oby Jej rolê z ca³okszta³tu planów Bo¿ych wzglêdem nas
i w tym sensie by³oby niepe³ne, a tym samym niezgodne z au-
tentyczn¹ myœl¹ Koœcio³a.

Kult NMP w prze¿yciu ka¿dego z nas musi wi¹zaæ siê z wy-
raŸnymi w tym wzglêdzie podstawami biblijnymi i wynikaj¹-
cymi z nich uzasadnieniami dogmatycznymi. Inaczej pozosta-
nie jak¹œ nieokreœlon¹ sum¹ nastrojów i uczuæ, czymœ oderwa-
nym od g³ównego pnia wiary. Niechaj wierni pamiêtaj¹ o tym
– mówi soborowa Konstytucja dogmatyczna o Koœciele – ¿e
prawdziwa pobo¿noœæ nie polega ani na czynnym i przemija-
j¹cym uczuciu, ani na jakiejœ pró¿nej ³atwowiernoœci, lecz po-
chodzi z wiary prawdziwej, która prowadzi nas do uznawania
przoduj¹cego stanowiska Bogarodzicielki i pobudza do synow-
skiej mi³oœci ku Matce naszej oraz do naœladowania Jej cnót
(KK 67). Wyj¹tkowe miejsce, jakie zajmuje NMP w kulcie
Koœcio³a, wynika z wyj¹tkowego Jej zwi¹zku z Chrystusem
w dziele dokonywania zbawienia œwiata. Ona wyrazi³a zgodê
w dniu Zwiastowania na Wcielenie Syna Bo¿ego, przez co:
Bêd¹c pos³uszn¹, sta³a siê przyczyn¹ zbawienia zarówno dla
Siebie, jak i ca³ego rodzaju ludzkiego (œw. Ireneusz). W Niej
dokona³a siê wiêc podstawowa tajemnica wiary – Wcielenie
Syna Bo¿ego. Ona da³a œwiatu Zbawiciela. Wszystkie zanoto-
wane w Ewangelii fakty z ¿ycia Matki Jezusowej wyra¿aj¹ tê
w³aœciwie prawdê o Jej roli w misji Jezusa. Ona wydaje na
œwiat Zbawiciela, pokazuj¹c Go ludziom: pasterzom z okolic
Betlejem, Mêdrcom ze Wschodu. Oficjalnie prezentuje Go
i ofiaruje Bogu w œwi¹tyni jerozolimskiej, a kiedy dorós³ do
lat dojrza³ych i rozpocz¹³ dzia³alnoœæ publiczn¹, Ona w³aœnie
swoim wstawiennictwem spowodowa³a pocz¹tek cudów w Ka-
nie Galilejskiej. Towarzyszy³a Mu w ci¹gu trzech lat naucza-
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nia, a w Jego mêce i œmierci z dzie³em odkupienia po³¹czy³a
bolesne prze¿ycia Matki, co stanowi³o jedyny w swoim ro-
dzaju udzia³ cz³owieka w Bo¿ym planie przywrócenia nam
ludziom godnoœci dzieci Bo¿ych.

W œwietle tych faktów jasno widaæ, ¿e ca³a ta wyj¹tkowa
wielkoœæ i rola Maryi wynika z jedynego w swoim rodzaju
powi¹zania z Chrystusem. By³a Jego Matk¹ w naturalnym,
ludzkim tego s³owa znaczeniu, i jako Matka po matczynemu
towarzyszy³a i bra³a udzia³ w Jego Bo¿ym dziele Odkupienia
œwiata. To decyduje o zupe³nie innej wartoœci ka¿dej Jej mat-
czynej pos³ugi oko³o wychowania Syna, który by³ Bogiem.
Ka¿da troska codzienna, ka¿dy przygotowany posi³ek, ka¿da
pieszczota, ka¿dy niepokój i ka¿da ³za, jak w ka¿dym innym
przypadku s¹ wyrazem mi³oœci do dziecka i troski o dziecko –
tak w tym jedynym przypadku by³y wyrazem mi³oœci do Syna
Bo¿ego. A poniewa¿ ten Syn Bo¿y jest Zbawicielem wszyst-
kich ludzi, by³y wyrazem mi³oœci do wszystkich zbawionych
i troski o wszystkich zbawionych. W Synu Swoim Maryja
kocha wszystkich i troszczy siê o nas wszystkich. Jest tak¿e
nasz¹ Matk¹. To dopiero jest pe³na treœæ pojêcia „Matka Zba-
wiciela œwiata”, owo powi¹zanie, stapianie siê w jedno Jej
macierzyñskiej mi³oœci i cierpienia z dzie³em Zbawiciela, któ-
ry jest Jej Synem, a przez to naszym Bratem.

I tu znowu trzeba podkreœliæ, ¿e Ÿród³em Jej wielkoœci –
Ÿród³em tej wyj¹tkowej wartoœci Jej matczynej pos³ugi – jest
Jej Syn, który jest Synem Bo¿ym, z którym jest na zawsze zwi¹-
zana, a przez Niego z nami. Jakiekolwiek odrywanie Jej od
Syna, traktowanie Jej wielkoœci w oderwaniu od Syna i niedo-
strzeganie Jej ludzkiej roli w Bo¿ym dziele zbawienia by³oby
pozbawieniem samych podstaw i uzasadnieñ Jej wielkoœci i zry-
waniem Jej powi¹zañ z nami. W odwiecznych planach Bo¿ych
dzie³o zbawienia œwiata zwi¹zane zosta³o z osob¹ Matki Jezu-
sowej. Ona wyda³a na œwiat Boga-Cz³owieka. Ona Go wycho-
wa³a i towarzyszy³a Mu w owym dziele zbawienia od momentu
wcielenia poprzez mêkê i krzy¿, a¿ do œwitu Zmartwychwstania.
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I w tym w³aœnie jest obrazem Koœcio³a: Oto Koœció³, roz-
wa¿aj¹c Jej tajemnicz¹ œwiêtoœci i naœladuj¹c Jej mi³oœæ oraz
spe³niaj¹c wiernie wolê Ojca – uczy Sobór Watykañski II –
dziêki przyjmowanemu z wiar¹ s³owu Bo¿emu sam tak¿e staje
siê matk¹: przez przepowiadanie bowiem i chrzest rodzi do
nowego i nieœmiertelnego ¿ycia synów z Ducha Œwiêtego po-
czêtych i z Boga zrodzonych (KK 64). W ten sposób matczyna
rola Najœwiêtszej Dziewicy trwa nadal w Koœciele. Koœció³
bowiem jako spo³ecznoœæ ochrzczonych stanowi tajemniczy
organizm, Cia³o Mistyczne Chrystusa, wspólnotê ludzi, w któ-
rych p³ynie ¿ycie Bo¿e, udzielane w sakramencie chrztu œwiê-
tego.

Chrzest jest nowym wcieleniem cz³owieka w Chrystusa.
Spo³ecznoœæ ochrzczonych jest spo³ecznoœci¹ ludzi spokrew-
nionych z sob¹ poprzez ¿ycie Bo¿e, którym dzieli siê z nami
Syn Bo¿y i Syn Maryi w jednej Osobie. Ona zaœ, Matka Jezu-
sowa, jak jest Matk¹ Chrystusa Wcielonego, tak tym samym
jest Matk¹ Chrystusa Mistycznego, Koœcio³a, wobec którego
spe³nia tê sam¹ rolê Matki. Macierzyñska rola Maryi w sto-
sunku do ludzi – jak uczy Konstytucja dogmatyczna o Koœcie-
le – ¿adn¹ miar¹ nie przyæmiewa i nie umniejsza tego jedyne-
go poœrednictwa Chrystusowego, lecz ukazuje jego moc. Ca³y
bowiem wp³yw zbawienny B³ogos³awionej Dziewicy na ludzi
wywodzi siê nie z jakiejœ koniecznoœci rzeczowej, lecz z upodo-
bania Bo¿ego i wyp³ywa z nadmiaru zas³ug Chrystusowych,
na Jego poœrednictwie siê opiera, od tego poœrednictwa ca³ko-
wicie jest zale¿ny i z niego czerpie ca³¹ moc swoj¹ (KK 60).

Takie s¹ dogmatyczne i teologiczne podstawy kultu NMP
w Koœciele. Na takich prawdach opiera siê Jej wyj¹tkowa rola
w porz¹dku zbawienia i z tych racji oddajemy Jej czeœæ wyj¹t-
kow¹, ró¿n¹ od czci oddawanej innym œwiêtym.

Stanis³aw Tylka
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Panno mo¿na

Bóg, stwarzaj¹c cz³owieka, wyposa¿y³ go równie¿ w moc
i w³adzê nad wszelkim stworzeniem i ca³¹ ziemi¹. …czyñcie
sobie ziemiê poddan¹ (Rz 1,28). Cz³owiek – korona i szczyt
stworzenia – mia³ byæ w³adc¹ ziemi. Przed grzechem pierw-
szy cz³owiek utraci³ to, w co wyposa¿y³ go Stwórca, zszed³ na
dno nêdzy, staj¹c siê poddanym rzeczywistoœci stworzonej. Ten,
który mia³ moc, z przera¿eniem odnosi siê do wody, wiatru,
ognia i œmierci – w ogóle do ka¿dego zjawiska w przyrodzie,
którego nie rozumia³. Przez grzech utraci³ potêgê i moc otrzy-
man¹ od Boga. Bóg jednak nie pozostawi³ cz³owieka bez mo¿-
liwoœci powrotu do stanu, w jakim siê znajdowa³ poprzednio.
Ukaza³ mu cel i œrodki, tylko ¿e powrót zwi¹zany jest z tru-
dem i potem czo³a: ...w trudzie bêdziesz zdobywa³ po¿ywienie
[…]; w pocie oblicza twego (Rdz 3,17.19). Wiele up³ynê³o lat,
zanim cz³owiek odzyska³ czêœciowe prawa nad natur¹. Z dnia
na dzieñ coraz bardziej uwidacznia siê potêga i moc ludzkiego
umys³u – i cz³owiek roœci ju¿ sobie pretensje do podporz¹dko-
wania ca³ej natury. Ale ten sam cz³owiek, pe³en mocy, jest jesz-
cze bezsilny wobec wielu spraw i zjawisk. Najwiêksz¹ bezsil-
noœæ wykazuje wobec samego siebie. Nie mo¿e jeszcze dojœæ
do tej mocy, jak¹ obdarzy³ go Bóg przed upadkiem.

I ta œwiadomoœæ w³asnej bezsilnoœci nakazuje mu rozgl¹-
daæ siê za kimœ mo¿nym, potê¿nym, za kimœ, kto mo¿e mu
pomóc. St¹d rodzi siê wielki szacunek i czeœæ dla zwyciêz-
ców, kult dla bohaterów, ci jednak z chwil¹ œmierci pozosta-
wiaj¹ po sobie tylko wspomnienie.

Kieruje wiêc cz³owiek swój wzrok wy¿ej, na postaæ, której
¿yje nie tylko pamiêæ, ale czyny. Postaci¹, której mo¿na za-
wierzyæ, jest Najœwiêtsza Maryja Panna. Do Niej od wieków
kieruj¹ swe proœby bezsilni i potrzebuj¹cy. J¹ nazywa cz³o-
wiek „Pann¹ mo¿n¹” i od wieków nie s³yszano, by opuœci³a
kogokolwiek w potrzebie.
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Panno mo¿na – wezwanie jedno z wielu, jakie w Litanii
loretañskiej kierujemy do Maryi. Czêsto nie uœwiadamiamy
sobie treœci, jaka kryje siê w tych s³owach. „Mo¿ny” – co to
oznacza? S³ownik wyjaœnia, ¿e „mo¿ny” to ten, kto posiada
wielki maj¹tek, du¿e znaczenie, wp³ywy, w³adzê, potêgê i moc.
Maryja jest wiêc T¹, która posiada du¿e wp³ywy i moc.

Wiemy, z czego ta Jej moc wyp³ywa – przede wszystkim
z faktu Jej Boskiego macierzyñstwa. I co do tego, nie ulega
w¹tpliwoœci, ¿e Maryja jest mo¿na – posiadaj¹ca du¿e znacze-
nie, wp³ywy i moc. Ale czy tylko fakt Bo¿ego macierzyñstwa
stanowi o Jej mocy? W Litanii obok przymiotnika – „mo¿na”,
wystêpuje rzeczownik – „Panno”, który wskazuje na Ÿród³o
tej mocy. Panna – to znaczy Dziewica.

Maryja jest nie tylko Matk¹, ale i Dziewic¹. Dla nas jest to
coœ niepojêtego, gdy¿ wiemy, ¿e za macierzyñstwo p³aci siê
utrat¹ dziewictwa. Bóg jednak, dla którego nie ma nic nie-
mo¿liwego, uczyni³ ten wyj¹tek w stosunku do Maryi. Jest Ona
Matk¹ i Dziewic¹ równoczeœnie. •ród³em mocy Maryi jest Jej
godnoœæ macierzyñstwa Bo¿ego i doskona³ego dziewictwa.

Dziœ s³owo „dziewica” jest dla wielu niezrozumia³e i nie-
doceniane, jest symbolem s³aboœci i niedo³êstwa. Czy dziewic-
two, a tym samym i czystoœæ, s¹ wynikiem s³aboœci? Poczet
wspania³ych zakonników i zakonnic mówi wrêcz o czym in-
nym, ¿e w³aœnie najlepsze jednostki zdolne s¹ do zachowania
czystoœci i dziewictwa. Œwiêci: Benedykt, Franciszek, Domi-
nik, Tomasz, Agnieszka, Cecylia, £ucja, Joanna D’Arc, Win-
centy à Paulo, Jan Vianey i tylu, tylu innych, pozostan¹ w hi-
storii nie tylko Koœcio³a, ale i ca³ej ludzkoœci jako najjaœniej-
sze idea³y tego, co wielkie, wznios³e i szlachetne. Cz³owiek,
który swoje najlepsze si³y i szczêœcie poœwiêci wielkim has³om,
cz³owiek, który dzieli swoje serce pomiêdzy rzesze, wydobywa
ze swej duszy takie bogactwo uczuæ i oddania, ¿e nie mo¿e z nim
iœæ w zawody poœwiêcenie nawet wielu matek.

Dziewictwo jest rozkwitem czystoœci, czyli ¿ycia szlachet-
nego i podnios³ego. Ono daje zwyciêstwo ducha nad cia³em.
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Do tego zwyciêstwa nie wszyscy s¹ zdolni. O wiele ³atwiej
jest zdobyæ siê na czyn bohaterski ni¿ na zwyciêstwo samego
siebie. Nie jest sztuk¹ upaœæ, to siê zdarza ka¿demu, ale jest
sztuk¹ tak przejœæ, by siê nawet nie potkn¹æ.

Godfryd de Bouillon, s³awny rycerz-krzy¿owiec, odznacza³
siê bajeczn¹ wprost si³¹; jednym ciêciem miecza zdolny by³
rozp³ataæ wroga wraz z jego zbroj¹. Pytano go: sk¹d ma tê si³ê?
W odpowiedzi wyprê¿y³ potê¿ne ramiê i rzek³: Rêka ta nie
splami³a siê nigdy nieczystym czynem!

Czystoœæ i dziewictwo nie s¹ wynikiem upoœledzenia, ale
wielkoœci i mocy cz³owieka. Ilekroæ w historii naród potrafi³
doceniæ dziewictwo, tylekroæ zdolny by³ do zachowania swej
niezale¿noœci i potêgi. Historia przytacza wiele przyk³adów,
gdy w danym narodzie cia³o zdoby³o w³adztwo nad duchem.
Po potê¿nych niegdyœ mocarstwach pozosta³y dziœ tylko resztki
minionej œwietnoœci lub zupe³nie zagin¹³ po nich œlad. Jest to
prawo niezmienne, ¿e w œlad za rozwi¹z³oœci¹ idzie zanik ide-
a³ów, polotu duchowego, skar³owacenie jednostek, biologicz-
na œmieræ narodu. Przez czystoœæ, a tym bardziej przez dzie-
wictwo ujawnia siê w³adza ducha nad cia³em. Cz³owiek, ¿yj¹c
w ciele, nie ¿yje jednak dla cia³a i wed³ug cia³a.

Idea³em najwy¿szej czystoœci jest Niepokalana Dziewica.
Jest Ona Królow¹ dziewic i najpiêkniejszym kwiatem czysto-
œci. Jak umi³owa³a czystoœæ, œwiadczy ten fakt, ¿e dla jej za-
chowania gotowa by³a wyrzec siê macierzyñstwa Bo¿ego. Sce-
na Zwiastowania wyraŸnie o tym œwiadczy. Bóg sam tak roz-
mi³owa³ siê w czystoœci Maryi, ¿e uczyni³ cud zdumiewaj¹cy:
po³¹czy³ w Niej dziewictwo z macierzyñstwem.

Niepokalanoœci¹ swoj¹ i czystoœci¹ tchnê³a Maryja ideê
dziewictwa i czystoœci w ca³y œwiat chrzeœcijañski. Za Ni¹
posz³y te legiony dusz, które wola³y ponieœæ œmieræ wœród naj-
okrutniejszych tortur, ni¿ utraciæ niewinnoœæ.

W œwiecie staro¿ytnym dziewictwo nale¿a³o do rzadkoœci.
Tylko w staro¿ytnym Rzymie ¿¹dano celibatu, a nawet dziewic-
twa od kap³anek Westy do 30. roku ¿ycia. W Starym Testamen-
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cie znajdujemy niewiele tekstów odnoœnie do dziewictwa. Ale
te nieliczne œwiadcz¹ jednak o g³êbokim spojrzeniu na stan dzie-
wiczy. Ju¿ w Ksiêdze M¹droœci czytamy: Szczêœliwa niep³odna
i niepokalana, która nie pozna³a ³o¿a w grzechu, otrzyma na-
grodê w czasie nawiedzenia dusz œwiêtych. […]. O, jak piêkny
jest czysty rodzaj z jasnoœci¹! Nieœmiertelna jest bowiem pamiêæ
jego, gdy¿ znany jest u Boga i u ludzi... (Mdr 3,13-14; 4,1).

Ale pierwszym, który stan dziewictwa podnosi³ w pochwa-
³ach, by³ Jezus Chrystus, ale równoczeœnie zaznaczy³, ¿e nie
dla wszystkich jest to mo¿liwe. Tylko jednostki mocne mog¹
zdobyæ siê na tê ofiarê, która na pewno wymaga wiele hartu
i samozaparcia. Dziewictwo jednak samo dla siebie, wynika-
j¹ce z pobudek egoistycznych i wyrachowania, paczy charak-
ter, czyni¹c go zimnym i wyzutym z wszelkich uczuæ.

Tylko mi³oœæ potrafi uczyniæ cz³owieka zdolnym do zacho-
wania prawdziwego dziewictwa jako wyrazu szlachetnoœci
i mocy cz³owieka. Cz³owiek, który z mi³oœci do Boga i do bliŸ-
niego wybiera stan dziewiczy, zdolny jest tym samym na naj-
wiêksze nawet poœwiêcenie. Nic bowiem nie stoi mu na prze-
szkodzie do realizacji zadañ. I dziœ widzimy ca³e zastêpy osób,
które poœwiêci³y siê s³u¿bie Bogu i bliŸniemu niemal bez resz-
ty.

Bo jak mówi œw. Pawe³: Tylko osoby niezamê¿ne troszcz¹
siê o sprawy Pana […]. Zamê¿ne zaœ troszcz¹ siê o sprawy
tego œwiata, jak by przypodobaæ siê ma³¿onkowi (1 Kor 7,34).
Wzorem ca³kowitego poœwiêcenia i oddania siê w s³u¿bie Pana
jest Maryja. Ona ca³kowicie poœwiêci³a siê Bogu, wykaza³a
sw¹ duchow¹ moc i potêgê. Proœmy J¹, byœmy za Jej przyk³a-
dem zdobyli siê na osobisty wysi³ek ci¹g³ego zwyciê¿ania sa-
mych siebie.

Józef Pater
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Panno ³askawa

Dobroæ ma zwykle w sobie coœ tak mi³ego i wdziêcznego,
¿e porywa serca. Ten przymiot w sercu Maryi jest w stopniu
wy¿szym ani¿eli u innych ludzi. W Jej Niepokalanym Sercu
mieœci siê najtkliwsza mi³oœæ Matki, wiêksze wspó³czucie i ¿ar-
liwoœæ wzglêdem dusz ludzkich, które pragnie wprowadziæ na
drogê zbawienia, pocieszyæ w cierpieniu i smutku. Dobroæ
Maryi jest bez miary i nikt z ludzi tak czu³ego i dobrotliwego
serca nie posiada. Koœció³, wzywaj¹c J¹ pod tytu³em „Panny
³askawej”, chce nam daæ do zrozumienia, ¿e nasza – jako
grzeszników – niewdziêcznoœæ wzglêdem Ojca czyni nas nie-
godnymi opieki Tej dobrej Matki. Pomimo tego, mówi œw.
Alfons Liguori: Maryja jest nasz¹ obroñczyni¹, mo¿n¹, jak
równie¿ ³askaw¹, nie odmawiaj¹c¹ swej opieki ¿adnemu z tych,
którzy J¹ wzywaj¹.

Oczy Pañskie nad sprawiedliwymi (Ps 34,16) – powiada
psalmista, lecz Maryja oczy swe zatrzymuje zarówno nad spra-
wiedliwymi, jak i nad grzesznikami, aby zaraz podnieœæ je, jak
to czyni¹ matki, gdy widz¹, ¿e dzieci ich siê potykaj¹. Œw.
Bonawentura mówi, ¿e gdy patrzy na Maryjê, nic innego nie
widzi, jak tylko Mi³osierdzie Bo¿e, a œw. Bernard nak³ania nas,
abyœmy we wszystkich potrzebach z najwiêksz¹ ufnoœci¹ ucie-
kali siê do Tej przemo¿nej a mi³osiernej obroñczyni, i tak mówi:
Dlaczego¿ by u³omnoœæ ludzka mia³a obawiaæ siê przyst¹piæ
do Maryi? Nic w Niej wrogiego, nic strasznego, pe³n¹ jest ³a-
skawoœci. Dlatego w Piœmie Œwiêtym nazwana jest oliw¹, która
jest p³ynem ³agodz¹cym rany. Jak drzewo oliwne wydaje tyl-
ko oliwê, która jest symbolem mi³osierdzia, tak z r¹k Maryi
sp³ywaj¹ tylko ³aski i mi³osierdzie Bo¿e, które ona rozdaje
wszystkim uciekaj¹cym siê do Jej opieki.

Jêzyk ludzki nie ma s³ów, by godnie wychwalaæ tê niepojê-
t¹, niczym niezwalczon¹ dobroæ naszej najlepszej z matek. Ona
nigdy nie odrzuca od siebie nêdznej, najbardziej skalanej du-
szy ludzkiej, nie waha siê dotkn¹æ swymi nieskalanymi rêko-
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ma przykrych ran duszy upad³ej. A ledwie siê dotknie, goi siê
rana, oczyszcza siê dusza, mi³oœci¹ rozkwita i do Boga wraca.
Topniej¹ serca zatwardzia³e, krusz¹ siê najbardziej zawziêci
wrogowie wiary Chrystusowej, z wielkich grzeszników staj¹
siê œwiêci – a to wszystko sprawia niestrudzona, niewyczerpa-
na dobroæ Panny ³askawej.

A tej dobroci i wyrozumia³oœci jak¿e ma³o jest wœród lu-
dzi. Wszyscy jej potrzebuj¹, ale jak¿e trudno o ni¹ w stosun-
kach miêdzy dzieæmi Jednego Ojca-Boga. Nie¿yczliwoœæ dla
bliŸnich, wstrêtne samolubstwo wszechw³adnie zapanowa³y
na œwiecie. Nawet o dobre s³owo trudno, o uœmiech ¿yczliwy,
o dobr¹ radê. Zawziête sta³y siê serca, zamkn¹wszy siê w cia-
snym kole w³asnych k³opotów i w³asnej biedy. Najmniejsza
uraza, nieostro¿ne s³owo, mimowolna krzywda wywo³uj¹ ca³e
potoki kl¹tw, wyzwisk, pogró¿ek, z³orzeczeñ. Czy nie boli serce
najlepszej Matki, ¿e Jej dzieci wzajemnie siê oskar¿aj¹, naj-
mniejszej urazy nie chc¹ darowaæ?

Nie taki przyk³ad da³a Najœwiêtsza Panna ¿yciem swoim
w domku nazaretañskim. z pewnoœci¹ nie brakowa³o i Jej nie-
¿yczliwych s¹siadów czyhaj¹cych na cudz¹ krzywdê, skorych
do plotek i oszczerstw. Zapewne niejednej doznawa³a przykro-
œci od bliŸnich, bo przecie¿ nigdy z³ych ludzi na œwiecie nie
brakowa³o, a jednak nie odp³aca³a z³em za z³o, nie wszczyna³a
sporów, nie ¿yczy³a z³ego, ale owszem – dla wszystkich mia³a
szczer¹ ¿yczliwoœæ i ca³e morze dobroci niewyczerpanej. Przed
Jej dobroci¹ nie mog³o siê ostaæ ¿adne serce. Pokochali J¹ wszy-
scy za tê dobroæ przedziwn¹, tak s³odk¹ i dobroczynn¹.

Narzekamy na ciê¿kie czasy, ale jak czêsto zapominamy,
¿e nasza u³omnoœæ i z³oœæ w znacznej mierze przysparza tego
ciê¿aru. Gdyby wiêcej by³o mi³oœci i ¿yczliwoœci wzajemnej,
gdyby brat bratu nie zatruwa³ ¿ycia brakiem uprzejmoœci i do-
broci, o ile ³atwiej by³oby ¿yæ nawet w dzisiejszych ciê¿kich
czasach. Musimy jednoczeœnie uczyniæ pewne sprostowanie,
bowiem nie mo¿emy rozci¹gaæ naszego stwierdzenia, ¿e jest
bardzo ciê¿ko, ¿e wszyscy ludzie s¹ podli. Gdy jednak do-
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brze rozgl¹dniemy siê wokó³ siebie, znajdziemy zapewne
w naszym zasiêgu dobrego Samarytanina, jak i „pana” udzie-
laj¹cego ³askawie pomocy ze swego – potrzebuj¹cym. S¹ i ta-
cy dobroczyñcy ³askawie udzielaj¹cy pomocy, którzy s¹ od-
kryci dopiero po œmierci, gdy¿ pomocy udzielali anonimo-
wo. Znani s¹ równie¿ ludzie s³yn¹cy z ³askawej dobroci, a po-
stawieni wysoko w godnoœci zarówno pañstwowej, jak i ko-
œcielnej.

My nie musimy szukaæ wzoru do naœladowania daleko,
mamy bowiem dan¹ Matkê, Opiekunkê oraz wzór ³askawoœci
w jednej osobie do naœladowania – Maryjê. Patrzmy zatem
czêœciej na œwietlan¹ postaæ Najœwiêtszej Dziewicy pe³nej do-
broci i uczmy siê od Niej tej ¿yczliwoœci nieob³udnej i wspó³-
czucia szczerego dla bliŸnich. Mi³ujmy siê wzajemnie, aby nas
mog³a mi³owaæ Ta, która jest nasz¹ pocieszycielk¹ i wspomo-
¿ycielk¹ ³askaw¹.

Bogdan Kaczorowski

Panno wierna
PójdŸ s³ugo wierny i dobry,

albowiem nad ma³ymi by³eœ wierny,
nad wieloma ciê postawiê

(Mt 25,21)

Kogo nazywamy wiernym? Wierny to ten, kto ma pewne
zasady, pewne przekonania i nie odstêpuje od nich ani na chwi-
lê, ale wszystkie swe czyny nimi normuje. Nie mo¿na byæ wier-
nym temu, komu siê nie wierzy i nie ufa. z drugiej strony nie
mo¿e byæ wierny ten, komu brak wewnêtrznego wyrobienia,
brak prawego charakteru.

Litanijny tytu³ „Panny wiernej” w ca³ej rozci¹g³oœci przy-
s³uguje Matce Najœwiêtszej, gdy¿ by³a wiern¹ ³asce otrzyma-
nej od Boga i przez ca³e swoje ¿ycie kierowa³a siê g³êbok¹
wiar¹. Chyba s³usznie mówi œw. Ireneusz: Dajmy Maryi na-
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zwê „Panny wiernej”, to jest pe³nej wiary, gdy¿ z³o, które spro-
wadzi³a Ewa na ziemiê poprzez swe niedowierzenie Bogu,
Matka Bo¿a naprawi³a swoj¹ wiar¹.

W Ewangelii jest ma³o napisane o Matce Bo¿ej, ale mimo
tak sk¹pych danych mo¿emy siê ³atwo przekonaæ o jej wier-
noœci Bogu, Jej powo³aniu oraz wszelkim obowi¹zkom, jakie
wyp³ywa³y z Jej pochodzenia z narodu wybranego. By³a wol-
na, kiedy siê anga¿owa³a w historiê Boga i cz³owieka. Uczy-
ni³a to zupe³nie œwiadomie, chocia¿ nie wszystko by³o dla Niej
jasne, a to dlatego, ¿e umia³a zawierzyæ Bogu. Ale nie tylko
w chwili zwiastowania objawi³a siê wiernoœæ Maryi. Przez ca³e
swoje ¿ycie by³a wierna wszystkim przepisom Bo¿ego Prawa.
Pos³uszna dekretowi cesarza idzie, by stawiæ siê na spis lud-
noœci, pomimo ¿e oczekuje narodzin Syna. Wierna jest Prawu
Moj¿eszowemu, gdy czterdziestego dnia po narodzeniu Jezu-
sa udaje siê do œwi¹tyni jerozolimskiej na oczyszczenie. Przez
lata ukryte Pana Jezusa jest wierna swoim obowi¹zkom jako
Matki, kiedy otacza troskliw¹ opiek¹ Syna, a czego wyrazem
jest scena z Ewangelii, mówi¹ca o poszukiwaniu zagubione-
go Jezusa. Jest wierna obowi¹zkom ¿ony i wyznawczyni wia-
ry swych ojców. Chêtnie siê godzi, gdy J¹ Syn opuszcza, w
celu pe³nienia woli Ojca niebieskiego. Jest Mu wierna w ostat-
niej drodze na ziemi, jak¹ by³a droga krzy¿owa, oraz w naj-
bardziej dramatycznej chwili konania Jej Syna. By³a do tego
stopnia wierna, ¿e œw. Bonawentura jest zdania, ¿e jedynie
dziêki Jej wierze pod krzy¿em zosta³a zachowana wiara Ko-
œcio³a w tym momencie. Mówi on: Gdy uczniowie nie wierzyli
i zw¹tpili, Ona by³a T¹ jedyn¹, w której zosta³a zachowana silna
i nienaruszona wiara Koœcio³a.

Niewiernoœæ, zdrada jest grzechem, który u Dantego jest
karany umieszczeniem w najni¿szym krêgu piek³a. Grzeszy-
my niekiedy niewiernoœci¹ wobec Boga, wobec ³aski powo³a-
nia. Konstytucja duszpasterska o Koœciele w œwiecie wspó³cze-
snym (Gaudium et spes) mówi: Chrzeœcijanie […] niech za-
chowuj¹ w dzia³alnoœci doczesnej nale¿yty porz¹dek, przez
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wiernoœæ Chrystusowi i Jego Ewangelii, tak by ca³e ich ¿ycie,
zarówno osobiste jak i spo³eczne, przepaja³ duch oœmiu b³o-
gos³awieñstw (KDK, 72).

Jesteœmy powo³ani do chrzeœcijañstwa i do kap³añstwa. Jako
powo³ani, bêdziemy g³osiæ naukê Chrystusa. To g³oszenie bê-
dzie bardziej skuteczne, je¿eli bêdziemy wierni powo³aniu.

Byæ zaœ wiernym ³asce powo³ania – to nic innego, jak byæ
wiernym swoim codziennym obowi¹zkom, i to bez wzglêdu
na to, czy to bêd¹ obowi¹zki kleryckie – teraz, czy potem –
kap³añskie. W ¿yciu trzeba siê wszystkiego uczyæ, równie¿
i wiernoœci obowi¹zkom, ju¿ tu, w seminarium. Poprzez su-
mienne przestrzeganie regulaminu czy to bêdzie ranne wsta-
wanie, czy sumienne wykorzystanie czasu jaki jest nam dany
na naukê, czy te¿ inne obowi¹zki, winniœmy przygotowaæ siê
do sumiennego i wiernego wype³niania obowi¹zków kap³añ-
skich.

Nie wystarczy jednak byæ wiernym Bogu, Jego ³asce, trze-
ba byæ wiernym tak¿e cz³owiekowi. Cz³owiek stanowi jed-
noœæ i jest wierny albo niewierny – Bogu i cz³owiekowi. Nie
ma osobnej wiernoœci wzglêdem Boga i wzglêdem cz³owieka.
Jedna wiernoœæ poci¹ga drug¹.

Czym jest wiernoœæ wobec cz³owieka? – To nic innego, jak
wiernoœæ s³owu danemu bliŸniemu, to dotrzymanie powierzo-
nej przez niego tajemnicy. Gdybyœmy zajrzeli do rocznika sta-
tystycznego z roku 1967, to zauwa¿ylibyœmy, ¿e w roku 1966
by³y w Polsce 24382 rozwody, co gorsze, zauwa¿ylibyœmy, ¿e
liczba ta z roku na rok wzrasta. Œwiadczy to o tym, ¿e ludzie
XX wieku nie przyk³adaj¹ wagi do wiernoœci danemu s³owu.
Jakie s¹ zaœ skutki niewiernoœci, to wszyscy dobrze wiemy.

W ¿yciu politycznym podejmowane s¹ tak czêsto ró¿ne re-
zolucje pokojowe, podpisywane s¹ uk³ady rozbrojeniowe, a mi-
mo to zainteresowane strony zbroj¹ siê. Dlaczego? – dlatego
¿e sobie nie dowierzaj¹.

Byæ mo¿e, ¿e i my równie¿ grzeszymy tym, ¿e nie umiemy
dotrzymaæ s³owa, ¿e nie potrafimy byæ wierni. Ju¿ w semina-
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rium starajmy siê byæ wierni s³owu, bo przecie¿ bêdziemy sami
g³osili s³owo Bo¿e. A je¿eli chcemy, by te s³owa nie by³y rzu-
cane na wiatr, musimy byæ najpierw wierni sami tym s³owom.

Byæ wiernym cz³owiekowi – to równie¿ dotrzymaæ tajem-
nicy, któr¹ on nam powierzy³. Ile¿ to rodzi siê nienawiœci i z³oœci
z powodu tego, ¿e nie umieliœmy uszanowaæ tajemnicy dru-
giego. W przysz³ej pracy kap³añskiej ludzie bêd¹ przychodziæ
do nas ze swoimi trudnoœciami czy to w sakramencie pokuty,
czy przy innych okazach. Bêdziemy im s³u¿yæ nasz¹ rad¹ i po-
moc¹, zachowuj¹c ich tajemnicê, a tym samym dochowuj¹c
im wiernoœci.

Wiernoœæ wobec cz³owieka jest istotn¹ cech¹ mi³oœci i po-
staw¹ wszelkiej spo³ecznej wiêzi. Jednak¿e wiernymi cz³owie-
kowi, nie staniemy siê na zawo³anie. Trzeba uczyæ siê jej przez
ca³e ¿ycie. Dlatego nie traæmy czasu i ju¿ od tej chwili za-
cznijmy siê uczyæ wiernoœci Bogu i cz³owiekowi, a przyk³a-
dem niech nam bêdzie Matka Bo¿a, która od chwili gdy zosta-
³a Matk¹ nas wszystkich, jest zawsze wiern¹ dla swoich przy-
branych na Kalwarii dzieci. J¹, jako „Pannê wiern¹”, proœmy
o pomoc i wstawiennictwo.

Czes³aw Fiedorowicz

Zwierciad³o sprawiedliwoœci

By³ znanym i cenionym artyst¹. RzeŸbi³ i malowa³. To by³o
jego powo³anie ¿yciowe – przelewaæ na p³ótno, drewno i ka-
mieñ bogactwo swego wnêtrza, potêgê swej wyobraŸni. Po-
stanowi³ namalowaæ postaæ Chrystusa. Szuka³ modelu. Przy-
gl¹da³ siê wielu ludziom, ale ¿adna z ogl¹danych twarzy nie
wyra¿a³a takiego majestatu, jaki chcia³ nadaæ Chrystusowi. I oto
spotka³ mê¿czyznê zrównowa¿onego, ¿yj¹cego w przyjaŸni
z Bogiem, bior¹cego na serio nakazy Stwórcy. Twarz jego by³a
spokojna, ³agodna, pe³na wyrazu i dziwnej g³êbi. Widaæ by³o
na niej odbicie wewnêtrznej harmonii, wyp³ywaj¹cej z podda-
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nia cia³a duchowi. Artysta przygl¹da³ siê. Znalaz³ model, któ-
rego szuka³, który zrodzi³ siê w jego wyobraŸni. Poprosi³ o po-
zowanie. Mê¿czyzna zgodzi³ siê. Artysta namalowa³ udany
obraz Chrystusa. Wkrótce w umyœle malarza zrodzi³ siê nowy
projekt. Chcia³ przedstawiæ sylwetki ludzi, którzy znajdowali
siê najbli¿ej Jezusa. Podj¹³ studium Pisma Œwiêtego, by z je-
go kart odczytaæ wszystko o Aposto³ach. Wg³êbia³ siê szcze-
gólnie w sylwetkê tego, który poca³unkiem wyda³  Syna Cz³o-
wieczego (£k 22,48) – Judasza. I znowu potrzebny by³ sto-
sowny model, zw³aszcza twarz, która wyra¿a³aby zak³ama-
nie, grozê, wewnêtrzne rozdarcie. Artysta szuka³. Uda³ siê
do wiêzieñ – i tam wœród najwiêkszych zbrodniarzy szuka³
natchnienia. D³ugo chodzi³ i poszukiwa³. W koñcu znalaz³
nieszczêœnika, którego twarz straszna, zeszpecona wystêp-
kiem i zabitym sumieniem, mog³a pos³u¿yæ za model twarzy
Judasza. W³adze wiêzienne zgodzi³y siê, by cz³owiek ten po-
s³u¿y³ za model. A kiedy artysta kopiowa³ tê postaæ, w roz-
mowie okaza³o siê, ¿e jest to ten sam cz³owiek, który pozo-
wa³ mu w malowaniu twarzy Jezusa. Gdy ¿y³ w przyjaŸni
z Bogiem, by³ piêknym na duszy i na ciele, lecz gdy ta wiêŸ
zosta³a zerwana, to, co najbardziej ludzkie, szlachetne, zo-
sta³o zniszczone.

Ka¿dy z nas jest obrazem, odbiciem czegoœ. Niekiedy twarz
cz³owieka, ca³a postawa jest radosna, swobodna, piêkna we-
wnêtrznym œwiat³em ³aski i harmonii. Innym razem na twarzy
ludzkiej maluje siê ból, gorycz, gdy dotknie nas cierpienie,
nieszczêœcie, gdy sumienie wyrzuca grzech, gdy w sercu miej-
sce mi³oœci zajmie nienawiœæ. W ka¿dym z nas wspó³istnieje
³otr ze œwiêtym – jak mówi przys³owie. I w³aœnie od nas zale-
¿y, czego chcemy byæ odbiciem – dobra, radoœci i pokoju –
czy z³a, grzechu, zrujnowanego sumienia.

Gdy wola nasza oœwiecona œwiat³em rozumu ka¿e nam na
serio liczyæ siê z Prawem Bo¿ym, z Jego poleceniami, gdy
otworzymy siê na dzia³anie ³aski, stajemy siê mi³ymi Bogu,
¿ywym przyk³adem dobra, lecz gdy te wartoœci zaprzepaœci-



249

my, gdy pójdziemy na drogê ³atwizny, stajemy siê sami nie-
szczêœliwi, a dla innych ciê¿arem i zgorszeniem. W zale¿no-
œci od tego wyboru oblicze nasze bêdzie odbija³o stosown¹
postawê. A przecie¿ zadaniem naszym jest naœladowanie Chry-
stusa, upodobnienie siê do Niego.

Z kart Ewangelii dowiadujemy siê, ¿e jedynym i pe³nym
odbiciem Boga jest w³aœnie Jezus Chrystus, bytuj¹cy na ³onie
Ojca (J 1,18), który pouczy³ nas o Ojcu i zes³a³ Ducha Œwiête-
go, Pocieszyciela. O Nim œw. Pawe³ napisa³: On jest obrazem
Boga niewidzialnego – Pierworodnym wobec ka¿dego stwo-
rzenia (Kol 1,15). Gdy bli¿ej przygl¹daæ siê bêdziemy Zbawi-
cielowi – Bogu-Cz³owiekowi, dostrze¿emy obok Niego Jego
Matkê, z której On wzi¹³ swe cia³o ludzkie, swój wygl¹d, od
której otrzyma³ opiekê i wychowanie.

Musimy stwierdziæ, ¿e Maryja nierozdzielnie od Syna wro-
s³a w dzieje zbawienia, wraz z swoim Synem wros³a i w nasze
osobiste ¿ycie, w nasz¹ pobo¿noœæ, w nasz¹ osobist¹ i spo³ecz-
n¹ kulturê chrzeœcijañsk¹. I chocia¿ od zarania dziejów œwia-
ta Ona przeznaczona by³a na Matkê S³owa, na Matkê Odku-
piciela, a od pocz¹tku swego ziemskiego istnienia by³a wol-
na od grzechu Adama i „pe³na ³aski” – by³a tylko cz³owie-
kiem, zwyk³ym cz³owiekiem, a jednak kimœ innym od nas.
Tym, co j¹ od nas odró¿nia³o, to wolnoœæ od grzechu oraz
jedyne i niepowtarzalne zadanie – Bo¿e macierzyñstwo.

Lecz sekret Jej wielkoœci nie le¿y tylko w Jej wybraniu,
ale w Jej umiejêtnoœci odpowiadania: niech mi siê stanie
wed³ug twego s³owa (£k 1,38), i to nie tylko przy zwiasto-
waniu, lecz przez ca³e ¿ycie. Jej tytu³ do wielkiej czci le¿y
w ca³kowitym poddaniu siê dzia³aniu ³aski, która stale w niej
wzrasta³a przez to, ¿e we wszystko, co czyni³a, wk³ada³a ca³y
potencja³ swej osobowoœci i ³aski. Wspó³praca z ³ask¹ rzeŸ-
bi³a w Jej duszy coraz to bardziej pe³ny obraz Bo¿ej wielko-
œci i piêkna.

I dlatego pobo¿noœæ ludzka przypisuje Maryi wiele tytu-
³ów, a w jednym z wezwañ Litanii loretañskiej zwraca siê do
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Niej „Zwierciad³o sprawiedliwoœci”. To tylko Ona w pe³ny
sposób upodobni³a siê do swego Syna, a przez to do Boga
w Trójcy, staj¹c siê zwierciad³em odbijaj¹cym Bo¿¹ wielkoœæ.
I chyba nie mamy wewnêtrznych oporów, nazywaj¹c J¹ „zwier-
ciad³em”. Zwracaj¹c do Niej: „Zwierciad³o”, dodajemy jesz-
cze jedno s³owo: „sprawiedliwoœæ”. O jak¹ sprawiedliwoœæ tu
idzie? – czy mo¿e o nasz¹ ludzk¹, wymiern¹, rozdzieln¹, lub
spo³eczn¹ sprawiedliwoœæ ujêt¹ w nasze ziemskie normy, pa-
ragrafy, zalecenia? W wezwaniu tym mamy na myœli inn¹ spra-
wiedliwoœæ – tê Bo¿¹, któr¹ mo¿emy uto¿samiæ ze œwiêtoœci¹.
„Sprawiedliwym” wed³ug Biblii – to byæ œwiêtym, doskona-
³ym, bliskim Bogu. Tak wprost nazywa Pismo Œwiête „spra-
wiedliwym” Józefa, mê¿a Maryi; Symeona, który przy ofiaro-
waniu Jezusa w œwi¹tyni wyg³osi³ proroctwo o Dzieciêciu i Je-
go Matce (por. £k 2,30-35).

Stary Testament te¿ pos³uguje siê zamiennie tym okreœle-
niem. Kiedy choremu Ezechiaszowi, królowi judzkiemu, pro-
rok Izajasz oznajmi³, ¿e nied³ugo umrze, ten, p³acz¹c, modli³
siê: „Ach, Jahwe, wspomnij na to, proszê, ¿e postêpowa³em
wobec Ciebie wiernie i z doskona³ym sercem, ¿e czyni³em, co
mi³e oczom Twoim (Iz 38,3).

S³owa te mo¿na odnieœæ równie¿ do Maryi. Ona zawsze
czyni³a tylko to, co mi³e Bogu. Prawo Moj¿eszowe by³o dla
Niej najwy¿szym autorytetem i wyk³adnikiem woli Bo¿ej,
œwiête wersety Biblii – drogowskazem postêpowania. By³a
otwarta i wra¿liwa na s³owo Bo¿e, które zachowywa³a i roz-
wa¿a³a w sercu swoim – chocia¿ nie wszystko w pe³ni rozu-
mia³a. Sta³a siê pierwsz¹ „wykonawczyni¹” i „s³uchaczk¹” S³o-
wa, swego Syna. Przez tak¹ postawê by³a blisk¹ Bogu, coraz to
pe³niejszym odbiciem Jego œwiêtoœci, czyli sprawiedliwoœci.

Ilekroæ zwracamy siê do Niej tym wezwaniem, wyra¿amy
¿yczenie, byœmy stawali siê codziennie, ci¹gle na nowo, „zwier-
ciad³em”, w którym bêdzie odbity wizerunek Boga.

Tak, wszyscy mamy stawaæ siê zwierciad³em odbijaj¹cym
Boga przez nasz¹ godn¹ postawê wierz¹cego chrzeœcijanina,
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przez realizacjê nakazu Chrystusa: B¹dŸcie wiêc wy doskona-
li, jak doskona³y jest wasz Ojciec niebieski (Mt 5,48). A doko-
namy tego, gdy bardziej na serio, dok³adnie, odpowiedzialnie
wykonywaæ bêdziemy nasze codzienne obowi¹zki stanu, za-
wodu, gdy uczynimy wszystko, by ubogacaæ swe ¿ycie du-
chowe. Tak postêpuj¹c, stajemy siê znakiem Boga, po którym
poznaj¹, ¿e jesteœmy uczniami Jezusa i duchowymi synami
Maryi – naszej Wspomo¿ycielki.

Niech nasza sprawiedliwoœæ, jak¹ na co dzieñ stosujemy
wobec siebie i wobec bliŸnich, wyp³ywa z mi³oœci, która win-
na byæ cech¹ rozpoznawcz¹ ka¿dego z nas. Sprawdzianem zaœ
takiego postêpowania niech bêdzie „zwierciad³o”, które ka¿-
dy z nas otrzyma³ od Boga, nasze dobre, czu³e i urobione su-
mienie chrzeœcijañskie. Jego nakaz „tak” – jego pochwa³a,
bêdzie wyrazem, ¿e kszta³towany w nas obraz jest rzeczywi-
stym odbiciem Boga w nas.

Proœmy gor¹co J¹, Bo¿¹ i nasz¹ Matkê, byœmy mogli sta-
waæ siê „obrazem sprawiedliwoœci Bo¿ej”. Proœmy J¹ o to s³o-
wami naszego poety C.K. Norwida:

Przyczyno Ÿród³a czynów, objawienia
I odpoczynku samej wszechmocnoœci,
Ty, co istocie nie maj¹cej cienia
Zwierciad³em sta³aœ siê sprawiedliwoœci
I opromieniasz j¹ swymi gwiazdami...
Módl siê za nami!

Augustyn Szczepanik

Stolico m¹droœci

Ka¿da epoka ma swoich bohaterów, ludzi, którzy stanowi¹
dla innych wzór myœlenia i postêpowania. W minionych epo-
kach idea³em, marzeniem cz³owieka by³o, aby byæ m¹drym.
W staro¿ytnoœci Sokrates, Platon, Arystoteles; w œredniowieczu
– œw. Albert Wielki, œw. Tomasz z Akwinu, œw. Bonawentura –
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to ludzie, którzy s¹ symbolem m¹droœci. Na czym ta m¹droœæ
polega³a? – na odkrywaniu prawdy i czynieniu jej w mi³oœci.

Wiedzia³ o tym dobrze ju¿ król Salomon, który nie tylko
posiada³ du¿¹ wiedzê, ale umia³ dawaæ praktyczne rady, jak
m¹drze kierowaæ swoim ¿yciem. W 2 Ksiêdze Kronik czyta-
my s³owa, jakie Bóg skierowa³ do niego: Proœ, o co chcesz,
a dam ci (2 Krn 1,7). Niejeden prosi³by o maj¹tek i bogactwo,
o si³ê i d³ugie ¿ycie. Salomon zaœ poprosi³ Boga o m¹droœæ.
Poniewa¿ d¹¿eniem twego serca by³o nie ¿eby prosiæ o bogac-
two, o skarby i chwa³ê ani o œmieræ tych, którzy ciê nienawi-
dz¹, ani o d³ugie ¿ycie, ale pragn¹³eœ dla siebie m¹droœci i wie-
dzy, aby s¹dziæ mój lud, nad którym ustanowi³em ciê królem,
przeto dajê ci m¹droœæ i wiedzê... (2 Krn 1,11-12a). M¹droœæ
¿yciowa, to przejaw m¹droœci Bo¿ej, to nasze uczestnictwo
w niej, to nasze wype³nienie planu Bo¿ego, jaki Stwórca ma
wzglêdem nas.

Pismo Œwiête Starego Testamentu, szczególnie zaœ ksiêgi
m¹droœciowe, bardzo wiele miejsca poœwiêcaj¹ M¹droœci Bo-
¿ej. M¹droœæ Bo¿a, o której jest mowa w tych ksiêgach, ozna-
cza ogólnie plan Bo¿y, istniej¹cy w myœli Boga, dotycz¹cy
stworzenia œwiata i doprowadzenia wszystkiego, co stworzo-
ne, do ich w³aœciwego celu. Brana konkretnie – oznacza sam¹
istotê Boga, Jego wszechmoc, potêgê i dobroæ. Szczególnym
zaœ przedmiotem troski Bo¿ej M¹droœci jest cz³owiek. Dla nie-
go M¹droœæ Bo¿a pragnie staæ siê ¯yciem i Zbawieniem.

Nowy Testament uto¿samia M¹droœæ z Chrystusem. Myœl
ta wystêpuje w Ewangeliach. Szczególnym zaœ jej g³osicielem
jest œw. Pawe³. W niej widzi jednoœæ oœwieconych planów dzia-
³ania Bo¿ego i zrealizowania siê Starego Testamentu w No-
wym. Œw. Pawe³ mówi¹c o Chrystusie jako o M¹droœci Bo¿ej,
u¿ywa prawie tych samych s³ów, którymi pos³uguje siê Stary
Testament. Chrystusowi zwierzy³ Ojciec niebieski zrealizowa-
nie swoich planów dotycz¹cych zbawienia cz³owieka. Chry-
stus posiada w sobie pe³niê ³ask Bo¿ych przeznaczonych dla
ludzi. Czytamy u œw. Paw³a: G³osimy tajemnicê m¹droœci Bo-
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¿ej, m¹droœæ ukryt¹, tê, któr¹ Bóg przed wiekami przeznaczy³
ku chwale naszej (1 Kor 2,7). Plany zaœ Bo¿e w stosunku do
ludzkoœci urzeczywistni³ Chrystus, Pan, w ten sposób, ¿e sam
sta³ siê dla nas moc¹ Bo¿¹ i m¹droœci¹ Bo¿¹ (1 Kor 1,24). Druga
Osoba Trójcy Przenajœwiêtszej, Syn Bo¿y, równy natur¹ Bogu
jako M¹droœæ Przedwieczna, przyj¹³ cia³o z Najœwiêtszej Ma-
ryi Panny, aby ludzi pojednaæ z Ojcem i wyzwoliæ ich z grze-
chu. Chrystus przyszed³ na œwiat, aby nas tej m¹droœci nauczyæ.
Sam bêd¹c Najwy¿sz¹ M¹droœci¹, przyj¹³ cia³o z Maryi, sta³
siê cz³owiekiem – jednym z nas.

Skoro Maryja da³a ¿ycie Jezusowi, to tym samym zosta³a
z Nim nierozerwalnie z³¹czona, jak ka¿da matka ze swym
dzieckiem. Dzieje Maryi zwi¹zane by³y z dziejami Jezusa.
¯ycie rodzinne w domu Maryi i Józefa by³o bardzo zwyczaj-
ne. Jezus by³ pos³uszny swoim Rodzicom. Maryja by³a Matk¹
wiernie towarzysz¹c¹ swemu Synowi w ci¹gu ca³ego Jego tak
zwyk³ego i jednoczeœnie tak niepojêtego ¿ycia. Sz³a obok Niego
cicha, pe³na szacunku dla Tajemnicy, jak¹ w sobie ukry³.
Wszystko zachowywa³a w sercu swoim (£k 2,19).

Maryja jest Matk¹ Emmanuela, czyli: „Boga z nami”. Praw-
da ta by³a zapowiedziana ju¿ w Starym Testamencie: Oto Panna
pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel” (Iz
7,14). Prawda ta zosta³a ponownie potwierdzona w Nowym
Testamencie. Wybranie Maryi na Matkê Boga zosta³o posta-
nowione wraz z wcieleniem M¹droœci Bo¿ej, jednym i tym
samym oœwiadczeniem. Maryja jest wiêc Matk¹ Tego, który
sta³ siê dla nas M¹droœci¹ od Boga. Macierzyñstwo Bo¿e z³¹-
czy³o J¹ nie tylko z Osob¹ Chrystusa, ale tak¿e z Jego dzie-
³em, które przyszed³ spe³niæ jako M¹droœæ Bo¿a, pe³na tajem-
nic i skrytoœci, któr¹ Bóg ju¿ przed wiekami przeznaczy³ na
chwa³ê nasz¹. Nazywaj¹c Maryjê „Stolic¹ m¹droœci”, tradycja
widzia³a w Najœwiêtszej Maryi Pannie Tê, która jest tronem
Króla wieków: Zbli¿my siê z ufnoœci¹ do tronu ³aski, abyœmy
otrzymali zmi³owanie i dost¹pili ³aski w pomocy na czasie
(Hbr 4,16).
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Maryja w pokornym fiat wyrazi³a najg³êbsze poddanie siê
woli Bo¿ej, wyrokom odwiecznej M¹droœci, jest dla nas wzo-
rem do naœladowania. Maryja w³¹czy³a siê w dokonanie dzie-
jów zbawienia, uczestniczy w spe³nieniu odwiecznych wyro-
ków Bo¿ych. Wraz z Jezusem i przez Jezusa prze¿y³a tajemni-
cê naszej wiary. Jezus jest dla Niej niewyczerpanym Ÿród³em
podziwu, zdumienia, ¿ycia i œwiêtoœci. M¹droœæ jest niewy-
czerpanym skarbem, kto zeñ czerpie, korzysta z przyjaŸni Bo-
¿ej (Mdr 7,28). Przez wyra¿enie „Stolica” rozumiemy miej-
sce, z którego p³ynie prawda, dobro, piêkno g³oszone przez
papie¿a, biskupa czy kap³ana, którzy czerpi¹ pe³niê swej m¹-
droœci z Objawienia Bo¿ego.

W III rozdziale Ewangelii œw. Marka mamy opis, jak do
Chrystusa przychodzi Jego Matka i bracia, aby siê z Nim zo-
baczyæ. Powiedziano Chrystusowi: Oto Matka Twoja i bracia
pytaj¹ siê o Ciebie (Mk 3,32), a Chrystus Pan odpowiedzia³
im: Któ¿ jest moj¹ Matk¹ i moimi braæmi? I spogl¹daj¹c na
siedz¹cych w oko³o Niego, rzek³: Oto moja Matka i moi bra-
cia. Bo kto pe³ni wolê Bo¿¹ i s³ucha s³ów moich, i wype³nia je,
ten jest moim bratem, siostr¹ i moj¹ Matk¹ (Mk 3,33-35).
Maryja sta³a siê Matk¹ przez swoje wypowiedziane fiat. Sta³a
siê Matk¹ przez przyjêcie S³owa i M¹droœci Odwiecznej. Sta-
³a siê równie¿ miejscem, z którego promieniowa³a M¹droœæ,
i tê Modroœæ Bo¿¹ realizowa³a wed³ug swojego powo³ania.
Maryja jest ju¿ tysi¹c lat Orêdowniczk¹ i Opiekunk¹ naszego
narodu, jest Ÿród³em naszej m¹droœci. Uczmy siê wiêc od Tej,
która jest nazwana „Stolic¹ m¹droœci”, ¿ycia w m¹droœci Bo-
¿ej. Poniewa¿ m¹droœæ jest jednym z najcenniejszych darów,
musimy wiêc gor¹co jej pragn¹æ, usilnie o ni¹ prosiæ, szukaæ
jej z gorliwoœci¹. Starajmy siê ¿yæ t¹ m¹droœci¹, czyli wiernie
wype³niaæ wolê Bo¿¹. Wzorem dla nas niech bêdzie Maryja,
Jej pokorne, ufnie wypowiedziane fiat.

Stanis³aw Lechowski
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Przyczyno naszej radoœci

Jeden z ksiê¿y diecezji lubelskiej zgromadzi³ kopie najbar-
dziej znanych w Polsce obrazów Matki Bo¿ej i urz¹dzi³ bar-
dzo interesuj¹c¹ wystawê maryjn¹. Wierni z nabo¿n¹ uwag¹
ogl¹dali obrazy, odczytywali napisy, wpatrywali siê w oczy
i rysy swej duchowej Matki, odtworzone za pomoc¹ twórczej
wyobraŸni nieznanych najczêœciej artystów. Ró¿ne to by³y
obrazy, niektóre znane powszechnie w ca³ym kraju, inne zna-
ne i otoczone czci¹ w poszczególnych diecezjach. Na wysta-
wie znalaz³y siê oczywiœcie tylko kopie najwa¿niejszych ob-
razów, wszystkich bowiem wizerunków Matki Bo¿ej, s³ynnych
cudami lub innymi ³askami, mamy w Polsce ponad tysi¹c.

Zrodzi³a je wiara i pobo¿noœæ maryjna. Wiele spoœród nich
mo¿na by oznaczyæ tytu³em: „Matka Boska Bolesna”. Motyw
ten faktycznie wystêpuje w malarstwie maryjnym, podobnie
jak i w naszym kaznodziejstwie. Niepe³ny jednak by³by obraz
Maryi, gdybyœmy J¹ malowali i mówili o Niej tylko jako o Mat-
ce Bo¿ej Bolesnej. Owszem, by³a Matk¹ Bolesn¹ i w boleœci
pod krzy¿em sta³a siê Matk¹ duchow¹ nas wszystkich. Wiemy
jednak, ¿e ostatnim dniem w Jej ¿yciu nie by³ Wielki Pi¹tek.
Droga krzy¿owa doprowadzi³a J¹ bowiem do radosnego dnia
Zmartwychwstania Chrystusa, do radoœci Jego Wniebowst¹-
pienia i Jej Wniebowziêcia. Ostatnim akordem Jej ziemskiego
¿ycia by³a wiêc radoœæ. Co wiêcej, nie smutek, lecz radoœæ
mia³a przewagê w ca³ym Jej ¿yciu. Pe³ny wiêc obraz Maryi
jest tak¿e obrazem Matki Boskiej Radosnej.

A o jakich to radosnych chwilach mog³aby nam opowie-
dzieæ nasza Matka niebieska? Zapewne wielk¹ radoœci¹ by³a
dla Niej modlitwa o przyjœcie Mesjasza, Zbawcy i Odkupicie-
la ludzkoœci. Wielkim dniem radoœci by³o Zwiastowanie, któ-
rego opis ewangeliczny sta³ siê natchnieniem dla wielu arty-
stów malarzy. Radoœæ obok g³êbokiej pokory przebija ze wspa-
nia³ego hymnu Magnificat, wyœpiewanego przy okazji spotka-
nia ze œw. El¿biet¹. A któ¿ przeniknie i ogarnie radoœci Matki



256

Najœwiêtszej w Betlejem, w noc narodzenia Boskiego Syna,
a póŸniej radoœci p³yn¹ce z codziennego ¿ycia w Nazaret? Na-
wet œmieræ Jej, rozstanie siê z tym ¿yciem opromienione by³o
radosn¹ nadziej¹ spotkania z Synem. Dalsze radoœci – to Wnie-
bowziêcie i pe³nia uwielbienia w niebie. Oto ca³y ³añcuch ra-
doœci Maryi.

Zapewne chwile radoœci by³y przeplecione tak¿e bólem cier-
pienia, mêk¹ i ofiar¹. Gdziekolwiek tryska wesele i rozbrzmie-
wa œpiew uniesienia, tam zawsze u Ÿróde³ znajduje siê krzy¿.
Spod krzy¿a wyp³ywa strumieñ szczêœcia i radoœci. Nawet cier-
pienie, znoszone z poddaniem siê woli Bo¿ej, rodzi³o w Jej
sercu radoœæ. Wiedzia³a bowiem, ¿e Jej cierpienie, z³¹czone
z cierpieniem Syna, przyniesie b³ogos³awione skutki, uwolni
z niewoli z³a i szatana przysz³e Jej dzieci duchowe. Nie bê-
dzie wiêc przesady w twierdzeniu, ¿e Matka Boska jest nie
tylko bolesn¹, lecz i radosn¹, i nie smutek, lecz radoœæ prze-
wa¿a³a w Jej ziemskim ¿yciu.

Bóg jest radoœci¹ i szczêœciem. Radoœci¹ swoj¹ chce siê
z nami dzieliæ w wiecznoœci. Stworzeni jesteœmy dla radoœci
i pragnienie jej wla³ Bóg w nasze serca. Wprawdzie droga do
wiecznoœci wiedzie przez ziemiê, która zawsze bêdzie krain¹
³ez i wygnania, niemniej jednak radoœæ, a nie smutek, ma byæ
motorem naszego ¿ycia. Smutek, zw³aszcza nieprzepojony
modlitw¹, zawsze bêdzie czynnikiem szkodliwym. W Ksiê-
dze Syracha czytamy: Nie wydawaj duszy swej smutkowi ani
nie drêcz siebie myœlami. Radoœæ serca jest ¿yciem cz³owieka,
a weso³oœæ mê¿a przed³u¿a dni jego (Syr 30,21-22).

Dla smutku nie ma miejsca w ¿yciu prawdziwie katolic-
kim, bo nawet cierpienie, z³o fizyczne mo¿na przemieniæ na
prawdziwe skarby Bo¿ych zas³ug. A tak¿e z³o moralne, czyli
grzech, jedyne z³o i s³uszna przyczyna smutku, mo¿e i powin-
na zaprowadziæ cz³owieka do mi³osierdzia Bo¿ego, do poku-
ty, a przez to do radoœci przebaczenia.

S³yszy siê nieraz zarzut, ¿e religia Chrystusowa jest wro-
giem radoœci, wszak to religia Ukrzy¿owanego, ¿alu za grze-
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chy, pokuty i przygnêbienia. Gdzie tu miejsce na wesele, œmiech
i taniec, gdzie miejsce na brawurê m³odoœci? Mo¿e duchowe-
mu starcowi odpowiada nastrój takiej religii, ale nie ludziom
si³y i czynu, rozmachu i optymizmu. To podobno religia roz-
bitków, dekadentów i po³amañców psychicznych, ale nie lu-
dzi zdrowych na duszy i ciele. Œw. Pawe³ wo³a nie tylko do
Filipian, lecz tak¿e i do nas: Weselcie siê w Panu zawsze, po
wtóre mówiê, weselcie siê! (Flp 4,4). Smutek zostawmy tym,
którzy œwiadomie i dobrowolnie wyrzekaj¹ siê radoœci dzie-
ci Bo¿ych i wybieraj¹ rozpacz grzechu i beznadziejnoœæ nie-
wiary.

Bardzo znamienny pod tym wzglêdem jest list m³odego stu-
denta Politechniki Warszawskiej. W 15. roku ¿ycia utraci³ on
wiarê w Boga. Mia³ jeszcze wiarê w ludzi i w imiê tej wiary
pracowa³, walczy³. PóŸniej przysz³o rozczarowanie, jak¿e bo-
lesne wyznanie: My 18- i 20-latki, choæ wzrastamy w nowych
warunkach, nie jesteœmy szczêœliwi; bolesne jest bowiem zro-
zumieæ, ¿e to nowe, tak bardzo stare; tak czêsto do naszego
wymarzonego niepodobne. Bolesne jest traciæ wszystko, w co
siê wierzy³o.

Ktoœ myœl¹cy powiedzia³: Wy, katolicy, otrzymaliœcie wszyst-
ko za darmo i dlatego nie cenicie tego, co posiadacie – tak, to
jest prawda. Posiadamy bardzo wiele. Otrzymaliœmy Ewange-
liê, tê dobr¹, radosn¹ nowinê, prawdê Bo¿¹, która chroni nas
przed b³êdem i pomaga nam byæ dobrymi. A w³aœnie prawda
i dobro stanowi¹ podstawê prawdziwej radoœci ¿ycia. Wszelkie
inne radoœci s¹ tylko z³udzeniem i oszukiwaniem samego siebie.

Radoœæ nasza p³ynie przede wszystkim z Boga, bo On jest
pe³ni¹ szczêœcia i Ÿród³em wszelkiej radoœci. St¹d szczêœciem
dla nas jest mo¿noœæ rozmawiania z Bogiem w formie modli-
twy, mo¿noœæ uczestniczenia we Mszy œwiêtej oraz bezpoœredni
kontakt z Chrystusem w Komunii œwiêtej. Czy w œwietle tych
prawd mo¿na dziwiæ siê radoœci œw. Franciszka z Asy¿u, zwa-
nego „weso³ym bratem”, który przed œmierci¹ kaza³ sobie œpie-
waæ radosny hymn do s³oñca?
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Radoœæ nasza p³ynie z nas samych. Ile¿ pokoju i wewnêtrz-
nej radoœci daje nam na przyk³ad œwiadomoœæ spe³nionego
obowi¹zku albo choæby œwiadomoœæ, ¿e jesteœmy ludŸmi, stwo-
rzonymi na obraz i podobieñstwo Bo¿e, ¿e mamy prawo zwra-
caæ siê do Boga „Ojcze”, ¿e mamy pewnoœæ, i¿ On pamiêta
o nas i troszczy siê jak najlepszy Ojciec.

Dalej œwiadkiem wielu naszych radosnych prze¿yæ jest nasz
Koœció³ ze swoj¹ liturgi¹, piêknym œpiewem i malarstwem.
Ka¿da niedziela dobrze przemodlona stanowi jasny promieñ
w szarzyŸnie naszego codziennego ¿ycia. Ile radoœci sprawia-
j¹ nam coroczne uroczystoœci Bo¿ego Narodzenia ze swoj¹
liturgiczn¹ i obrzêdow¹ opraw¹, z kolêdami, czy  Œwiêta Wiel-
kanocne.

Mo¿e najczêœciej zjawia siê radoœæ, gdy zapominamy o so-
bie w s³u¿bie innym lub gdy d¹¿ymy do zrealizowania wiel-
kiego pragnienia. Haendel napisa³ swe wielkie oratorium Me-
sjasz w przeci¹gu trzech tygodni. Pracuj¹c rano, wieczór i w
nocy, dotyka³ zaledwie po¿ywienia, które przed nim stawiano.
Gdy skoñczy³ drug¹ czêœæ, która zawiera³a porywaj¹ce Allelu-
ja, podbieg³ do okna, p³acz¹c z radoœci, a s³u¿¹cy s³ysza³, jak
ten wielki muzyk wo³a³: Chyba widzia³em niebo przed sob¹
i majestat Boga. Radoœæ najczêœciej zjawia siê, gdy nie ucie-
kamy od ¿ycia, od jego smutków, walk i nadziei. Kto chce za
wszelk¹ cenê unikn¹æ ryzyka, niebezpieczeñstwa i cierpienia,
ogranicza mo¿liwoœci spotkania radoœci.

„Il Regno” – czasopismo wychodz¹ce w Bolonii, bardzo
uczulone na aktualne problemy Koœcio³a, og³osi³o ankietê
wœród intelektualistów, teologów, pisarzy i duszpasterzy na
temat smutku i radoœci w ¿yciu chrzeœcijanina. Cierpienie na
œwiecie, specjalnie w niektórych swych przejawach, potêguje
siê i wzrasta. Zagadnienie g³odu, nêdzy, niesprawiedliwoœci
spo³ecznej, nie mówi¹c o cierpieniach g³êbszych, jakimi s¹
grzechy, b³êdy, napieraj¹ na sumienie ludzkie ca³ym swym
przyt³aczaj¹cym ciê¿arem. Napiera i czêsto za³amuje jego rów-
nowagê, powoduj¹c, ¿e d¹¿enie do nadprzyrodzonoœci zostaje
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przyg³uszone troskami wy³¹cznie materialnymi i skierowany-
mi ku sprawom tego œwiata.

Wielu katolików staje wobec drêcz¹cego problemu sumie-
nia, czy nale¿y ratowaæ cia³a, czy te¿ dusze. Organizatorzy
ankiety na podstawie wielu wypowiedzi stwierdzaj¹, ¿e œwiê-
toœæ jest syntez¹ dwu przeciwieñstw: radoœci i bólu. Radoœæ
i ból w pe³ni znajduj¹ rozwi¹zanie w œwiêtoœci.

W jaki sposób maj¹ rozwi¹zaæ problem przeciêtni chrze-
œcijanie? – w wyrzeczeniu. Jeœli ktoœ w wyrzeczeniach prze-
kracza swe si³y, zaparcie siê siebie nie uczyni go wolnym, ale
niespokojnym, zatroskanym – w efekcie egoist¹ i cz³owiekiem
chciwym.

Jakie jest kryterium rozpoznania wielkoœci i mo¿liwoœci
w³asnych si³? Znakiem, poza który nie mo¿e wychodziæ roz-
tropna hojnoœæ, jest radoœæ. Cz³owiek musi dawaæ siebie in-
nym dopóty, dopóki to dawanie nie zaczyna go czyniæ smut-
nym, dopóki wewnêtrzny pokój jest tworzywem, z którego zbu-
dowane s¹ jego dni. Niepokój rodzi brak ufnoœci, zniechêcenie
i grzech. Nie wolno nam wychodziæ poza w³asn¹ wewnêtrzn¹
radoœæ. Radoœæ ta musi siê stale pog³êbiaæ i rozszerzaæ.

Mówimy o Matce Bo¿ej, ¿e jest przyczyn¹ naszej radoœci.
Chcemy, ¿eby by³a przyczyn¹ naszej radoœci, ale niezbyt lubi-
my siê zastanawiaæ, jaka to ma byæ ta radoœæ. Matka Boska
jest przyczyn¹ naszej radoœci, bo za Jej przyczyn¹ spe³ni³o siê
oczekiwanie narodu wybranego i ca³ego œwiata. Oto Pan przyj-
muje lud swój do siebie. Nowe ¿ycie, nowy œwiat, nowa ra-
doœæ, której, wed³ug s³ów Pana Jezusa, nikt nam nie odbierze.
Takiej radoœci jest przyczyn¹ Maryja. I tak¹ radoœæ chce ka¿-
demu z nas u Boga uprosiæ, bo po to przyszed³ Jej Syn na œwiat,
¿ebyœmy ¿ycie mieli i, obficie mieli. Ale trzeba pamiêtaæ, ¿e
Pana Jezusa i tê radoœæ doskona³¹, któr¹ w sobie niesie, mo¿-
na przyj¹æ, ale mo¿na te¿ odtr¹ciæ.

Przyszed³ do swoich, a swoi Go nie przyjêli (J 1,11) – jak
mówi Pismo Œwiête, bo szukali swoich w³asnych radoœci, ku-
powali ziemiê, ¿enili siê i mówili do Pana, który prosi³ ich na
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gody radoœci: Proszê ciê, miej mnie za wymówionego (£k 14,19).
Ale Pan Bóg nie przyjmuje naszych wymówek, gdy¿ stworzy³
nas dla siebie i tylko z Nim mo¿e nasze serce doznaæ ukojenia.

Niechaj Matka Bo¿a, „Przyczyna naszej radoœci”, uprosi
nam pe³ne i prawdziwe zrozumienie, ¿e stworzeni zostaliœmy
do radoœci trwa³ej i wielkiej, która sprawia, ¿e serce mówi:
Wielbi dusza moja Pana, i raduje siê duch mój w Bogu, moim
Zbawcy (£k 1,46-47).

Stanis³aw Polonis

Przybytku Ducha Œwiêtego

Wœród chrzeœcijan pierwszych wieków utrwali³o siê prze-
konanie o pobycie i wychowaniu Maryi w œwi¹tyni jerozolim-
skiej. Nie chodzi nam bynajmniej o stwierdzenie tego faktu,
ale nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e Maryja ¿y³a duchem œwi¹tyni, ¿e
zarówno w Jej sercu, jak i dooko³a Niej panowa³ nastrój œwi¹-
tynny, nastrój Pisma Œwiêtego, nastrój Izraela. Rozmodlona
Jej dusza poddawa³a siê z najwiêksz¹ uleg³oœci¹ dzia³aniu
Ducha Œwiêtego, który czyni³ w Niej œwi¹tyniê, przyozdabia³
³askami i wszystkimi darami Bo¿ej œwiêtoœci, wychowywa³ na
Matkê S³owa Wcielonego. Dlatego Maryjê nazywamy „Przy-
bytkiem Ducha Œwiêtego”.

Wiemy z Pisma Œwiêtego, ¿e przybytkiem nazywano œwi¹-
tyniê, stanowi¹c¹ centralny œrodek kultu, mieszkanie Boga Jah-
we; przyozdobione w najcenniejsze klejnoty Miejsce Najœwiêt-
sze, do którego móg³ siê zbli¿yæ arcykap³an, i to raz w roku.
W³aœciwy przybytek sta³ na dziedziñcu zwanym Miejscem Œwiê-
tym, gdzie mogli przebywaæ tylko kap³ani. Wierni przebywali
na dziedziñcu dla siebie przeznaczonym, gdy¿ nie byli godni do
zbli¿enia siê do Jahwe, pomimo to odczuwali bliskoœæ przybyt-
ku. Przybytek stanowi³ ognisko ¿ycia duchowego narodu wy-
branego. Do œwi¹tyni jerozolimskiej na wiêksze œwiêta œpieszy³y
pielgrzymki nie tylko z Palestyny, ale z ca³ej diaspory ¿ydowskiej.
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Tak¹ œwi¹tyni¹ dla Ducha Œwiêtego by³a Maryja. Duch
Œwiêty zstêpuje na Ni¹ nie tylko jednorazowo przy Zwiasto-
waniu, lecz przebywa w Niej stale, jak w swoim przybytku,
jako Duch mi³oœci i œwiêtoœci. Ta obecnoœæ Ducha Œwiêtego
sprawia, ¿e ³aska jednoczy w Niej ca³e ¿ycie przyrodzone i nad-
przyrodzone tak, ¿e to, co ludzkie nie zatraca siê w tym, co
Boskie, ale otrzymuje w nim sw¹ najwy¿sz¹ pe³niê i doskona-
³oœæ. Chocia¿ Maryja otrzyma³a od Boga najobfitsze i najwspa-
nialsze dary, które uczyni³y J¹ godn¹ S³owa Wcielonego, to
jednak jest nam Ona szczególnie bliska. Jest Ona, jak i my,
córk¹ Adama i dlatego równie¿ i nasz¹ Siostr¹, poniewa¿ po-
siada wspóln¹ nam wszystkim naturê ludzk¹. Zosta³a Ona
wprawdzie zachowana od zmazy pierworodnej, ze wzglêdu
na przysz³e zas³ugi Chrystusa, ale sama osobiœcie pomno¿y³a
dary od Boga otrzymane sw¹ wzorow¹ doskona³¹ wiar¹, i to
w takim stopniu, i¿ zas³u¿y³a sobie na przekazany przez Ewan-
geliê tytu³: B³ogos³awiona jesteœ, któraœ uwierzy³a, ¿e spe³ni¹
siê s³owa powiedziane Ci od Pana (£k 1,45).

Koœció³ powszechny, rozwijaj¹c bogactwo formy swego
¿ycia i gorliwego dzia³ania, znajduje w Bogarodzicy Dziewi-
cy najwspanialszy przyk³ad doskona³ego naœladowania Chry-
stusa. Stawia nam J¹ za wzór do naœladowania w wierze,
w chêtnej uleg³oœci wobec natchnieñ ka¿dej otrzymanej z nie-
ba ³aski, a tak¿e kszta³towania w³asnego ¿ycia ca³kowicie we-
d³ug Chrystusowych przykazañ i wymogów mi³oœci.

Ten wzór ma o¿ywiaæ w nas coraz gorêtsz¹ mi³oœæ ku bra-
ciom, pobudzaj¹c nas do umi³owania ubogich i do wprowa-
dzenia w ¿ycie sprawiedliwoœci i pokoju. Maryja jest zjedno-
czona wewnêtrznie z Bogiem, nosi w sobie ¿ycie Boga-Cz³o-
wieka. Oddaje Mu w³asne ¿ycie i przyjmuje Go. Pe³nia ¿ycia,
która jest w Chrystusie, staje siê powoli i stopniowo udzia³em
ka¿dego chrzeœcijanina dziêki Duchowi Œwiêtemu, który za-
mieszkuje w ochrzczonym i przemienia go wewnêtrznie,
kszta³tuj¹c w nim Chrystusa. Dziêki Duchowi Œwiêtemu ka¿-
dy mo¿e zwracaæ siê do Boga, jako do swego Ojca Abba –
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Ojcze (Rz 8,15). I w nas jest to miejsce œwiête, w którym przez
³askê ¿yje Chrystus, bardziej nam wewnêtrzny ni¿ my sami
sobie, ogarnia nas, przenika nasz umys³ i wolê i kieruje naszy-
mi uczuciami, ¿yje i dzia³a w nas tak, ¿e powtórzyæ mo¿emy na
œw. Paw³em: ̄ yjê ju¿ nie ja, ale ¿yje we mnie Chrystus (Ga 2,20).

Ale warunkiem tego jest tak iœæ przez œwiat, jak Maryja.
Duch ludzki umie z rzeczy ma³ych uczyniæ coœ wielkiego,
œwiêtego i wiecznego. Wszelkie powszednie rozmowy, grzecz-
noœci i przykroœci wynik³e z obcowania z innymi, przyjête du-
sz¹ g³êbok¹, mog¹ byæ przekszta³cone przez cierpliwoœæ, deli-
katnoœæ w mi³oœæ, o której poucza Jezus, mówi¹c: Jeœli Mnie
kto mi³uje, bêdzie zachowywa³ s³owo moje, a Ojciec mój umi³u-
je go i przyjdziemy u niego, i mieszkanie z nim uczynimy
(J 14,23).

S¹ ludzie o duszy jak urodzajne pola, przyjmuj¹ce i rozwi-
jaj¹ce ka¿de ziarno. U¿yŸnia ich ka¿de spotkanie z Chrystu-
sem i Jego Matk¹, która od samego pocz¹tku Koœcio³a by³a
czczona przez chrzeœcijan, bo ju¿ Aposto³owie z wielk¹ czci¹
odnosili siê do Matki Jezusa, opiekowali siê Ni¹ razem, mo-
dlili siê, kiedy Jej Syn wst¹pi³ do nieba. Dowodem czci Matki
Najœwiêtszej jest choæby odnaleziona w 1938 roku, pochodz¹ca
z III wieku po Chrystusie, modlitwa Pod Twoj¹ obronê, do
której uciekali siê pierwsi chrzeœcijanie.

Spotkanie Maryi z Duchem Œwiêtym sta³o siê trwa³ym, nie-
roz³¹cznym, Przez Ducha Œwiêtego Maryja z³¹czy³a siê z ca³¹
Trójc¹ Œwiêt¹. Chciejmy skorzystaæ z tej bliskoœci Maryi z Bo-
giem, z tej œwi¹tyni, zbli¿my siê do tego przybytku, aby za Jej
poœrednictwem otrzymaæ wiele ³ask potrzebnych dla naszego
uœwiêcenia. Gdy bêdziemy J¹ czciæ i za Jej poœrednictwem
prosiæ Chrystusa, z pewnoœci¹ nam nie odmówi, tak jak nie
odmówi³ swej Matce na ziemi jako Bóg-Cz³owiek. Maryja jest
œwi¹tyni¹ Boga, jest przybytkiem Ducha Œwiêtego. PójdŸmy
w Jej œlady i uczyñmy z nas przybytek, w którym zamieszka³
na sta³e Bóg. Aby jednak to otrzymaæ, najpierw trzeba przy-
gotowaæ mieszkanie dla Boga, jak Bóg przygotowa³ w Maryi
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o wiele wczeœniej ni¿ w Niej zamieszka³. Dlatego ju¿ teraz sta-
rajmy siê oczyœciæ i przyozdobiæ ten przybytek, w którym
mamy goœciæ naszego Najœwiêtszego Pana. Aby to osi¹gn¹æ,
proœmy Matkê Najœwiêtsz¹, aby nam pomog³a przygotowaæ
siê na przyjêcie do naszego przybytku najlepszego Boga.

Marian Podolski

Przybytku chwalebny

Jedn¹ z wa¿nych prawid³owoœci w œwiecie odkryt¹ przez
cz³owieka jest celowoœæ. Ca³a przyroda o¿ywiona i nieo¿ywio-
na dzia³a celowo. Wszystko, co jest w ruchu, co dzia³a, zmie-
rza do jakiegoœ celu. Zasada celowego dzia³ania rozci¹ga siê
tak¿e na cz³owieka, na jego ¿ycie biologiczne i osobowe. O ile
jednak w œwiecie przyrody cel nie jest i nie mo¿e byæ uœwia-
domiony, o tyle cz³owiek zwykle œwiadomy jest celu swego
dzia³ania. Zreszt¹ sam wyznacza sobie cele, które stara siê
osi¹gn¹æ. Gdy niekiedy natrafia na trudnoœci w drodze do
celu, tym bardziej jest œwiadomym swego celowego dzia³a-
nia.

W takim kontekœcie zasadnym staje siê pytanie o podsta-
wowy cel ca³ego stworzenia: w jakim celu Bóg powo³a³ do
istnienia stworzenie? Nauka katolicka odpowiada – dla Bo¿ej
chwa³y. Celem stworzenia jest oddawanie chwa³y Bogu. Dla-
tego te¿ natchniony autor ustami trzech m³odzieñców wzywa³
kiedyœ ca³e stworzenie do oddawania chwa³y Bogu: Wszystkie
Pañskie dzie³a, b³ogos³awcie Pana, chwalcie i wywy¿szajcie
Go na wieki! (Dn 3,57).

Cz³owiek zraniony grzechem pierworodnym sta³ siê kon-
kurentem Pana Boga w odbieraniu chwa³y. Wiele razy bywa³o
tak, ¿e nie zabiega³ o g³oszenie chwa³y Boga, ale o zdobywa-
nie chwa³y dla samego siebie. O tak¹ postawê zosta³ podejrza-
ny sam Chrystus. Dlatego w konflikcie z faryzeuszami wyraŸ-
nie powiedzia³: Je¿eli Ja sam siebie otaczam chwa³¹, chwa³a
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moja jest niczym. Ale jest Ojciec mój, który Mnie chwa³¹ ota-
cza, o którym wy mówicie: „Jest naszym Bogiem”, ale wy Go
nie znacie (J 8,54-55). Chrystus nie szuka³ swojej chwa³y, ni-
czego nie robi³, by Go chwalono i podziwiano. Na drodze swe-
go cierpienia i poni¿enia, nie dokona³ nawet ¿adnego cudu,
nie zaimponowa³ swoj¹ Bo¿¹ moc¹. Nie szuka³ bowiem swo-
jej chwa³y; obce mu by³y drogi, na których ludzie zwykle szu-
kaj¹ swojej chwa³y. Ten, kto otacza chwa³¹ – to Ojciec: Ale
jest Ojciec, który Mnie chwa³¹ otacza... (J 8,54b). A wiêc kto
nie szuka swojej chwa³y, ale zabiega o chwa³ê Boga, tego Bóg
w³aœnie otacza chwa³¹, tego Bóg wywy¿sza. Jezus zosta³ wy-
wy¿szony w chwale zmartwychwstania. Taka jest Bo¿a eko-
nomia. Kto szuka chwa³y Boga, a nie swojej, ten zostaje wy-
wy¿szony, tego sam Bóg otacza chwa³¹.

Ta prawid³owoœæ ujawni³a siê tak¿e w ¿yciu Najœwiêtszej
Maryi Panny. Ona ca³e ¿ycie szerzy³a chwa³ê Boga przez spe³-
nianie dzie³a, do którego Bóg J¹ przeznaczy³, tak ¿e mog³aby
do siebie odnieœæ s³owa: Ja Ciebie otoczy³em chwa³¹ na ziemi
przez to, ¿e wype³ni³em dzie³o, które Mi da³eœ do wykonania (J
17,4). W Maryi zajaœnia³a chwa³a samego Boga, przeze to, ¿e
wype³ni³a wiernie do koñca Jego wolê. Sta³a siê przez to „na-
czyniem chwalebnym”, „przybytkiem chwalebnym”, a wiêc
miejscem urzeczywistniania siê chwa³y samego Boga. Odda-
nie siê Bogu, szerzenie Jego chwa³y sprawi³o, ¿e sama Maryja
zosta³a otoczona chwa³¹ przez Boga, zosta³a nape³niona œwiê-
toœci¹, sta³a siê kimœ godnym chwa³y: Oto b³ogos³awiæ mnie
bêd¹ odt¹d wszystkie pokolenia, gdy¿ wielkie rzeczy uczyni³
mi Wszechmocny (£k 1,48-49).

Œw. Pawe³ nazywa wybrane dusze naczyniami przeznaczo-
nymi do u¿ytku zaszczytnego (por. Rz 9,21; 2 Tm 2,20); naczy-
niami, gdy¿ s¹ wype³nione mi³oœci¹ Bo¿¹. Maryja jest naczy-
niem, przybytkiem chwalebnym, nie tylko dlatego ¿e Jej du-
sza jest „pe³na ³aski”, ale tak¿e dlatego ¿e nosi³a Przyczynê
wszystkich ³ask, samego Syna Bo¿ego, którego poczê³a, uro-
dzi³a i wychowa³a.
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Patrz¹c na Maryjê jako „Przybytek chwalebny”, pomyœl-
my o naszej postawie wobec g³oszenia chwa³y Boga, tak¿e
wobec zabiegania o nasz¹ chwa³ê: jak d¹¿ymy i gdzie znajdu-
jemy prawdziw¹ chwa³ê?

Najpierw zauwa¿my, ¿e cz³owiek zraniony grzechem pier-
worodnym bywa ³asy na pochwa³y. Któ¿ siê wewnêtrznie nie
cieszy, gdy spotykaj¹ go s³owa uznania, s³owa pochwa³y, a na-
wet zachwytu od innych. Jest faktem, ¿e ludzie, przynajmniej
niektórzy, chwal¹ drugich. Czyni¹ to czasem bardzo chêtnie.
Jednak¿e wœród chwal¹cych s¹ tacy, którzy chwal¹ szczerze,
z przekonania, z potrzeby serca, ale s¹ i tacy, którzy chwal¹
ob³udnie, bez przekonania. Chc¹ przez to coœ zyskaæ, œwiado-
mie chc¹ przez to kogoœ utwierdzaæ w b³êdzie, by coœ dla sie-
bie otrzymaæ. Jest to postawa niemoralna, niegodna chrzeœci-
janina. Chwalenie drugich jest usprawiedliwione jedynie wte-
dy, gdy wyrasta z naszego wewnêtrznego przekonania i gdy
nie towarzyszy mu zamiar osi¹gniêcia w³asnego celu. W chwa-
leniu ma byæ zawarta prawda moralna, a wiêc zgodnoœæ z we-
wnêtrznym przekonaniem.

Ka¿dy cz³owiek, id¹c za przyk³adem Chrystusa, nie powi-
nien zabiegaæ o swoj¹ chwa³ê. Taka chwa³a, jeœli nawet przyj-
dzie, bêdzie niczym, bêdzie tafl¹ lodu, która siê stopi w pro-
mieniach s³oñca. Je¿eli Ja sam siebie otaczam chwa³¹, chwa³a
moja jest niczym (J 8,54a). W ka¿dym czynie podejmowanym,
w ka¿dej decyzji dzia³ania, winno byæ zawarte pragnienie szu-
kania chwa³y Bo¿ej. Przeto czy jecie, czy pijecie, czy cokol-
wiek innego czynicie, wszystko na chwa³ê Bo¿¹ czyñcie (1 Kor
10,31) – mówi Aposto³.  W ka¿dym naszym dzia³aniu On ma
wzrastaæ, ja zaœ mam siê umniejszaæ (J 3,30), bo: Kto siê poni-
¿a, bêdzie wywy¿szony (£k 18,14).

W takiej postawie wychwalajmy Boga w Maryi, który uczy-
ni³ J¹ „Przybytkiem chwalebnym”. Proœmy J¹ tak¿e, byœmy –
na Jej wzór – sami stawali siê naczyniami, przybytkami Bo¿ej
chwa³y.

ks. Ignacy Dec
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Przybytku s³awny pobo¿noœci

Bóg Wszechmog¹cy przebywa wszêdzie: w ca³ym wszech-
œwiecie i w ka¿dej jego cz¹stce. Nie ma miejsca, gdzie nie by³-
by obecny. Zwróæmy jednak uwagê, ¿e inaczej Bóg przebywa
w œwiecie – w rzeczach, podtrzymuj¹c je w istnieniu i dzia³a-
niu, a inaczej mieszka w ludziach, zw³aszcza w ludzkim du-
chowym wnêtrzu.

Koœció³ poucza o trzech mieszkaniach Boga: w niebie, w sa-
kramentach œwiêtych (zw³aszcza w Najœwiêtszym Sakramen-
cie) i w duszy ludzkiej. S¹ to trzy sanktuaria, gdzie Bóg udzie-
la siê cz³owiekowi. Bóg, najlepszy Ojciec, udziela siê przez
widzenie i mi³oœæ w niebie oraz przez wiarê i mi³oœæ na ziemi.
Wszystkie ludzkie serca od chwili chrztu œw. s¹ szczególnym
miejscem zamieszkania Boga. Tak¿e serca ludzi dobrej woli,
do których nie dotar³a jeszcze Dobra Nowina, s¹ przeznaczo-
ne na mieszkanie Boga. W dojrza³ym ¿yciu, chrzeœcijanin jest
w³aœciwym mieszkaniem dla Boga, jeœli utrzymuje z Nim wiêŸ,
jeœli ¿yje wed³ug nauki Chrystusa. Ci zaœ, którzy s¹ poza chrze-
œcijañstwem, tak¿e stanowi¹ w jakimœ sensie mieszkanie dla
Boga, jeœli ¿yj¹ i postêpuj¹ zgodnie z sumieniem. Bóg dla
wszystkich jest dobrym Ojcem i we wszystkich ludziach chce
mieæ mieszkanie, wed³ug s³ów œw. Paw³a: Albowiem wol¹ Bo¿¹
jest wasze uœwiêcenie, aby ka¿dy z was umia³ utrzymaæ cia³o
w³asne w œwiêtoœci i czci (1 Tes 4,3). Ka¿dy cz³owiek jest we-
zwany, aby byæ godnym mieszkaniem Boga. W Ewangelii œw.
Jana czytamy: Jeœli mnie kto mi³uje, bêdzie zachowywa³ s³owo
moje, a Ojciec Mój umi³uje go i przyjdziemy do niego, i miesz-
kanie u niego uczynimy (J 14,23). Œw. Pawe³ zaœ w 2 Liœcie do
Tymoteusza wyjaœnia, ¿e nie tylko w œwi¹tyni jerozolimskiej
by³y naczynia kryj¹ce w sobie pami¹tki Bo¿e, ale i nasze cia-
³a, nasze serca s¹ naczyniami Bo¿ymi wiêcej lub mniej przez
nas cenionymi, zawieraj¹cymi w sobie skarb drogocenny, bo
duszê nieœmierteln¹. Jest ona obrazem Boga oraz iskr¹, któr¹
roznieci³ w nas Najwy¿szy, a która nigdy nie zgaœnie.
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W ilu sercach naszych przebywa Bóg? Pomyœlmy tylko
o naszych sercach. S¹ serca niewiast, które zagasi³y przyro-
dzone uczucia macierzyñskie. S¹ serca mê¿czyzn zatrute al-
koholem. Nie znajdzie siê tam nic wiêcej prócz butelek i wy-
ziewów – czy jeszcze mieszka w nich Bóg? S¹ serca m³odych
katolików, którzy s¹dz¹, ¿e bêd¹ szczêœliwi, gdy pozwol¹ na
wszystko zmys³om. To nie ¿ywe serca lecz dom grzechu, na
których progu rozsiad³a siê rozwi¹z³oœæ. S¹ serca ludzi ¿yj¹-
cych gniewem i nienawiœci¹ do bliŸnich – to nie domy Bo¿e.
S¹ serca, które wprawdzie nie zrywaj¹ z Bogiem przez grzech
ciê¿ki, ale jest w nich jednak wiele niedbalstwa w s³u¿bie Boga,
tyle oziêb³oœci religijnej, ¿e przypominaj¹ œwi¹tynie, w któ-
rych nie p³onie jasnym p³omieniem lampka Bo¿ego ¿ycia. Pusto
w nich i zimno. Mieszka w nich Bóg, ale osamotniony, zapo-
mniany, odgrodzony murem ziemskich uciech. S¹ równie¿ serca
godne przybytku Boga – czy te¿ takie, które wk³adaj¹ wiele
wysi³ku w to, aby godnie przyj¹æ Boga w swoim wnêtrzu, aby
zamieszka³ w tym ¿ywym przybytku na sta³e.

Mimo starañ nikt z ludzi nie zdo³a³ dorównaæ Maryi w tak
godnym goszczeniu Boga, jak to Ona uczyni³a, a któr¹ zwie-
my „Przybytkiem s³awnym pobo¿noœci”. By³a przecie¿ praw-
dziwym cz³owiekiem jak i my, a mimo to nikt nie jest w stanie
zrozumieæ i odczuæ, w jakiej pe³ni udziela³ siê Duch Bo¿y w du-
szy Maryi. Miêdzy t¹ dusz¹ a Bogiem nie by³o najmniejszych
przeszkód, nie by³o grzechu, samolubstwa, ci¹¿enia ku mar-
noœci, nie by³o z³ej sk³onnoœci. Mog³o zatem zaistnieæ idealne
zjednoczenie Ducha Bo¿ego z dusz¹ Maryi, gdy¿ udziela³ siê
Duch Bo¿y, bogac¹c J¹ ³askami, wci¹¿ wzrastaj¹cym ¿yciem
nadprzyrodzonym wraz z cnotami wlanymi i darami Ducha
Œwiêtego.

W sercu Maryi Bóg mia³ najpiêkniejsze mieszkanie na zie-
mi. By³o ono rzeczywiœcie „przybytkiem s³awnym pobo¿no-
œci”. Ile aktów mi³oœci, myœli i uczuæ oraz ochoczych ofiar
unosi³o siê z o³tarza serca Maryi ku Bogu. To by³o Jej niebo na
ziemi. Maryja by³a szczególnym miejscem zamieszkania Trójcy
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Œwiêtej w stworzonym œwiecie. Patrzymy w Jej serce, czyste
i rozmodlone, rozpromienione ukochaniem Boga, ¿yczliwe
i us³u¿ne dla ludzi. Chcemy naœladowaæ Maryjê, aby uczyniæ
nasze serca godnymi przybytkami Boga na wzór Jej serca. Nasz
wysi³ek bêdzie skuteczniejszy, gdy rozpoczniemy nasz¹ pracê
od poznania serca Maryi, tego przybytku, w którym zamiesz-
ka³ Chrystus i z którego otrzyma³ serce cielesne. On zaœ od-
wdziêczy³ siê Maryi przez wzbogacenie duchowe Jej serca.

W ogólnoludzkim wymiarze serce – to ca³y cz³owiek, to
wartoœæ i wielkoœæ ca³ej osoby ludzkiej. Czêsto przy ocenie
cz³owieka mówimy o sercu szlachetnym i pod³ym, o sercu
otwartym i zamkniêtym, o sercu litoœciwym i twardym. Szla-
chetn¹ ambicj¹ dobrego dziecka jest poznaæ serce swojej mat-
ki. Aby je poznaæ, musi wejrzeæ w œwiat myœli, pobudek, aspi-
racji i udrêk swej kochanej matki, w ogrom jej poœwiêceñ i bez-
interesownej jej mi³oœci. Zainteresowanie sercem matki winno
byæ i z tej racji, ¿e temu sercu zawdziêcza dziecko wszystko,
jest bowiem ona Ÿród³em fizycznego i duchowego ¿ycia.

Koœció³ œwiêty, ustanawiaj¹c œwiêto Niepokalanego Serca
Maryi, zachêca nas do dzieciêcej wytrwa³oœci, aby lepiej po-
znaæ, ukochaæ i naœladowaæ serce Maryi, gdy¿ wszyscy czer-
piemy z dobroci i bogactw Tego przybytku Boga. Wszyscy,
bo zarówno œwiêci, jak i grzesznicy, doroœli i dzieci, mamy
w tym sercu schronienie. Jak ka¿da matka karmi swe niemow-
lêta mlekiem piersi, tak Maryja nasyca nas mi³oœci¹ Swego
serca.

Zatem trzeba nam coraz lepiej poznaæ tê Matkê, wpatry-
waæ siê w Jej œwiat duchowy i wci¹¿ zbli¿aæ siê do Niej po-
przez wypracowan¹ z trudem postawê moraln¹, aby i nasze
serca sta³y siê godnymi przybytkami Boga.

Bogdan Kaczorowski
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Ró¿o duchowna

Prze¿ywamy obecnie najpiêkniejszy miesi¹c roku – zielo-
ny i kwiecisty maj. Wszyscy zachwycamy siê wiosenn¹ przy-
rod¹, powracaj¹c¹ do ¿ycia po kilkumiesiêcznym uœpieniu zi-
mowym. Ludzie w tym miesi¹cu szukaj¹ kwiatów wiosennych
i zrywaj¹c je, ozdabiaj¹ o³tarze, kaplice, figury i mieszkania.
Wœród wszystkich kwiatów, jakie mo¿emy spotkaæ, jak¹œ szcze-
góln¹ piêknoœci¹ i wonnoœci¹ odznaczaj¹ siê ró¿e. Mamy ich
w przyrodzie ponad dwieœcie ró¿nych gatunków, s¹ ró¿nego
koloru. Mo¿emy je spotkaæ we wszystkich czêœciach œwiata
i we wszystkich znanych nam okresach historii. Wspomina
tak¿e o nich Pismo Œwiête. Ksiêga Eklezjastesa mówi o uro-
czych liliach i ró¿ach, rosn¹cych przy Ÿród³ach i nad brzegami
rzek palestyñskich.

O ró¿y czêsto mówili poeci. Zestawiali jej piêkno z uro-
kiem dziewczyny. Dziewczê, które cudownie uwolnionemu œw.
Piotrowi w Jerozolimie podesz³o otworzyæ drzwi domu, w któ-
rym byli zebrani chrzeœcijanie, nosi³o imiê Rode, czyli Ró¿a
(por. Dz 12,13).

Œliczna wyspa Rodos wziê³a sw¹ nazwê od ró¿y. Ró¿a, jako
królowa kwiatów, sta³a siê wiêc w historii synonimem piêkna.
Do niej przyrównywano rzeczy najpiêkniejsze i najszlachet-
niejsze.

Ró¿¹ oœmielano siê nazwaæ sam¹ Matkê Chrystusa – Ma-
ryjê. Tradycja chrzeœcijañska przypisa³a Jej ten tytu³ „Ró¿y”
z dodatkiem „duchowna”, by wyraziæ to, ¿e Maryja prowadzi-
³a g³êbokie ¿ycie wewnêtrzne, ¿e by³a mistycznie zjednoczo-
na z Bogiem. Rosa mistica, „Ró¿a duchowna”, to tytu³ wyra-
¿aj¹cy piêknoœæ duchow¹ Maryi, bogactwo Jej cnót, które roz-
kwit³y w Niej jak kwiat ró¿y.

W Piœmie Œwiêtym Starego Testamentu, zw³aszcza w Pie-
œni nad Pieœniami, s¹ zawarte pochwa³y oblubieñca na czeœæ
oblubienicy, które to Koœció³ odnosi³ do Matki Bo¿ej: Ca³a
piêkna jesteœ, przyjació³ko moja, i zmazy pierworodnej nie masz
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w tobie (Pnp 4,7); Jak lilia miêdzy cierniem, tak przyjació³ka
moja miêdzy córkami Adamowymi (Pnp 2,2); Wywy¿szy³am siê
jako krzew ró¿y w Jerychu (Syr 24,14).

Maryja od samego niepokalanego poczêcia ros³a jak lilia
œwiêtoœci pomiêdzy grzesznym cierniem. By³a najpiêkniejszym
kwiatem narodu wybranego. Jej wielkoœæ i œwiêtoœæ p³ynie st¹d,
¿e by³a Matk¹ samego Syna Bo¿ego. z Chrystusa na Ni¹ pada
blask, podobnie jak pada z ka¿dego szlachetnego dziecka na
matkê. Chrystus nasz Zbawiciel nie ukaza³ siê wœród nas w spo-
sób cudowny. Chcia³ we wszystkim, o ile to by³o mo¿liwe,
dostosowaæ siê do warunków naszej egzystencji. Wiêc aby siê
narodziæ jako cz³owiek, potrzebowa³ ziemskiej niewiasty –
Matki. Tê niewiastê na Matkê wybra³ sobie spoœród prostych
dziewcz¹t i obdarzy³ J¹ licznymi ³askami i przywilejami, jak
przysta³o na Matkê Zbawiciela.

Nie wiemy z kart Ewangelii zbyt du¿o o Matce Bo¿ej, gdy¿
pierwszorzêdnym przedmiotem kerygmy apostolskiej, a potem
trzonem Ewangelii spisanej sta³o siê Misterium Paschalne Chry-
stusa (Jego mêka, œmieræ i zmartwychwstanie). Aposto³owie
g³osili przede wszystkim Dobr¹ Nowinê o naszym zbawieniu.

O Maryi jest mowa w pierwszych rozdzia³ach Ewangelii
wed³ug œw. Mateusza i œw. £ukasza, w tzw. Ewangelii Dzie-
ciñstwa Chrystusa. W czasie publicznej dzia³alnoœci Pana Je-
zusa Maryjê widzimy tylko na godach weselnych w Kanie
Galilejskiej, a potem na Kalwarii, stoj¹c¹ pod krzy¿em swego
Syna. Z tych wszystkich scen ewangelicznych mo¿emy zauwa-
¿yæ, ¿e ¿ycie ziemskie Maryi, to zewnêtrzne, by³o zupe³nie
zwyczajne, tak zwyczajne, ¿e nikt Jej nie zauwa¿y³, tylko po
prostu ci, którzy kochali Chrystusa. Ona ca³kowicie znika³a
w blasku swego Syna. Pokorna m³oda izraelska dziewczyna,
potem Matka rodziny usuniêta w cieñ, jak zreszt¹ inne matki
rodzin w owym czasie. Nie dokona³a ¿adnych wielkich czy-
nów zewnêtrznych. Ona by³a tylko Matk¹. Ale to tylko ze-
wnêtrzna strona ¿ycia tak mog³a wygl¹daæ. ¯ycie bowiem
wewnêtrzne Matki Chrystusa osi¹gnê³o najwy¿szy szczyt zjed-
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noczenia siê cz³owieka z Bogiem. Maryja mia³a przede wszyst-
kim g³êbok¹ wiarê. Widzimy to chocia¿by ze sceny zwiasto-
wania, kiedy to po – mo¿e ma³o zrozumia³ych dla siebie –
s³owach anio³a: Duch Œwiêty zst¹pi na Ciebie... (£k 1,35), od-
powiedzia³a: Oto ja s³u¿ebnica Pañska, niech mi siê stanie we-
d³ug s³owa twego (£k 1,38). Za ten przyk³ad doskona³ej wiary
Maryja zas³u¿y³a sobie na ewangeliczn¹ pochwa³ê œw. El¿bie-
ty: B³ogos³awiona jesteœ, ¿eœ uwierzy³a... (£k 1,45).

Maryja zapewne kocha³a Pismo Œwiête Starego Przymie-
rza. Czêsto malarze przedstawiaj¹ nam scenê zwiastowania
z Maryj¹ klêcz¹c¹ przy pulpicie, na którym le¿y otwarty zwój
ksiêgi Pisma Œwiêtego. Artysta kierowany opisem Ewangelii
i w³asn¹ wyobraŸni¹ chcia³ przez to wyraziæ nam prawdê, ¿e
Maryja ¿y³a ci¹gle treœci¹ Biblii. Jest inny znamienny fakt w Pi-
œmie Œwiêtym, który pozwala nam przypuszczaæ, ¿e Maryja
¿y³a na co dzieñ s³owem Bo¿ym. Jej hymn Magnificat, wyœpie-
wany u œw. El¿biety, w swej formie jest jakby skopiowanym
hymnem œpiewanym niegdyœ przez Annê – matkê Samuela.

Rozwa¿aj¹c g³êbiê ¿ycia wewnêtrznego Maryi, musimy
jeszcze uœwiadomiæ sobie to, ¿e Maryja doskonale wspó³pra-
cowa³a z ³ask¹ Bo¿¹. Jej œwiêtoœæ by³a nie tylko darem Bo-
skiej hojnoœci, lecz tak¿e owocem ustawicznej i wspania³o-
myœlnej uleg³oœci jej wolnej woli wewnêtrznym natchnieniem
Ducha Œwiêtego. Przez tê doskona³¹ harmoniê i zgodnoœæ miê-
dzy ³ask¹ Bo¿¹ a dzia³aniem Jej ludzkiej natury Maryja odda-
³a najwy¿szy ho³d Trójcy Przenajœwiêtszej, a sama sta³a siê
przes³awn¹ ozdob¹ Koœcio³a, który tak J¹ pozdrawia w swej
liturgii: Tyœ chwa³¹ Jeruzalem, Tyœ weselem Izraela, Tyœ chlu-
b¹ Koœcio³a naszego.

Maryja ze swej strony da³a wszystko, co by³o w Jej mocy.
Mówi¹c jêzykiem wspó³czesnym, w pe³ni odpowiedzia³a na
wezwanie Bo¿e, na ³askê swego powo³ania. To wszystko spra-
wi³o, ¿e osi¹gnê³a najwy¿szy szczyt œwiêtoœci mo¿liwy do osi¹-
gniêcia przez cz³owieka. Mówi¹c jêzykiem poety, sta³a siê piêk-
nym kwiatem ¿ycia wewnêtrznego, piêkn¹ „Ró¿¹ duchown¹”.
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Wszystkie wieki Koœcio³a wpatrywa³y siê w Ni¹ i odda-
wa³y Jej czeœæ jako Matce Zbawiciela. Ukocha³ J¹ w szcze-
gólnoœci naród polski, chwali³ Jej wielkoœæ polsk¹ pieœni¹:
O lilio, jak¿eœ Ty wspania³a, wszelkich cnót rozlewasz woñ;
piêkniejszaœ nad cedry Libanu.

I dzisiaj Maryja winna nam byæ bliska. Sobór Watykañski II
w 8 rozdziale Konstytucji dogmatycznej o Koœciele w duchu
naszych czasów przypomnia³ katolick¹ naukê o Dziewicy Ma-
ryi, okreœli³ Jej pozycjê i rolê w tajemnicy Chrystusa i Koœcio-
³a. Zwróci³ uwagê na powo³anie Maryi przez Boga na Matkê
Zbawiciela i na pe³n¹ z Jej strony odpowiedŸ na to powo³anie.

Ka¿dy z nas otrzyma³ od Boga swoje powo³anie ¿yciowe.
Pochodzimy z ró¿nych œrodowisk. Zostaliœmy wezwani przez
Boga do spe³nienia okreœlonej funkcji ¿yciowej. Jesteœmy po-
wo³ani przez Boga. Powo³anie nasze jest szczególnym powo³a-
niem, powo³aniem do pos³ugiwania w kap³añstwie Chrystuso-
wym. Na to wezwanie Bo¿e winniœmy odpowiedzieæ rzeteln¹
wspó³prac¹ z ³ask¹ naszego powo³ania. Bóg oczekuje od nas
pe³nego wysi³ku duchowego, zaanga¿owania z naszej strony.

Wzorem na drodze w realizacji naszego powo³ania niech
bêdzie Maryja, jedyna córka tej ziemi, która w doskona³y spo-
sób odpowiedzia³a na wezwanie Bo¿e. Niech Ona, Niebieska
Pani, Piêkna Ró¿a Duchowna, us³yszy i wspomo¿e nas, gdy
J¹ prosimy s³owami papie¿a Paw³a VI: Spójrz, o Maryjo, na
ludzkoœæ ca³¹, na ten œwiat wspó³czesny, w którym plan Bo¿y
ka¿e nam ¿yæ i dzia³aæ. Twój g³os niech nas zachêci, ¿eby zwró-
ci³ swój wzrok ku ¯yciu, które jest œwiat³em ludzi, ku Tobie,
która jesteœ latarni¹ zwiastuj¹c¹ Chrystusa, jedyne i najwy¿-
sze œwiat³o œwiata. Taka jest nasza proœba – o ³askawa, o lito-
œciwa, o s³odka Panno Maryjo. Amen.

Ignacy Dec
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Wie¿o Dawidowa

Wiemy z obserwacji, czym jest dla okrêtów wysoka wie¿a
przy brzegu morza, zwana latarni¹ morsk¹. P³ynie z niej snop
œwiat³a, który orientuje i wskazuje kierunek p³yniêcia okrêtu.
Nie mniej wa¿ne s¹ wie¿e nawigacyjne, z których w nocy bije
smuga œwiat³a kieruj¹ca pilota samolotu.

Wie¿ê, jako znaczn¹ budowlê, zna ju¿ Stary Testament.
Ksiêga Rodzaju opowiada o wie¿y Babel: ...i rzekli: „PójdŸ-
cie, zbudujemy sobie miasto i wie¿ê, której by wierzcho³ek do-
siêga³ nieba, i uczynimy s³awne imiê nasze pierwej niŸli siê
rozproszymy po wszystkich ziemiach”. I zst¹pi³ Pan, aby ogl¹-
daæ miasto i wie¿ê, któr¹ zbudowali synowie Adama (Rdz
11,4-5). Podobne do wie¿y Babel by³y wie¿e budowane w in-
nych miastach babiloñskich.  Ksiêga Ezdrasza i Nehemiasza,
mówi¹ca o odbudowie Jerozolimy i murów przez Nehemia-
sza, wiele razy wspomina o ró¿nych wie¿ach, które odbudo-
wywano po ka¿dym zniszczeniu przez wroga.

Z historii Izraela wiemy, ¿e ju¿ w czasach królewskich
w œwiêtym mieœcie Jeruzalem by³y ró¿ne budynki, które go
ozdabia³y, a najwa¿niejsze to by³y pa³ace oraz wie¿e, które
upiêksza³y, ale zarazem chroni³y przed nieprzyjacielem. z wie-
¿y najlepiej mo¿na by³o dostrzec zbli¿aj¹ce siê wojska nie-
przyjació³. Spoœród wielu wie¿ dwie szczególnie wyró¿nia³y
siê: jedna najwy¿sza i najwspanialsza znajdowa³a siê po po³u-
dniowo-wschodniej stronie góry Syjon. Wzniesiona zosta³a
przez króla Salomona, celem uczczenia jego ojca, dlatego na-
zwano j¹ „Wie¿¹ Dawidow¹”. Druga, choæ na pozór bardzo
skromna, w rzeczywistoœci jednak by³a bardzo ulubiona przez
Dawida i Salomona, bo jej wnêtrze by³o ca³kowicie wy³o¿one
p³ytkami z koœci s³oniowej oraz zawiera³a sprzêty i wyroby
z tego samego drogocennego materia³u, dlatego nazwano j¹
„Wie¿¹ z koœci s³oniowej”.

Oprócz tych wspania³ych wie¿ by³y te¿ i wie¿e mniejsze
o kszta³cie okr¹g³ym, jak na przyk³ad za czasów Aleksandra
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Wielkiego. Znane s¹ te¿ wie¿e z czasów Heroda. Archeologia
mówi nawet o tzw. wie¿y pieców.

Pan Jezus w przypowieœci o przewrotnych dzier¿awcach,
wspomina te¿ o wie¿y. By³ cz³owiek gospodarz, który za³o¿y³
winnicê i p³otem j¹ odgrodzi³, i wykopa³ w niej prasê, i zbudo-
wa³ wie¿ê, i odda³ j¹ w dzier¿awê oraczom, i odjecha³ w pod-
ró¿ (Mt 21,33).

Mo¿emy zapytaæ: dlaczego Maryjê Koœció³ nazwa³ „Wie-
¿¹ Dawidow¹”? Otó¿ dlatego ¿e jak owa baszta Dawidowa
w Jerozolimie, tak Maryja w Koœciele, siêga swym szczytem
cnót nieba. Jak Wie¿a Dawidowa sta³a niewzruszenie odbija-
j¹c wszelkie pociski wroga, tak Maryja oddala wszelkiego ro-
dzaju herezje i ataki niewiary. A tych, którzy siê u Niej skryli,
zawsze ochrania³a. Maryja stoi sama niewzruszona na wszel-
kie podszepty z³ego ducha. Maryja ma siln¹ i g³êbok¹ wiarê.
Do Niej to odnosz¹ siê s³owa: B³ogos³awionaœ, któraœ uwie-
rzy³a... (£k 1,45). Maryja ma wielk¹ pokorê, przecie¿ Jej fiat –
„niech mi siê stanie” – jest przyk³adem dla nas, jak bardzo
powinniœmy byæ pos³uszni Bogu. z Maryi bije zawsze ta ludzka
dobroæ, troska i czu³e serce na biedê i nêdzê. Przecie¿ to Ona
pierwsza, widz¹c zmartwienie biednych ludzi, mówi do Swe-
go Syna: Wina nie maj¹ (J 2,3). Ona by³a najwierniejsza Bogu,
ca³ym swym ¿yciem œwiadczy³a o Nim, sz³a za Synem a¿ pod
krzy¿. I w³aœnie te wszystkie cnoty, które posiada³a Maryja,
sprawi³y, ¿e Koœció³ nazywa J¹ „Wie¿¹”, Wie¿¹, która swymi
przymiotami jaœnieje i góruje nad ca³¹ ludzkoœci¹.

Jako wie¿a Dawidowa szyja twoja (Pnp 4,4) – mówi Pismo
Œwiête. Koœció³ te s³owa stosuje do Maryi, gdy¿ œwiêci po-
równuj¹ Jej rolê dosyæ czêsto, jako Poœredniczki wszelkiej ³a-
ski, do szyi mistycznej – czyli duchowej. Na wie¿y Dawido-
wej tysi¹ce tarcz i wszystka broñ mocarzów (Pnp 4,4).

W naszym ¿yciu tak czêsto atakuj¹ nas Ÿli ludzie i szatañ-
skie pokusy. Wystarczy tylko zwróciæ siê do Maryi o pomoc
ze szczerym sercem, a Maryja, jako „Wie¿a Dawidowa”,
„utwierdzona i broni¹ wzmocniona” (Godzinki), da nam moc
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i si³ê. T¹ tarcz¹ i broni¹ dla nas jest œwiête i niepokalane serce
Maryi. O Jej serce rozbijaj¹ siê szatañskie strza³y i zastêpy jego
staj¹ siê bezsilne, gdy musz¹ walczyæ z Maryj¹, „która sama
jest jak wojsko uszykowane do boju”.

Dla dawnych ludzi wielkie znaczenie mia³y ró¿nego ro-
dzaju wie¿e. Dla jednych wie¿a s³u¿y³a jako obrona w razie
gro¿¹cego niebezpieczeñstwa, dla innych by³a dum¹ ca³ego
miasta czy nawet okolicy. S³u¿y³a te¿ wie¿a ratuszowa nawet
do orientowania siê w czasie. Wie¿e koœcielne podnosi³y my-
œli cz³owieka religijnego do Boga, a g³os dzwonów z wie¿y
koœcielnej wyznacza³ porz¹dek pracy dnia codziennego.

¯ycie nasze jest podobne do podró¿nych, którzy w ciemn¹
noc zd¹¿aj¹ do portu, do przystani swego ¿ycia. Czasem mo¿e
nas spotkaæ bardzo silna burza w czasie naszej podró¿y ziem-
skiej. Tym gorzej dla nas, jeœli przez d³ugi czas musielibyœmy
pozostaæ i b³¹dziæ w ciemnoœciach. Nie zapominajmy wiêc ni-
gdy, ¿e Maryja jest t¹ Wie¿¹, na której znajduje siê wspania³a,
ogromna latarnia, oœwiecaj¹ca ciemnoœci i wskazuj¹ca kieru-
nek naszej wêdrówki.

Wezwanie litanijne „Wie¿o Dawidowa” g³osi zarówno piêk-
no duchowe Najœwiêtszej Maryi Panny, jak równie¿ i to, ¿e
Maryja dla tych, którzy ufaj¹ i przy Niej trwaj¹, jest twierdz¹
zapewniaj¹c¹ zwyciêstwo nad nieprzyjació³mi krzy¿a Chry-
stusowego. Maryja nie pozwoli, by na marne p³ynê³a Krew
Jezusa. Jej ³zy, walka o dusze, o ka¿d¹ duszê z osobna – toczy
siê dalej na szerokiej arenie œwiata i sta³a siê przeznaczeniem
Maryi do koñca wieków. Jeœli dusza, o któr¹ siê toczy walka,
nie wzgardzi pomoc¹ Maryi, to ostatnie s³owa nale¿¹ do Niej
i zwyciêstwo w walce jest pewne. Potêga Maryi, jak zapewnia
nas œw. Ludwik Grignion, jest nadzwyczajna. Moce piekielne
i  zastêpy z³ych duchów dr¿¹ przed Ni¹.

Pamiêtajmy przeto, ¿e Maryja jest t¹ Wie¿¹, która we wszyst-
kich rzeczach przoduje i góruje. Ona bêdzie nadal udzielaæ nam
pomocy, gdy bêdziemy do Niej wo³aæ: Witaj, miasto ucieczki,
wie¿o Dawidowa, basztami utwierdzona i broni¹ wzmocniona.
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Us³yszymy wtedy w naszej duszy s³owa: B³ogos³awiony cz³o-
wiek, który mnie s³ucha i który czuwa co dzieñ u drzwi moich,
i strze¿e podwojów mej bramy. Kto mnie znajdzie, znajdzie ¿y-
cie i wyczerpie zbawienie od Pana (Prz 8,34-35).

Jerzy Czernal

Wie¿o z koœci s³oniowej

Wiemy z historii, ¿e stolic¹ pañstwa ¿ydowskiego by³o mia-
sto œwiête Jeruzalem. Ró¿ne budynki je ozdabia³y, a najwa¿-
niejsze by³y pa³ace i wie¿e. z nich mo¿na by³o zobaczyæ zbli¿a-
j¹cych siê nieprzyjació³. Poœród wielu wie¿ dwie wyró¿nia³y
siê szczególnie, jedna – najwy¿sza i najwspanialsza po stronie
pó³nocno-wschodniej góry Syjon, nazwana wie¿¹ Dawidow¹,
druga – choæ na zewn¹trz skromna, nie wyró¿niaj¹ca siê, ale
wewn¹trz pe³na bogactwa i bia³a – to wie¿a wy³o¿ona koœci¹
s³oniow¹.

W Pismach Ojców Koœcio³a i nauce papie¿y te wspania³e
gmachy przedstawione s¹ jako nowe, duchowe Jeruzalem. We-
zwanie litanijne „Wie¿o z koœci s³oniowej” wypowiada podziw
dla niezwyk³ej piêknoœci duszy Maryi i wysokiej godnoœci Matki
Zbawiciela. Tak jak wie¿a wy³o¿ona by³a drogocenn¹ koœci¹ s³o-
niow¹, tak duszê i cia³o Maryi Bóg przyozdobi³ swymi darami.

To, co jest nadzwyczajne w ¿yciu Maryi, to Jej niezwyk³a
wiara. Maryja zawierzy³a Bogu i ¿y³a wed³ug wymagañ Bo-
¿ego s³owa.

Wiara zawsze bywa poddawana próbie. Przekona³ siê o tym
Abraham, przekona³a siê Matka nowego ludu Bo¿ego, Mary-
ja. W zwiastowaniu otrzymuje Maryja powo³anie na Matkê
S³owa Wcielonego. Wielkodusznie swoim fiat odpowiada na
to powo³anie. Bóg nie chcia³ realizowaæ swoich planów zbaw-
czych wobec cz³owieka bez Jej zgody. OdpowiedŸ Maryi: Oto
ja s³u¿ebnica Pañska (£k 1,38) jest œwiadectwem Jej wiary
i zaufania do Pana Boga. Przysz³oœæ jest dla Maryi zakryta.
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Musi ka¿dej chwili wierzyæ Bogu. Ten, o którego tronie i pa-
nowaniu mówi³ Anio³, w chwili narodzenia nie ma nawet da-
chu nad g³ow¹, a Maryja przecie¿ wierzy, ¿e le¿y przed Ni¹
Syn Bo¿y i pierwsza modli siê do Tego, przeciwko któremu
przemawiaj¹ wszystkie pozory zewnêtrzne.

D³ugi by³ okres ukrytego ¿ycia Jezusowego w Nazarecie,
do którego powrócili Józef i Maryja wraz z Dzieci¹tkiem. Jak
na ludzkie rachuby – nawet za d³ugi i nie mia³ te¿ ¿adnych
zewnêtrznych przejawów Boskoœci, ¿adnego cudu, ¿adnej nad-
zwyczajnoœci. Maryja i w tym czasie nie przesta³a wierzyæ
w Boskoœæ Syna. Najlepszym tego dowodem jest fakt pierw-
szego cudu zdzia³anego przez Jezusa. Przez tyle lat Jezus ¿y³
z Maryj¹, nie daj¹c dowodu swojej wszechmocy, a przecie¿
w tym momencie Maryja do tej wszechmocy, o której nigdy
nie w¹tpi³a, zwraca siê i mówi do obecnych na godach w Ka-
nie: Uczyñcie, cokolwiek wam powie (J 2,5).

Prawdziw¹ prób¹ ogniow¹ wiary Maryi mo¿emy nazwaæ
ciê¿kie chwile cierpienia i œmierci Jezusa na krzy¿u. Taka
œmieræ i takie okolicznoœci mog³y przyprawiæ i rzeczywiœcie
przyprawi³y wielu o zw¹tpienie. Maryja jednak wytrwa³a przy
Synu i wierzy³a w Niego. Taka nieugiêta postawa Maryi by³a
zarazem ¿ywym przyk³adem dla tych, którzy na Ni¹ patrzyli.

Bóg powo³uje ka¿dego z nas. My tak¿e winniœmy odpo-
wiedzieæ Bogu wiar¹ i oddaniem. Chrystus g³osi królestwo
Bo¿e i domaga siê wiary w swoj¹ Dobr¹ Nowinê, wiary w sie-
bie samego jako wys³annika Bo¿ego. Wiara jest podstaw¹ na-
szego przymierza z Bogiem i wiara decyduje o ostatecznym
naszym losie: Kto uwierzy i przyjmie chrzest, bêdzie zbawiony
(Mk 16,16). Do ka¿dego z nas zwraca siê Bóg. Do Maryi we-
zwanie Bo¿e dotar³o za poœrednictwem anio³a, do Abrahama
– w jakiœ tajemniczy, nieznany nam sposób, my znajdujemy
wezwanie Bo¿e w Koœciele.

B¹dŸmy z Maryj¹ przekonani, ¿e ¿yjemy wœród Bo¿ych
tajemnic, ¿e w nas i dziêki nam, realizuj¹ siê Bo¿e zamiary
zbawienia œwiata w Chrystusie. Jak Ona wyrazi³a sw¹ wiarê
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wiernoœci¹: Otom Ja s³u¿ebnica Pañska, podobnie i my staraj-
my siê ponad wszystko o dostosowanie naszego postêpowa-
nia do naszej wiary.

Wiara nie jest œwiatopogl¹dem, ale ¿yciem. Wiar¹ trzeba
¿yæ zawsze i wszêdzie: Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone,
zwyciê¿a œwiat; tym w³aœnie zwyciêstwem, które zwyciê¿y³o
œwiat, jest nasza wiara (1 J 5,4).

Roman Jemio³o

Domie z³oty

Wielki poeta niemieckiego romantyzmu J.W. Goethe w swo-
im nieœmiertelnym dramacie o doktorze Fauœcie przedstawia
w nim miêdzy innymi scenê szamotania siê cz³owieka uczone-
go w trudnych, wrêcz dramatycznych chwilach ¿ycia. Gdy dok-
tor Faust, który pozna³ m¹droœæ doczesnego œwiata, dochodzi
do przekonania, ¿e ta m¹droœæ nie wype³nia ca³kowicie jego
¿ycia, nie daje odpowiedzi na tajemnicê ¿ycia i nie przynosi mu
szczêœcia, ten m¹dry cz³owiek, profesor – za³amuje siê, traci
resztki swej wiary i w przyp³ywie rozpaczy wzywa Mefistofe-
lesa – diab³a, by ten wprowadzi³ go w krainê szczêœliwoœci. Sza-
tan oczywiœcie zjawia siê bardzo szybko (tak mówi nam utwór
Goethego), ale za cenê szczêœcia, przywrócenia m³odoœci – ¿¹da
Mefistofeles duszy biednego Fausta. Oszo³omiony i zmia¿d¿o-
ny tragizmem ¿ycia – doktor Faust podpisuje sw¹ w³asn¹ krwi¹
cyrograf, czyli dokument, który stwierdza prawnie, ¿e dusza
doktora Fausta za cenê szczêœcia i przywrócenia m³odoœci zo-
staje sprzedana na w³asnoœæ Mefistofelesa – szatana.

Tyle utwór poetycki Goethego. Mamy tu miniaturowy ob-
raz szalenie podobny do jednego z aktów w dziejach ludzko-
œci. Podobnie jak Faust w utworze poetyckim, kiedyœ pierwsi
rodzice, w pogoni za jakimœ nieznanym im szczêœciem, zaczê-
li pertraktowaæ z szatanem. I my czêsto pertraktujemy z szata-
nem i w swej s³aboœci podpisujemy cyrograf naszego poddañ-
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stwa. Stajemy siê w ten sposób jeszcze bardziej nieszczêœliwi
– stajemy siê niewolnikami grzechu.

W Litanii loretañskiej pragniemy uczciæ Maryjê, zw³asz-
cza w miesi¹cu Jej poœwiêconym Jej czci. Czcimy J¹ w ró¿ny
sposób przez nabo¿eñstwa. Poeci pisz¹ wspania³e poematy.
Œwiêci czcz¹ J¹ szlachetnym ¿yciem i pisanymi ksiêgami, które
przechowuje Koœció³.

Jeden ze œwiêtych Koœcio³a wschodniego, œw. Grzegorz
z Nikodemii, napisa³ tak o Matce Najœwiêtszej: Jest Ona naj-
wspanialsz¹ kart¹ w ksiêdze dziejów ludzkiego rodu, na kar-
tach tej ksiêgi odwieczne S³owo Bo¿e zniszczy³o cyrograf ska-
zuj¹cy nas na œmieræ i niewolê. To Ona – Maryja, przez swoje
fiat, czyli wyra¿enie zgody na to, by staæ siê Matk¹ Zbawicie-
la ludzkoœci, przyczyni³a siê, by Ten, którego na œwiat wyda³a
swoj¹ mi³oœci¹, spali³ cyrograf, który nas wszystkich wyda-
wa³ w wieczyst¹ niewolê szatanowi. To Ona – Maryja, sta³a
siê T¹, która pod sercem swoim nosi³a Œwiata ca³ego Zbawie-
nie. Sta³a siê „Domem z³otym”, z którego wyszed³ Chrystus,
by wyrwaæ nas z wiêzów szatana. J¹ w³aœnie Litania loretañ-
ska w jednym z wezwañ nazywa „Domem z³otym”. Okreœle-
nie to pochodzi z Pisma Œwiêtego Starego Testamentu. Gdy
otworzymy Pierwsz¹ Ksiêgê Królewsk¹, czytamy tam o nie-
zwyk³ej budowli. „Cudem œwiata” na staro¿ytnym Wschodzie
by³a wspania³a œwi¹tynia, któr¹ zbudowa³ potê¿ny król Salo-
mon w Jerozolimie. Pismo Œwiête mówi, ¿e dom ten, to zna-
czy œwi¹tynia, w której zamieszkiwa³ Bóg Jahwe, kaza³ Salo-
mon okryæ szczerym z³otem (1 Kr 6,21). Wnêtrze domu przed
Miejscem Najœwiêtszym król Salomon wy³o¿y³ najszczerszym
z³otem, z³ote p³yty przybi³ z³otymi gwoŸdziami i otoczy³ sank-
tuarium wiekopomnej z³otymi ³añcuchami. Œwi¹tynia sta³a siê
dum¹ i chlub¹ narodu izraelskiego. S³awa o œwietnoœci œwi¹-
tyni szeroko rozesz³a siê, bo i królowa, która przysz³a z Saby
(o czym mówi ta sama Ksiêga Królewska w 10. rozdziale), by
pos³uchaæ m¹droœci Salomona i piêknoœæ œwi¹tyni podziwiaæ,
w zachwycie zawo³a³a: Prawdziwa by³a wieœæ, któr¹ us³ysza-
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³am w moim kraju o twoich dzie³ach i o twej m¹droœci. Jednak
nie dowierza³am ich s³owom, dopóki sama nie przyjecha³am
i nie zobaczy³am na w³asne oczy  (3 Krl 10,6-7).

Nic wiêc dziwnego, ¿e Izraelici dumni byli ze swej œwi¹ty-
ni. I przychodzili z dalekich stron, by w swojej œwi¹tyni z³o-
¿yæ ofiarê Bogu. ̄ ydzi têsknili za t¹ œwi¹tyni¹ wtedy, gdy byli
daleko w niewoli babiloñskiej – i modl¹c siê s³owami psalmu:
Uradowa³em siê, gdy mi powiedziano: „Pójdziemy do domu
Pañskiego” (Ps 122,1), cieszyli siê i czekali z utêsknieniem
na chwilê, gdy znowu wróc¹ do œwiêtego miasta Jeruzalem,
gdzie czeka³a ich œwi¹tynia Pañska. Mimo, ¿e zosta³a zbez-
czeszczona i sponiewierana, zawsze pozosta³a dla nich domem
z³otym, za którym têsknili.

Mówi¹ Ojcowie Koœcio³a, ¿e œwi¹tynia Salomona, ze wzglê-
du na swoj¹ budowê, wyj¹tkowy charakter dla narodu wybra-
nego, mia³a przedstawiaæ w zamiarach Stwórcy przysz³¹ Mat-
kê Zbawiciela. Œwi¹tynia, prócz tego, ¿e wysokoœci¹ i rozmia-
rami górowa³a nad budynkami Jerozolimy, by³a pokryta we-
wn¹trz najdro¿szym kruszcem, czyli z³otem. I jak wiemy z Pi-
sma Œwiêtego, nie tylko dach, sufit, kapitele i gzymsy, ale na-
wet pod³oga by³a wy³o¿ona z³otem. Sami ̄ ydzi równie¿ z po-
wodu nagromadzonych bogactw nazywali swoj¹ œwi¹tyniê „do-
mem z³otym”.

Maryja z powodu swego specyficznego wybrañstwa, z po-
wodu tego, ¿e mia³a zostaæ Matk¹ Syna Ojca Przedwiecznego,
musia³a i zosta³a w szczególny sposób wyposa¿ona do tej mi-
sji przez Boga. Zosta³a nape³niona wszelk¹ ³ask¹, która sp³y-
nê³a na Ni¹ z nieba, t¹ ³ask¹ zosta³a bardziej ni¿ ktokolwiek
wyró¿niona i przebóstwiona – bo wszelka ³aska Bo¿a nas prze-
bóstwia. Zosta³a przez tê ³askê oz³ocona i zosta³a siê godnym
Domem Bo¿ym – Domem z³otym, w którym móg³ zamiesz-
kaæ i rozwijaæ siê Chrystus,  Bóg – Cz³owiek. Sta³a siê œwi¹ty-
ni¹ jedyn¹ w swoim rodzaju, w której zamieszkiwa³ ¿ywy Bóg.

Nie trzeba nikogo przekonywaæ, i¿ s³usznie ka¿e nam Ko-
œció³ nazywaæ Maryjê „Domem z³otym”, stosuj¹c do Niej s³o-
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wa z Ksiêgi Przypowieœci: M¹droœæ zbudowa³a sobie dom. To
M¹droœæ Przedwieczna – Salomon Nowego Przymierza – Je-
zus Chrystus zbudowa³ sobie dom – Maryjê i ubogaci³ J¹ da-
rami, wobec których musi zaniemówiæ jêzyk ludzki, a serce
i rozum popaœæ w zadumê.

Na jedno te¿ zwróæmy jeszcze uwagê, o czym mówi Pan
Jezus: Kto mnie mi³uje, bêdzie zachowywa³ naukê moj¹, a Oj-
ciec mój umi³uje go i do niego przyjdziemy, i mieszkanie u niego
uczynimy (J 14,23). A œw. Pawe³ – Aposto³ narodów, konkre-
tyzuje jeszcze bardziej tê myœl, mówi¹c: Czy¿ nie wiecie, ¿eœcie
œwi¹tyni¹ Boga i ¿e Duch Bo¿y mieszka w was? Je¿eli ktoœ
zniszczy œwi¹tyniê Boga, tego zniszczy Bóg. Œwi¹tynia Boga
jest œwiêta, a wy ni¹ jesteœcie (1 Kor 3,16-17).

Jak¿e wielkie wiêc zachodzi podobieñstwo, a nawet pokre-
wieñstwo duchowe pomiêdzy Maryj¹, w której mieszka³ Syn
Bo¿y przez Wcielenie – i miêdzy nami ludŸmi, ale wtedy gdy
jesteœmy w stanie ³aski uœwiêcaj¹cej. Wtedy my wszyscy sta-
jemy siê Domem Bo¿ym – Domem z³otym, a Trójca Przenaj-
œwiêtsza zamieszkuje w nas.

Henryk Bujok

Arko Przymierza

Wezwanie: „Arko Przymierza”, z jakim zwracamy siê do
Matki Bo¿ej w Litanii loretañskiej, kojarzy siê nam od razu
z ow¹ skrzyni¹ z akacjowego drzewa, któr¹ Moj¿esz kaza³ spo-
rz¹dziæ na rozkaz Bo¿y, i w której z³o¿y³ kamienne tablice,
zawieraj¹ce dziesiêæ przykazañ.

Znaj¹cy lepiej Pismo Œwiête przypomn¹ sobie, ¿e nad
skrzyni¹ unosi³ siê ob³ok, symbolizuj¹cy obecnoœæ Bo¿¹.
Przypomn¹ sobie równie¿ i to, ¿e Arka Przymierza, zwana
tak¿e skrzyni¹ Jahwe, Boga Izraela albo skrzyni¹ Adonaj,
mocy Bo¿ej, a tak¿e skrzyni¹ œwiadectwa, towarzyszy³a lu-
dowi w jego wêdrówce przez pustyniê, w przejœciu przez Jor-
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dan i w zdobywaniu Jerycha. PóŸniej znalaz³a siê w Szilo.
W czasie jednej z wypraw przeciw Filistynom dosta³a siê
w ich rêce, ale poniewa¿ przynosi³a im same nieszczêœcia,
Filistyni odes³ali j¹ Izraelitom. Przez Bet-Szemesz, Kirjat-
-Kesrim wraca³a Arka na rozkaz Dawida do Jerozolimy. Za-
nim tam jednak dotar³a, znajdowa³a siê przez pewien czas
w domu Obed-Edoma i przynosi³a mu b³ogos³awieñstwo.
W koñcu przeniesiono j¹ do Miasta Dawidowego i z³o¿ono
w swoim miejscu (2 Sm 6,17)). Gdy Salomon zbudowa³ œwi¹-
tyniê, umieœci³ Arkê w miejscu Najœwiêtszym. PóŸniejsza tra-
dycja podaje, ¿e prorok Jeremiasz Arkê ukry³ w grocie na gó-
rze Nebo i zamkn¹³ wejœcie w taki sposób, ¿e go odnaleŸæ nie
zdo³ano.

Te wszystkie szczegó³y historyczne nie zdradzaj¹ jednak
zwi¹zku ³¹cz¹cego starotestamentow¹ Arkê z Matk¹ Bo¿¹
i tworz¹cego podstawê dla litanijnego wezwania. Nie daj¹ –
przynajmniej na pierwszy rzut oka – odpowiedzi na pytanie,
kto, dlaczego i w jakim sensie nazwa³ Matkê Bo¿¹ „Ark¹ Przy-
mierza”. Równie¿ w Nowym Testamencie daremnie szukaliby-
œmy tekstu, w którym by ta nazwa w odniesieniu do Maryi wy-
stêpowa³a. Nie znaczy to jednak, ¿e takiego zwi¹zku nie ma.

Zosta³ on wskazany w Ewangelii œw. £ukasza. Ten¿e Ewan-
gelista, podobnie jak i inni autorzy Nowego Testamentu, nie
nazywa nigdy Matki Bo¿ej „Ark¹ Przymierza”. Czyni jednak
wyraŸn¹ aluzjê nie tyle do nazwy, ile do istoty rzeczy. Tê alu-
zjê zawieraj¹ s³owa Gabriela, wyjaœniaj¹ce, w jaki sposób do-
kona siê dziewicze poczêcie Jezusa przez Maryjê. Duch Œwiê-
ty zst¹pi na Ciebie i moc Najwy¿szego ogarnie Ciê jak ob³ok,
dlatego to, co siê narodzi, bêdzie œwiête i Synem Bo¿ym bêdzie
nazwane (£k 1,35). Egzegeci ró¿nych wyznañ chrzeœcijañskich
widz¹ w tych s³owach £ukasza wyraŸn¹ aluzjê do tekstu Ksiê-
gi Wyjœcia (40,35): Ob³ok okry³ przybytek œwiadectwa i chwa-
³a Pañska nape³ni³a go, i nie móg³ Moj¿esz wejœæ do przybytku
œwiadectwa, bo ob³ok zakry³ go, a chwa³a Pañska wype³ni³a
przybytek (Wj 40,35).
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Elementem wi¹¿¹cym oba teksty s¹ wyra¿enia „ogarnia ciê
jak ob³ok i ob³ok okry³, które w Ewangelii £ukasza i greckim
przek³adzie Starego Testamentu brzmi¹ identycznie. Jak Bóg
okry³ ob³okiem namiot z Ark¹ Przymierza, tak samo te¿ okry-
je ob³okiem (cieniem) Maryj¹. Drugi element wi¹¿¹cy zawie-
ra³ siê w skutku dzia³ania Bo¿ego, wyra¿onego przez okrycie
ob³okiem. Jest nim w Ksiêdze Wyjœcia nape³nienie Arki chwa³¹
Bo¿¹, czyli obecnoœæ Boga, a w Ewangelii œwiêtoœæ i syno-
stwo Bo¿e, krótko mówi¹c, Bóstwo Dziecka, które Maryja po-
cznie. Bêdzie Ono Œwiête – Synem Najwy¿szego. Chwa³a Pañ-
ska wype³niaj¹ca Arkê i przybytek by³a znakiem obecnoœci
Boga wœród swojego ludu, wœród narodu wybranego. Dziecko
w ³onie Maryi, poczête z Ducha Œwiêtego, bêdzie nie tylko
znakiem obecnoœci Boga, ale Bogiem obecnym rzeczywiœcie
wœród swojego ludu w ca³ym tego s³owa znaczeniu: Bogiem
z nami, jako Syn Bo¿y, który sta³ siê cz³owiekiem podobnym
do nas we wszystkim oprócz grzechu.

Stosunek: Arka Przymierza – Maryja, uk³ada siê wiêc w alu-
zji œw. £ukasza jako stosunek zapowiedzi typu spe³nienia.
Zgodne z tym zamys³em pozostaj¹ aluzje, które £ukasz roz-
wija w opisie nawiedzenia œw. El¿biety. Tym razem Ewange-
lista nawi¹zuje do opisu przeniesienia Arki Przymierza przez
Dawida do Jerozolimy, zawartego w 2 Ksiêdze Samuela (6,2-
15). Oba te elementy ³¹cz¹ce oba wydarzenia: i Arka Przy-
mierza, i Maryja zd¹¿aj¹ do Judei. Cieszy siê lud i cieszy siê
El¿bieta z synem; tañczy i podskakuje Dawid, a w ³onie El¿-
biety podskoczy³o dzieci¹tko – Jan Chrzciciel; krzyczy g³oœno
lud i krzyczy równie¿ El¿bieta – w obu przypadkach wystêpu-
je ten sam czasownik, u¿ywany wy³¹cznie na oznaczenie okrzy-
ków liturgicznych, a zw³aszcza tych, które towarzyszy³y prze-
noszeniu Arki. Arka zatrzymuje siê w drodze do Jerozolimy
i wchodzi do domu Obed-Edoma, a Maryja wchodzi do domu
El¿biety. Arka przynosi b³ogos³awieñstwo Obed-Edomowi, Ma-
ryja przynosi b³ogos³awieñstwo domowi El¿biety, wreszcie Arka
znajduje siê w domu Obed-Edoma trzy miesi¹ce i Maryja pozo-
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staje w domu El¿biety równie¿ oko³o trzech miesiêcy. Te liczne
zbie¿noœci trudno wyt³umaczyæ przypadkiem. Wskazuj¹ one
raczej na celowe nawi¹zywanie do starotestamentowego typu.

Szósty rozdzia³ 2 Ksiêgi Samuela, opisuj¹cy wstêpowanie
Arki Przymierza do Jerozolimy, jest – ogólnie bior¹c – dla £u-
kasza typem wstêpowania Jezusa do Jerozolimy, opisanego
w Ewangelii o latach dzieciêcych, a postój Arki w domu Obed-
-Edoma – typem pobytu Maryi u El¿biety, oba zaœ stanowi¹
jeden z etapów w drodze do Jerozolimy. W obu przypadkach
pobyt trwa 3 miesi¹ce (uwzglêdniaj¹c swobodê Semitów
w okreœleniu czasu) i przynosi b³ogos³awieñstwo gospodarzom.
Stosunek zapowiedzi do wype³niania siê jej, niedoskona³ego
typu do jego urzeczywistnienia, zostaje utrzymany. Maryja nie
jest, jak Arka, jedynie widzialnym znakiem obecnoœci Boga
w narodzie wybranym, ale Matk¹ Boga, przychodz¹cego do
swojego ludu jako cz³owiek „do swoich”.

Jako „Matka Pana” wype³nia, urzeczywistnia to, co Arka
zapowiedzia³a, na co wskazywa³a. Nazywaj¹c J¹ dziœ „Ark¹
Przymierza” myœlimy ju¿ nie o cieniu, symbolu i zapowiedzi,
ale o pe³nej i doskona³ej rzeczywistoœci Bo¿ego macierzyñstwa
i wynikaj¹cych z niego przywilejów.

Stanis³aw Tylka

Bramo niebieska

Okreœlenie Najœwiêtszej Maryi Panny jako „Bramy niebie-
skiej” posiada g³êboka wymowê. Chc¹c to wyjaœniæ, musimy
zdaæ sobie sprawê z roli i funkcji zwyczajnej bramy. Brama –
to inaczej wejœcie, wejœcie do kogoœ lub czegoœ. Kiedyœ budo-
wano miasta, twierdze, zamki, do których wchodzi³o siê przez
bramy. Mia³y one centralne znaczenie w systemie obronnym
i strategii wojennej. Brama zapewnia³a bezpieczeñstwo. Wrê-
czenie klucza do bramy znaczy³o otrzymanie w³adzy nad mia-
stem. Pod bram¹ rozgrywa³o siê ca³e ¿ycie publiczne: handlo-
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wano, zawierano umowy, odbywano zgromadzenie, narady,
s¹dy. Brama by³a jak gdyby kart¹ wizytow¹ danego miasta czy
obiektu. Pismo Œwiête wspomina wielokrotnie o staro¿ytnych
bramach Jerozolimy. Fragmenty tych bram mo¿na do dziœ ogl¹-
daæ w Ziemi Œwiêtej.

Rola bramy zosta³a uwydatniona tak¿e w architekturze ko-
œcielnej. Znane s¹ wspania³e, œredniowieczne œwi¹tynne por-
tale, które ju¿ przy wejœciu przekazywa³y wa¿ne prawdy reli-
gijne. Wszyscy znamy historyczne drzwi katedry gnieŸnieñ-
skiej, których kunszt do dzisiaj mo¿na podziwiaæ. Przekracza-
j¹c bramê œwi¹tyni, przechodzi³o siê ze sfery œwieckiej do sa-
kralnej, z czysto ludzkiej do duchowej. Za bram¹ kry³a siê ja-
kaœ nowa rzeczywistoœæ.

Litanijne wezwanie „Bramo niebieska” odnosi siê w pierw-
szym rzêdzie do Chrystusa. To w³aœnie On nazwa³ siê bram¹:
Ja jestem bram¹. Je¿eli ktoœ wejdzie przeze mnie, bêdzie zba-
wiony (J 10,9). W Litanii do Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa
modlimy siê wezwaniem: Serce Jezusa, domie Bo¿y i bramo
niebios. Chrystus Pan, jako jedyny nasz Poœrednik i Zbawi-
ciel, jest bram¹, przez któr¹ mamy przystêp do Ojca, przez
któr¹ wchodzi siê do grona zbawionych.

W drugiej kolejnoœci wezwanie to odnosimy do Maryi. Ju¿
œw. Efrem Syryjczyk w IV wieku nazwa³ Maryjê bram¹, przez
któr¹ przyszed³ na ziemiê Syn Bo¿y i przez któr¹ sp³ywaj¹
z niebios ³aski na ludzi. z jednej z antyfon do Najœwiêtszej
Maryi Panny zwracamy siê do Niej: Tyœ jest przechodni¹ bra-
m¹ do raju wiecznego.

Z racji, ¿e przez bramê przechodzi siê w obie strony, Mary-
ja jako „brama niebios”, jest t¹, przez któr¹ przechodzi siê z nie-
ba na ziemiê i z ziemi do nieba. Przez Maryjê zst¹pi³ do nas
z nieba Syn Bo¿y. Przez Ni¹ przychodzi dla nas pomoc w ziem-
skiej wêdrówce. Przez Maryjê tak¿e wchodzimy, po zwyciê-
skich doczesnych zmaganiach, do chwa³y niebios.

Maryja, jako „Brama niebieska” pe³ni wiêc rolê poœred-
niczki w naszym zbawieniu. Do Niej przez wszystkie wieki
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spiesz¹ chrzeœcijanie z modlitwami, polecaj¹ siê Jej opiece
i wstawiennictwu. Czy ta pobo¿noœæ maryjna nie k³óci siê z so-
borowym wymogiem chrystocentryzmu, czy nie os³abia po-
œrednictwa Chrystusa? W¹tpliwoœæ tê wyjaœnia sam Sobór
Watykañski II. W Konstytucji dogmatycznej o Koœciele czyta-
my s³owa; Jedyny poœrednik nasz wed³ug s³ów Aposto³a: „Bo
jeden jest Bóg; jeden i poœrednik miêdzy Bogiem i ludŸmi, cz³o-
wiek, Chrystus Jezus, który wyda³ samego siebie na okup za
wszystkich” (1 Tm 2,5-6). Macierzyñska zaœ rola Maryi w sto-
sunku do ludzi ¿adn¹ miar¹ nie przyæmiewa i nie umniejsza
tego jedynego poœrednictwa Chrystusowego, lecz ukazuje jego
moc. Ca³y bowiem wp³yw zbawienny B³ogos³awionej Dziewi-
cy na ludzi wywodzi siê nie z jakiejœ koniecznoœci rzeczowej,
lecz z upodobania Bo¿ego i wyp³ywa z nadmiaru zas³ug Chry-
stusowych, na Jego poœrednictwie siê opiera, od tego poœred-
nictwa ca³kowicie jest zale¿ny i z niego czerpie ca³¹ swoj¹ moc;
nie przeszkadza zaœ w ¿aden sposób bezpoœredniej ³¹cznoœci
wiernych z Chrystusem, przeciwnie, umacnia j¹ (KK, 60).
Nieco dalej dodaj¹ Ojcowie Soborowi: ...Wziêta do nieba nie
zaprzesta³a tego zbawczego zadania, lecz poprzez swoje wie-
lorakie wstawiennictwo ustawicznie zjednuje nam dary zba-
wienia wiecznego. Dziêki swej macierzyñskiej mi³oœci opieku-
je siê braæmi swego Syna, pielgrzymuj¹cymi jeszcze i nara¿o-
nymi na trudy i niebezpieczeñstwa, póki nie zostan¹ doprowa-
dzeni do szczêœliwej ojczyzny. Dlatego to do B³ogos³awionej
Dziewicy stosuje siê w Koœciele tytu³y: Orêdowniczki, Wspo-
mo¿ycielki, Pomocnicy, Poœredniczki. Rozumie siê jednak te
tytu³y w taki sposób, ¿e niczego nie ujmuj¹ one ani nie przyda-
j¹ godnoœci i skutecznoœci dzia³ania Chrystusa, jednego Po-
œrednika (KK,62).

Jesteœmy wszyscy w drodze, która za nami ci¹gle siê wy-
d³u¿a, a przed nami skraca. Kiedyœ odejdziemy z tego ziem-
skiego domu. Chwila przejœcia przez bramê œmierci bêdzie
szczególnie wa¿na. Nic te¿ dziwnego, ¿e modlimy siê do Ma-
ryi codziennie: Œwiêta, Maryjo, Matko Bo¿a, módl siê za nami
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grzesznymi teraz i w godzinê œmierci naszej. Prosimy wiêc Ma-
ryjê, aby by³a nam bram¹ i orêdowniczk¹ w godzinie œmierci.
W jednej z antyfon modlimy siê tak¿e: Przeto, Orêdowniczko
nasza, one mi³osierne oczy Twoje na nas zwróæ, a Jezusa, b³o-
gos³awiony owoc ¿ywota Twojego, po tym wygnaniu nam oka¿.

¯yczmy sobie, byœmy u kresu naszego ¿ycia trafili wszy-
scy do tej bramy, któr¹ dziœ nazywamy „Bram¹ niebiesk¹”. By
tak siê sta³o, czêsto powtarzajmy tu na ziemi – bêd¹c w drodze
– Bramo niebieska, módl siê za nami.

ks. Ignacy Dec, ks. Zdzis³aw Graczyñski

Gwiazdo zaranna

Ujrzeliœmy gwiazdê Jego na wschodzie i przybyliœmy po-
k³oniæ siê Jemu (J 5,26). Tak¹ odpowiedŸ s³yszy Herod, gdy
wypytuje trzech Magów o cel ich wêdrówki.

Jedna z legend podaje, ¿e ka¿dy cz³owiek ma swoj¹ gwiaz-
dê, która towarzyszy mu przez ca³e ¿ycie. Gdy cz³owiek umiera,
gwiazda gaœnie i spada na ziemiê. Œwiat³oœæ tej gwiazdy w ¿y-
ciu to najprawdziwszy znak, symbol i zapowiedŸ tego, co mamy
póŸniej zobaczyæ, co mamy ogl¹daæ twarz¹ w twarz. Zapewne
wszyscy jesteœmy urzeczeni wspania³oœci¹ gwiazd, które roz-
jaœniaj¹ ciemnoœci nocy. A podziw wzbudza tajemnica, która
kryje siê poza nimi. W tajemnicê mo¿na patrzeæ zawsze, bez
koñca. To, co upiêksza gwiazdy, jest to niewidzialne, tajemni-
cze, i w³aœnie to jest powodem, ¿e wielu ludzi, i tych w staro-
¿ytnoœci, a nawet wspó³czesnych, szuka nieba nad gwiazda-
mi. Dziecko zapytane, gdzie jest niebo, pokazuje paluszkiem
do góry, odpowiadaj¹c – „tam”.

Podobnie piêkne porównanie i opis nieba mo¿emy znaleŸæ
w Biblii. Ale to jest tylko obraz i podobieñstwo. Pewne po-
równanie, które przybli¿a nam choæ cz¹stkê tajemnicy nieba.

Niebo jest naszym pragnieniem, do niego zd¹¿amy, ponie-
wa¿ to jest wieczna szczêœliwoœæ przebywania z Bogiem. Na-
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sze ¿ycie jest drog¹ do nieba, czasem droga ta jest trudna i nie-
bezpieczna. A gdy znajdziemy siê osamotnieni w ciemnoœciach,
wtedy otwieramy szeroko oczy i têsknimy choæby za najmniej-
sz¹ iskierk¹ œwiat³a, które wskaza³oby nam drogê bezpieczn¹.

Oto, jak A. de Saint-Exupéry w ksi¹¿ce pod tytu³em Nocny
lot przedstawia sytuacjê cz³owieka otoczonego ciemnoœciami,
jego wewnêtrzne zmagania i pragnienia odrobiny œwiat³a. Fa-
bien, bohater ksi¹¿ki, jako m³ody lotnik pod¹¿a³ samolotem
z Patagonii do portu lotniczego. Po drodze jednak znalaz³ siê
w centrum burzy, prawie w absolutnej ciemnoœci. Drogi we
wszystkich kierunkach by³y œlepe. Nadzieja ujrzenia jasnoœci
kusi³a do lotu naprzód. Dla pilota ta noc nie mia³a kresu, nie
wiod³a bowiem ani do portu, ani do jasnoœci œwitu. Od s³oñca
dzieli³ go nieprzebyty bezmiar nocy. G³ód œwiat³a by³ tak nie-
odparty, ¿e skierowa³ samolot w górê, co w tej sytuacji ozna-
cza³o koniec istnienia. Po d³ugim i mêcz¹cym miotaniu siê
w ciemnoœci gotów by³ lecieæ na ka¿de, nawet zwodnicze œwia-
te³ko. Kr¹¿y³by dooko³a niego a¿ do œmierci, tak by³ go spra-
gniony.

Dla nas, wêdrowników po ziemskich œcie¿kach, jasnym
promieniem jest Maryja, któr¹ w wezwaniach litanijnych na-
zywamy „Gwiazd¹ zarann¹”. Tytu³ ten ma g³êbokie i uzasad-
nione znaczenie. Tradycja chrzeœcijañska pragnê³a przenoœni¹
t¹ wskazaæ na piêkno duchowe Maryi i Jej stanowisko przy
Mesjaszu. Przyjœcie Maryi zapowiada³o bliskie pojawienie siê
Zbawiciela. Podobnie, gdy zjawia siê jutrzenka, wiemy, ¿e za
kilka chwil wzejdzie dobroczynne s³oñce.

Codziennie na nowo prze¿ywamy radoœæ z rodz¹cego siê
dnia. Zanim jednak rozpocznie siê nowy dzieñ, jeszcze na d³u-
go przed tym, jeszcze w nocy, ukazuje siê na wschodzie nieba
gwiazda zaranna. Jej silne, jasne œwiat³o pozwala j¹ ³atwo od-
ró¿niæ od innych gwiazd i rozpoznaæ, ¿e dzieñ jest ju¿ blisko.
Dawni uczeni ¿ydowscy podali, ¿e ludzie, buduj¹c kiedyœ
domy, specjalnie umieszczali okno w ich wschodniej œcianie,
by mo¿na by³o w czas zauwa¿yæ gwiazdê zarann¹. Tak samo
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Maryja pierwsza zwiastuje nam s³oñce. Wielkoœæ i swój blask
czerpie od Chrystusa. Czcimy J¹ dlatego ¿e jest Bo¿¹ Rodzi-
cielk¹. To jest g³ówny tytu³ Jej chwa³y. Ona okaza³a siê godn¹
wybrania Bo¿ego i sama nazywa siê s³u¿ebnic¹ Pana. S³u¿y³a
Mu wiernie przez ca³e ¿ycie, od ¿³óbka a¿ do krzy¿a, i dalej
opiekuje siê Koœcio³em, który On za³o¿y³.

Gdy czytamy Nowy Testament, to widzimy zawsze Mary-
jê zatroskan¹ o swego Syna. Znajduje siê w jakimœ niepokoju.
Choæby wspomnieæ tylko samo narodzenie w nêdznej stajen-
ce, gdzie Matka i Syn spotykaj¹ siê w sytuacji, w której po raz
pierwszy maj¹ spojrzeæ na siebie ludzkimi oczyma, cz³owiek
i Bóg spotykaj¹ siê przez dotkniêcie r¹k i zewnêtrzny ludzki
gest. Wkrótce œladami Józefa Egipskiego wraz z Jezusem musi
wêdrowaæ w daleki œwiat. Gdy mia³ 12 lat znowu szuka Go,
odnajduje w œwi¹tyni. W ten sposób idzie z Chrystusem a¿ pod
krzy¿. z tego wynika, ¿e w momentach krytycznych, niebez-
piecznych i decyduj¹cych zjawia siê zawsze Maryja, jako ta
„Gwiazda zaranna” wskazuj¹c Chrystusa. Widzimy J¹ zawsze
blisko swego Syna i tylko przez Niego powinniœmy patrzeæ na
Maryjê.

W Koœciele Bo¿ym zjawiaj¹ siê co jakiœ czas równie¿ ja-
œniejsze gwiazdy ludzi, ludzi g³êbokiej wiary i zatroskanych
o sprawy Bo¿e. I oni staj¹ siê natchnieniem dla wspó³czesnych.
Do takich mo¿na zaliczyæ zamordowanego prezydenta Stanów
Zjednoczonych, Johna Kennedy’ego, o którym pisano, ¿e za-
b³ysn¹³ na waszyngtoñskim firmamencie jako gwiazda pierw-
szej wielkoœci. On pokaza³ œwiatu, którêdy droga. W napisa-
nym przemówieniu, które mia³ wyg³osiæ w Dallas czytamy:
Chrzeœcijanie, nawróæcie siê do Boga... W ten sposób wska-
za³ ludziom drogê do Boga, jak owa gwiazda betlejemska za-
prowadzi³a trzech Magów na miejsce, gdzie S³owo sta³o siê
Cia³em. Jego ¿ycie by³o równie¿ odbiciem œwiat³a Chrystuso-
wego.

W tym samym czasie ¿y³ na œwiecie cz³owiek, któremu rów-
nie¿ na imiê by³o Jan – Giovanni, papie¿ pokoju. By³ sterni-
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kiem ³odzi Piotrowej tylko przez 5 lat. Niektórzy uwa¿ali go
za nijakiego papie¿a, s¹dzili, ¿e jego pontyfikat przejdzie bez
echa. A tymczasem tak wykrêci³ sterem, ¿e ³ódŸ Piotrowa po-
p³ynê³a w kierunku wielkiej odnowy soborowej zwanej ag-
giornamento. Zapocz¹tkowa³ now¹ erê Koœcio³a. Jego gwiaz-
da zaœwieci³a tylko na krótko, ale takim blaskiem, ¿e wskaza³a
jasno drogê do Chrystusa przez mi³oœæ do braci i nawet braci
od³¹czonych. Dziœ zarówno John jak i Giovanni œwiec¹ jako
gwiazdy w królestwie Ojca.

Najdoskonalszy wzór z ludzi mamy jednak w Maryi. Po-
dobnie jak Maryja, mamy drugim wskazywaæ Chrystusa, i to
nie tylko s³owem, ale przede wszystkim dobrym przyk³adem
w³asnego ¿ycia. Nie wystarczy nam tylko œwieciæ i oœwietlaæ
siebie, ale nasze œwiat³o powinno byæ jakby t¹ wieczn¹ lamp-
k¹, która w koœcio³ach wskazuje na obecnoœæ Chrystusa w ta-
bernakulum. Œwiecimy wszyscy i dla wszystkich œwiat³em
naszego Zbawiciela. Nie bójmy siê z³oœci i przewrotnoœci ja-
kiegokolwiek ziemskiego Heroda. A tej postawy mo¿e nas
nauczyæ ¿ycie Maryi – „Gwiazdy zarannej”.

Wilhelm Ogaza

Uzdrowienie chorych

Podczas wakacji chyba najbardziej sprawdza siê, nawet
w sensie psychologicznym, przekonanie œw. Paw³a, ¿e cz³o-
wiek jest na ziemi goœciem, wêdrowcem, mo¿e nawet wygnañ-
cem. Cz³owiek opuszcza dom, udaje siê nad morze, w góry,
rozbija namiot, by przywróciæ do równowagi swoje ¿ycie
i zdrowie, po d³ugich miesi¹cach ciê¿kiej i wyczerpuj¹cej pra-
cy. Chcemy byæ zdrowi, zdrowi na duszy i na ciele.

W szpitalu widzia³em matkê, jak klêcza³a przy ³ó¿ku syna
i w ¿arliwej modlitwie przyzywa³a dziecko do ¿ycia. Prosi³a
lekarza, by wszystko zrobi³, co jest w jego mocy, aby dziecko
powróci³o do zdrowia. Ca³e noce i dnie nie odstêpowa³a dziecka.
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Nasze czasy nie znosz¹ patosu. Nie docenia siê matek. Je-
steœmy tak zwanymi realistami – obojêtnie zreszt¹, jak to siê
nazywa. A tu w majestacie gro¿¹cej œmierci – nie czas myœleæ
o buncie pokoleñ, niezrozumieniu, pomy³kach ¿yciowych. Nie
w¹tpiê, ¿e syna uratowa³y: modlitwa, zabiegi i serce matki!
Nie doceniamy tego, gdy w ¿yciu naszym nie mieliœmy okazji
zetkn¹æ siê z cz³owiekiem chorym, który resztkami si³ chce
siê ratowaæ, zmaga siê, szuka pomocy.

Czêsto mo¿e bêd¹c w ró¿nych koœcio³ach naszego kraju,
zauwa¿y³eœ proste skrzynki z napisem: „Proœby i podziêkowa-
nia”. Byæ mo¿e, ¿e nikt z nas nie zastanowi³ siê nad tym, co
one zawieraj¹, lub przez g³owê przesz³a nam myœl, której sta-
raliœmy siê oprzeæ, ale w koñcu powiedzieliœmy: „g³upstwo”
– a przecie¿ inni chcieli wyraziæ nie tylko modlitw¹, ale i tym
prostym – na sposób ludzki – podziêkowaniem. Zwyk³e kartki
– a jednak o treœci niezwyk³ej. Ludzie powierzyli im swoje na-
dzieje. Zanotowali na nich drgnienia swoich serc. Przenieœli
na nie wieczny niepokój i nieustanne ludzkie szamotanie siê.
Zawar³a siê w nich najwiêksza wdziêcznoœæ i ¿al¹ca siê bez-
radnoœæ. Gdy siê je czyta, widzi siê las wyci¹gniêtych r¹k, które
trwaj¹ w ufnym oczekiwaniu. Widzi siê rozradowane oczy,
które dziêkuj¹.

W najtragiczniejszym momencie swojego ¿ycia przedsta-
wi³ Chrystus ludziom wszystkich czasów i ras Maryjê. Powie-
dzia³: Oto Matka. I ludzie zrozumieli. Bo nie ma s³owa, które
by ludzie rozumieli lepiej ni¿ s³owo „matka”. I poszli do Niej,
jak do matki. I pójd¹ tak d³ugo, dopóki bêd¹ istnieæ niezaspo-
kojone têsknoty ludzkiego serca. Bêd¹ sk³adaæ u Jej stóp swo-
je ³zy i swoje maleñkie szczêœcie, gorycz zawiedzionych na-
dziei i wielk¹ ufnoœæ. A Matka przedziwna, Pomoc Nieustaj¹-
ca, czeka na ludzkie proœby, bo najwy¿szym szczêœciem ka¿-
dej matki jest pomagaæ dzieciom.

Widzê ci¹gn¹cy siê sznur umêczonych ludzi, id¹ dniem i no-
c¹ – pielgrzymuj¹. Mo¿na zadaæ sobie pytanie, dlaczego w³a-
œnie cudowne miejsca, pami¹tki czci Maryi, œci¹gaj¹ tylu lu-



292

dzi – dlaczego? Skoro Bóg rozdawanie swych ³ask zwi¹za³
specjalnie z pewnymi œwi¹tyniami, miejscowoœciami czy te¿
wyobra¿aj¹cymi Go obrazami, nie mo¿na nie liczyæ siê z tym
faktem. To jest zdumiewaj¹ce, ¿e Bóg rozdawane swe ³aski
wi¹¿e z prostymi znakami: woda chrztu, chleb Eucharystii, olej
namaszczenia, ¿³óbek Wcielonego S³owa, ¿e Matka Boska li-
tuj¹c siê nad cz³owiekiem, rozdawanie specjalnych ³ask wi¹¿e
z obrazem w Czêstochowie, z wod¹ w Lourdes, z medalikiem
objawionym œw. Katarzynie Laboure, ze szkaplerzem ofiaro-
wanym nam za poœrednictwem œw. Szymona Stocka, z ró¿añ-
cem przekazanym przez œw. Dominika. Poprzez wodê z Lour-
des Bóg na proœbê Maryi uzdrawia, przez medalik nawraca,
przez ró¿aniec wewnêtrznie nas doskonali, a przez czêstochow-
skie oblicze Najœwiêtszej Matki budzi, rozwija, pog³êbia mi-
³oœæ nasz¹ do Boga.

Obraz czêstochowski uczczony przez pielgrzyma, który
przed nim przedstawia Matce Boskiej swe troski, swoj¹ biedê
fizyczn¹ i duchow¹, jest znakiem ca³ej, bogatej i mi³osiernej
opieki Maryi. Matka Bo¿a na Jasnej Górze uzdrawia, chroni,
nawraca, pociesza, pog³êbia, doskonali, oczyszcza. Podnosi
duszê ludzk¹ do Boga, godzi z Chrystusem, jednoczy z Nim,
wychowuje nas, wyrywa z³u. Stoj¹c najbli¿ej Boga, Maryja
najbardziej i najlepiej kocha. Obejmuje sw¹ mi³oœci¹ Trójcê
Œwiêt¹ i ca³y Koœció³. I z woli Bo¿ej jest poœredniczk¹ ³ask.

 Widzia³em t³umy skruszonych, prze¿ywaj¹cych ¿al za swe
grzechy. I t³umy przyjmuj¹cych Cia³o i Krew Chrystusa. –
Budzenie duszy z martwoty – rodzinne spotkanie z Najœwiêt-
sz¹, Najczystsz¹ Matk¹.

¯ycie ludzkie jest nieustann¹ pielgrzymk¹, d³ug¹ i ciê¿k¹.
Ci¹gle w górê, po kamiennym stoku, po drodze wyznaczonej
dla wszystkich na tym wzgórzu. W tajemnicy tej Jezus jest
symbolem ludzkoœci. Biada, je¿eli ka¿dy z nas nie niós³by swe-
go krzy¿a! Cz³owiek kuszony egoizmem, nieczu³oœci¹ prêdzej
czy póŸniej upad³by po drodze. Tajemnica ta niech stawi nam
przed oczy nieprzeliczon¹ rzeszê biednych i udrêczonych: sie-
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roty, starców, chorych, wiêŸniów, s³abych, wygnanych. Dla
wszystkich proœmy o pociechê, która rodzi ufnoœæ.

Kieruj¹c siê duchem Ewangelii, winniœmy zatroszczyæ siê
o to, czy w naszym otoczeniu nie ma takich ludzi, którymi
nale¿a³oby zaraz, bez odwlekania, zainteresowaæ siê i zaj¹æ,
przede wszystkim w tym celu, by natychmiast pospieszyæ im
z dostêpn¹ nam w danej chwili pomoc¹ materialn¹ i duchow¹,
ale i po to, by nauczyæ ich wykorzystywaæ ogromne energie
tkwi¹ce w ich, zda siê tak nieraz, beznadziejnym i bezcelo-
wym cierpieniu. Chorzy ci, zostawieni samym sobie, nie s¹
nieraz zdolni nie tylko potraktowaæ przykroœci i cierpieñ jako
Ÿród³a nadprzyrodzonych mocy i skutecznego dzia³ania apo-
stolskiego, ale nawet znieœæ ich bez szemrania, a w duchu
Ewangelii i poddania siê woli Bo¿ej. SprawdŸmy, czy nie ma
wœród nas chorych, o których nikt prawie nie pamiêta i któ-
rych nikt prawie nie odwiedza. Czy nie ma chorych, u których
z gorycz¹ cierpienia miesza siê gorycz beznadziejnego smut-
ku i buntu p³yn¹cego z poczucia bezcelowoœci i ponoszonych
cierpieñ? Czy w naszych domach nie wymagaj¹ przemyœlenia
i ewangelicznego wprowadzania w czyn s³owa aposto³a cho-
rych, œp. ks. Rêkasa: Wiele jeszcze cierpienia marnuje siê bez-
u¿ytecznie, albo co gorsze, niszczy dusze i cia³a chorych, ka-
lek, inwalidów, starców. W tê rolê zoran¹ cierpieniem trzeba
czym prêdzej wsiaæ dobre ziarno Chrystusowej Ewangelii
o cierpieniu twórczym, zbawczym, radosnym, zwyciêskim. Je-
œli ziarno nie bêdzie wrzucone w ziemiê, nie wyda owocu. Wsia-
ne w ziemiê, to jest w dusze i serca cierpi¹cych, wyda owoc,
obudzi w nich wiarê, mi³oœæ i nadziejê, uczyni z nich katoli-
ków pe³nych, z³¹czonych w apostolstwie „z Chrystusem ca³ym
¿yj¹cym w Koœciele”.

Zakoñczmy to rozwa¿anie modlitw¹ Ojca Œwiêtego Paw³a
VI – do Matki cierpi¹cych, Ona nas najlepiej zrozumie: Spoj-
rzyj, o Matko, na ludzkoœæ ca³¹, ten œwiat wspó³czesny, w któ-
rym plan Bo¿y ka¿e nam ¿yæ i dzia³aæ. Uproœ dla œwiata zdol-
noœæ oceny ka¿dej rzeczy jako daru od Boga, a st¹d tak¿e zdol-
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noœæ pracowania z dobroci¹ i u¿ywania darów Bo¿ych z m¹-
droœci¹ i przewiduj¹co. Uproœ dla œwiata pokój, spraw, ¿eby
braæmi byli sobie ludzie, tak jeszcze rozdzieleni, prowadŸ ich
ku wspólnocie bardziej uporz¹dkowanej i zgodnej. Cierpi¹cym
– a tylu ich jest, i coraz to nowych, wœród dzisiejszych niedoli
– uproœ pociechê, a zmar³ym wieczny odpoczynek. Monstra te
esse matrem! Daj, byœmy zobaczyli, ¿e Ty nam jesteœ Matk¹.
Taka jest nasza proœba – o ³askawa, o s³odka Panno Maryjo.

Józef Pi¹tek

Ucieczko grzesznych

Pismo Œwiête przedstawia nam wielkoœæ Boga-Stworzy-
ciela w swoich dzie³ach. Jest On wszechmocny, nieogarniony,
jest Panem nieba i ziemi. Przedstawia Boga jako pe³niê pozy-
tywnych przymiotów. Wœród nich ukazuje szczególnie wa¿ny
przymiot, jakim jest mi³osierdzie. Oto kilka tekstów biblijnych
mówi¹cych o Bo¿ym mi³osierdziu: Zmi³uj siê nade mn¹, Bo¿e,
w ³askawoœci swojej, w ogromie swego mi³osierdzia zg³adŸ nie-
prawoœæ moj¹ (Ps 51,3); Wys³awiajcie Pana, bo dobry, bo na
wieki Jego mi³osierdzie (Ps 107,1); Dziêkujcie Panu, bo jest
dobry, bo ³aska jego trwa na wieki (Ps 118,1); Bogaty w mi³o-
sierdziu swoim Bóg (Ef 2,4); a swoje mi³osierdzie na pokole-
nia i pokolenia zachowuje dla tych, co siê go boj¹ (£k 1,50).
Bo¿e mi³osierdzie bywa³o czasem niezrozumia³e, poniewa¿
odbiega³o od logiki ludzkiego myœlenia. Najwiêkszym dzie-
³em Bo¿ego mi³osierdzia jest to, ¿e toleruje grzesznika, czeka
z cierpliwoœci¹ na jego nawrócenie. Tak by³o w dziejach naro-
du wybranego. Ile¿ to razy ten naród buntowa³ siê przeciwko
Bogu, ile¿ to razy ³ama³ Jego przykazania, czy to czcz¹c ob-
cych bogów, czy te¿ postêpuj¹c niegodziwie przeciw bliŸnim.
Jednak¿e ilekroæ cz³owiek zgrzeszy³ i skruszony wraca³ do Boga,
tylekroæ Bóg w swoim mi³osierdziu wszystko mu przebacza³.
Kiedy natomiast cz³owiek trwa³ w grzechu, gdy nie chcia³ siê
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nawróciæ, Bóg w swoim mi³osierdziu cierpliwie czeka³. Nie zsy-
³a³ od razu kary, ale wyczekiwa³ na skruchê i na powrót na dro-
gê sprawiedliwoœci, drogê wiod¹c¹ do osi¹gniêcia celu ostatecz-
nego. Ilustracj¹ tej postawy mi³osiernego Boga, by³a przypo-
wieœæ o synu marnotrawnym (por. £k 15,11-32).

Chocia¿ Bóg jest mi³osierny, to jednak jest równie¿ spra-
wiedliwy. W ¿yciu grzesznika s¹ chwile, w których sprawie-
dliwoœæ Bo¿a domaga siê g³osu. Widzê, ¿e lud ten jest ludem
o twardym karku. Zostaw mnie przeto w spokoju, aby rozpali³
siê mój gniew na nich. Chcê ich wyniszczyæ (Wj 32,9) – oto
s³owa Jahwe skierowane do Moj¿esza, gdy lud wybrany od-
wróci³ siê od Boga prawdziwego, a zacz¹³ czciæ z³otego ciel-
ca. W takich chwilach grzesznik powinien by³ byæ straconym,
lecz mi³osierdzie Bo¿e znalaz³o dla cz³owieka drogê ratunku.
W historii zbawienia zawsze znajdzie siê ktoœ, kto potrafi po-
wstrzymaæ rêkê sprawiedliwoœci Bo¿ej, spadaj¹c¹ na grzesz-
nika. T¹, która obecnie powstrzymuje rêkê sprawiedliwoœci
Bo¿ej, jest Maryja.

Mo¿emy sobie postawiæ pytanie: dlaczego tak siê dzieje?
Otó¿ w rozdawaniu mi³osierdzia Bo¿ego, Maryja jest nasz¹
Wspomo¿ycielk¹, podobnie jak by³a w naszym odkupieniu
w jakimœ sensie Wspó³odkupicielk¹. Przez Ni¹ litoœæ Boga
zab³ys³a w nowym œwietle. Maryja b³aga za nami Boga. W swo-
jej wytrwa³oœci w b³aganiu jest podobna do owej niewiasty
kananejskiej, która przysz³a do Jezusa prosiæ o ³askê uwolnie-
nia jej córki od z³ego ducha. Jezus w pierwszej chwili odrzuci³
jej proœbê. Nawet interwencja uczniów tu ma³o pomog³a. Je-
zus uczyni³ spe³ni³ jednak jej proœbê ze wzglêdu na jej wy-
trwa³oœæ w proszeniu i wiarê w Jego uzdrawiaj¹c¹ moc: O nie-
wiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci siê stanie, jak chcesz!
(Mt 15,28). Tak i Maryja, gdy ma zapaœæ wyrok na grzeszni-
ka, przychodzi mu z pomoc¹. Maryja najlepiej pamiêta s³owa
Chrystusa: O cokolwiek prosiæ bêdziecie Ojca w imiê moje, to
spe³niê (J 14,13). Maryja prosi w imiê swego Syna o litoœæ i mi-
³osierdzie, o ³askê nawrócenia dla grzeszników. Prosi Boga za
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ka¿dego z nas, poniewa¿ ka¿dy z nas jest grzesznikiem i zara-
zem jest Jej dzieckiem. Zreszt¹, ka¿dy grzesznik jest tak¿e
dzieckiem Maryi, które odkupi³ Jej Syn. Maryja kocha wszyst-
kich, chocia¿ obrazili Jej Syna, pragnie ich nawrócenia, po-
jednania z Ojcem. Tote¿ gdy zanosi siê na zatracenie grzeszni-
ka, rzuca na szalê mi³osierdzia Bo¿ego swe matczyne serce.

Zapewne wszystkim nam jest znana postaæ Moabitki Rut,
która chodz¹c po polu Booza, zbiera³a k³osy, które pozosta-
wiali po sobie ¿niwiarze. Wed³ug alegorycznego t³umaczenia
tego tekstu, gospodarzem jest Bóg, ¿niwiarzami s¹ kap³ani,
k³osami dusze ludzkie, Rut zaœ Maryj¹, która chodzi i podnosi
pozostawione k³osy, symbolizuj¹ce w tym przypadku grzesz-
ników. Gdyby nie Ona, wówczas zgni³yby w ziemi. Niew¹t-
pliwie w tym t³umaczeniu kryje siê jakaœ prawda. Bóg w swym
mi³osierdziu uczyni³ Maryjê ostatni¹ ucieczk¹ grzesznika, który
nie mo¿e ju¿ schroniæ siê przed wyrokiem sprawiedliwoœci
Bo¿ej. Jednak uciekaj¹c siê do Maryi, znajduje u Niej wspar-
cie, opiekê. Ona, kochaj¹ca nas, dzieci swoje, wstawia siê za
nami do Boga. Wstawia siê za grzesznikami, gdy¿ wszyscy
oni s¹ Jej dzieæmi, a jako Matka kochaj¹ca dba o ich dobro,
wyprasza u Boga dla nich ³askê nawrócenia. I tu mo¿na posta-
wiæ paradoksalne i trochê szokuj¹ce twierdzenie, ¿e Maryja
wyniesienie swoje zawdziêcza grzesznikom – Adamowi i Ewie
– teraz zaœ tych grzeszników ratuje od potêpienia wiecznego.
O ka¿d¹ duszê cz³owieka-grzesznika prowadzi walkê z szata-
nem. Ta walka sta³a siê Jej przeznaczeniem. Do niej nale¿y za-
wsze ostatnie s³owo, byleby dusza, o któr¹ toczy siê walka, nie
wzgardzi³a sercem Matki. Za Jej wstawiennictwem, wsparciem,
bêd¹ mogli oni równie¿ w przysz³oœci ogl¹daæ oblicze Boga
i œpiewaæ Mu chwa³ê. Jest zatem Maryja ucieczk¹ grzeszników.

Patrz¹c na Maryjê, uczmy siê od Niej tolerowaæ grzeszni-
ka, okazywaæ mu cierpliwoœæ i wyrozumia³oœæ. Przez to udzie-
limy mu pierwszej pomocy, aby w przysz³oœci móg³ pojednaæ
siê z Bogiem. Zawsze musimy mieæ przed oczyma s³owa Zba-
wiciela: Albowiem Bóg nie pos³a³ swego Syna na œwiat po to,
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aby œwiat potêpi³, ale po to, by œwiat zosta³ przez Niego zba-
wiony (J 3,17).

Patrz¹c, jak Maryja ofiarowa³a ¿ycie swego Syna za grzesz-
ników, musimy braæ z Niej przyk³ad. My równie¿ powinni-
œmy byæ wzglêdem grzeszników ofiarni. Tote¿ módlmy siê za
nich. Polecajmy ich „Ucieczce grzeszników”. Niew¹tpliwie
bêdzie to równie¿ i nasz¹ zas³ug¹, je¿eli w ostatniej chwili ich
¿ycia znajd¹ zbawienie dziêki naszej cierpliwoœci, ofiarnoœci
i modlitwie. Œwiêta Maryjo, Matko Bo¿a, módl siê za nami
grzesznymi teraz i w godzinê œmierci naszej.

Zbigniew Zapaœnik

Pocieszycielko strapionych

Na statkach pasa¿erskich istnieje zwyczaj, ¿e czasem po-
zwala siê pasa¿erowi wst¹piæ na mostek kapitañski, by móg³
pobie¿nie zapoznaæ siê z technik¹ prowadzenia statku (nawi-
gacj¹). Statek linii oceanicznych zd¹¿a³ z Europy do Ameryki
Po³udniowej. Na kilkaset mil przed portem docelowym – spo-
kój podró¿y zak³óci³ tajfun. Jednak statek prowadzony przez
doœwiadczonego kapitana wyszed³ z tej walki bez wiêkszych
szkód. Gdy tajfun ust¹pi³, na mostek kapitañski wszed³ jeden
z pasa¿erów. Po zapoznaniu siê z urz¹dzeniami nawigacyjny-
mi, zapyta³ sternika: kim by³ pañski dziadek? Sternik odpo-
wiedzia³: marynarzem. A co siê z nim sta³o? – pyta pasa¿er. –
Uton¹³ wraz ze statkiem. A ojciec? Te¿ by³ marynarzem – pada
odpowiedŸ. – Zgin¹³ w czasie szalej¹cego tajfunu. Wiêc pan
nie boi siê, ¿e mo¿na tak samo utopiæ siê? Na to sternik: A pa-
na dziadek zmar³ w jakich okolicznoœciach? Normalnie, w ³ó¿-
ku. A ojciec? – Te¿ w ³ó¿ku – pada odpowiedŸ. Wiêc pan nie
boi siê k³aœæ do ³ó¿ka?

Ta nieco prozaiczna rozmowa naœwietla nam bardzo dobit-
nie nieunikniony problem ¿yciowy ka¿dego cz³owieka: œmieræ.
Gdziekolwiek byœmy siê znajdowali: na wodzie, w powietrzu,
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pod ziemi¹ czy w ³ó¿ku – ka¿dego dosiêgnie. Prêdzej czy póŸ-
niej, bogatego czy biednego, zdrowego czy chorego, podw³ad-
nego czy prze³o¿onego – ka¿dy siê z ni¹ spotka.

Œredniowieczne przys³owie mówi: cesarz ma tak d³ugie rêce,
¿e dosiêgnie ka¿dego podw³adnego. Ale chyba œmieræ ma jesz-
cze d³u¿sze. Przed cesarzem mo¿na by³o ukryæ siê w górach,
w puszczy lub na bezludnej wyspie i uchyliæ siê przed jego
wyrokiem, ale przed œmierci¹ – cesarzem, nie ujdziesz.

W czasie rozmów z moimi znajomymi, którzy ¿ywi¹ szcze-
gólny kult do Najœwiêtszej Maryi Panny, zadawa³em im pyta-
nie: Jeœli prosisz Najœwiêtsz¹ Maryjê Pannê wezwaniem „Po-
cieszycielko strapionych” – to jakie okolicznoœci ¿ycia pod-
powiadaj¹ ci to wezwanie i jakie z nim wi¹¿esz nadzieje?
Stwierdzali oni, ¿e to wezwanie jest czêsto na ich ustach w cza-
sie modlitwy. Prosz¹ nim Najœwiêtsz¹ Maryjê Pannê o pomoc
w ró¿nych przeciwnoœciach ¿yciowych: gdy modl¹ siê o zdro-
wie, o pomoc w egzaminach, przy podejmowaniu trudnych
decyzji ¿yciowych, czyli przy ró¿nego rodzaju k³opotach. Ale
jeden z rozmówców stwierdzi³, ¿e choæ czêsto prosi tym we-
zwaniem Najœwiêtsz¹ Maryjê Pannê o pomoc w ró¿nych po-
trzebach, to jednak najczêœciej stosuje go z okazji rachunku
sumienia, i to wtedy, gdy myœli o œmierci. Bo jego najwiêk-
szym utrapieniem jest niepewnoœæ, czy swoim postêpowaniem
zas³u¿y sobie na ¿ycie wieczne. I ten cz³owiek utrafi³ chyba
w sedno rzeczy. Bo utrapienie to coœ, co stale nas przeœladuje,
powoduje cierpienia, stany niepewnoœci i obaw. A do takich
zwykliœmy zaliczaæ nasze choroby, niepowodzenia, k³opoty
w pracy, w domu czy w szkole. Jednak wszyscy zgodzimy siê
z tym, ¿e naszym najwiêkszym utrapieniem, chodz¹cym za
nami krok w krok, winna byæ troska o zbawienie duszy, duszy
mojej i mego bliŸniego.

Teraz mo¿emy postawiæ sobie pytanie: czy moje postêpo-
wanie, to na co dzieñ, w ka¿dej konkretnej sytuacji wskazuje,
¿e ja kiedyœ dost¹piê zbawienia? Czy moim utrapieniem jest
troska o moj¹ duszê?
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W rocznicê Powstania Warszawskiego telewizja Polska
nada³a spektakl m³odego poety, który notabene – zgin¹³ w tym
powstaniu. Spektakl symboliczny, st¹d i trudny w odbiorze.
Jednak budzi³o w nim refleksjê jedno zdanie: Ka¿dy dzieñ jest
s¹dem bez kary. Autor niew¹tpliwie mia³ na myœli okupanta.
Bo to okupant swoj¹ bezwzglêdnoœci¹ w stosunku do podbite-
go narodu polskiego wydawa³ na siebie wyrok. Ale czy to zda-
nie nie pasuje do nas? Bo oto wœród ró¿norodnych naszych
spraw – nagle wszystko okazuje siê wa¿ne – oczywiœcie, oprócz
mojego zbawienia. Mam czas zastanawiaæ siê nad tym, jak
spêdziæ wakacje, jak sobie ¿ycie u³o¿yæ, by by³o ³atwiejsze,
jak siê dorobiæ maj¹tku. Ale czy zastanawiam siê nad tym, czy
moje postêpowanie kwalifikuje mnie w oczach Boga do zba-
wienia? Czy pamiêtam o tym, ¿e ka¿dy dzieñ prze¿yty na zie-
mi jest s¹dem bez kary? – bo ka¿dego dnia wydajê o sobie
jakby cz¹stkowy wyrok, a w sumie wszystkie dni mojego ¿y-
cia doczesnego zadecyduj¹ o mojej przysz³oœci, przysz³oœci
jak¿e wa¿nej dla mnie – bo trwaj¹cej wiecznie.

Oczywiœcie, by ka¿dy dzieñ by³ mi zapisany u Boga in plus,
nie wystarczy, by tylko trapi³a mnie troska o moje zbawienie.
Tu potrzeba czynu i pe³nego zaanga¿owania siebie. Trzeba
z dnia na dzieñ stawaæ siê bli¿szym i milszym Bogu, a to osi¹-
gniemy przez ¿ycie godne chrzeœcijanina.

W Ewangelii œw. £ukasza mamy piêkny opis nawiedzenia
œw. El¿biety przez Najœwiêtsz¹ Maryjê Pannê. Maryja przy-
chodzi do œw. El¿biety, a z Ni¹ jak¿e po¿¹dana radoœæ: El¿bie-
ta porodzi upragnione dzieciê. Maryja jest jakby zwiastunem
tej radosnej nowiny. Dla nas najwiêksz¹ radoœci¹ bêdzie, gdy
Maryja jako Matka rodzaju ludzkiego – Matka porz¹dku ³aski
– przyniesie nam wiadomoœæ w godzinê œmierci, ¿e jesteœmy
przeznaczeni do wiecznej szczêœliwoœci. Niech wiêc ka¿dy
prze¿yty przez nas dzieñ bêdzie tego zadatkiem, bo œmieræ nie
jest tragiczna, lecz tragiczne s¹ skutki naszego ¿ycia. Nie tyl-
ko wolno nam, ale powinniœmy stale prosiæ Najœwiêtsz¹ Ma-
ryjê Pannê o wstawiennictwo u Jej Syna w ró¿nych naszych
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udrêkach, ale wezwanie „Pocieszycielko strapionych” niech
bêdzie i wtedy na naszych ustach, gdy bêdziemy rozwa¿aæ rze-
czy ostateczne, byœmy byli bezpieczni o nasz¹ przysz³oœæ –
¿ycie wieczne.

W³adys³aw Kliœ

Wspomo¿enie wiernych

Zadziwiaj¹ca jest iloœæ i ró¿norodnoœæ tytu³ów, wezwañ czy
nabo¿eñstw, jakie w ci¹gu wieków zrodzi³y siê w ³onie kultu
maryjnego. Ale w tym niekoñcz¹cym siê szeregu musz¹ zna-
leŸæ siê i takie, które wybijaj¹ siê na czo³o, czy to przez wolê
nieba, czy to przez zewnêtrzny zbieg okolicznoœci, mówi¹c
wyraŸnie, ¿e dane nabo¿eñstwo jest nabo¿eñstwem na czasie.
Do takich w³aœnie nale¿y nabo¿eñstwo do Maryi, „Wspomo-
¿ycielki wiernych”.

Samo wzywanie Maryi jako Wspomo¿ycielki jest jakby
streszczeniem wszystkich wezwañ kierowanych do Najœwiêt-
szej Maryi Panny. Gdy inne wezwania zawieraj¹ tylko pewien
wyraz ufnoœci z³o¿onej w Maryi albo obejmuj¹ tylko okreœlo-
ny przymiot Niepokalanej Dziewicy, ono ³¹czy w sobie w ca-
³ej pe³ni wszystkie Jej poczynania na rzecz wygnañców tego
pado³u. Nic te¿ dziwnego, ¿e w Litanii loretañskiej wezwanie
to zamyka wezwania, rzec by mo¿na, b³agalne, a rozpoczyna
chwalebne, s³awi¹ce królewskoœæ Maryi.

To litanijne wezwanie ma jeszcze swoje g³êbokie pod³o¿e
historyczne. Pisarze-mariolodzy wyliczaj¹ piêæ okolicznoœci:
–  Ustanowienie nabo¿eñstwa ró¿añcowego przez œw. Domi-
nika, gdy przy pomocy Najœwiêtszej Maryi Panny zdo³a³ po-
wstrzymaæ herezjê albigensów.
–  Zwyciêstwo floty chrzeœcijañskiej nad su³tanem tureckim
dziêki wstawiennictwu œw. papie¿a Piusa V i modlitwie sto-
warzyszeñ ró¿añcowych. Ten te¿ papie¿ wprowadzi³ do litanii
maryjnej inwokacjê – Auxilium Christianorum.
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–  Zwyciêstwo pod Wiedniem.
–  Zwyciêstwo nad Turkami na Wêgrzech w dniu uroczystoœci
Matki Bo¿ej Œnie¿nej.
–  Przywrócenie doczesnej w³adzy papie¿a po Napoleonie I.
Z tej te¿ okazji papie¿ Pius VII ustanowi³ dzieñ 24 maja œwiê-
tem Wspomo¿enia Chrzeœcijan.

Ale jak¿e czêsto zapominamy o najdonioœlejszym fakcie
historycznym, gdy w cichym domku nazaretañskim nasza
Wspomo¿ycielka wypowiedzia³a tak b³ogos³awione dla nas
fiat. W tym jednym, krótkim s³owie wypowiedzia³a sw¹ tro-
skê o ca³y rodzaj ludzki, który od upadku Adama nie by³ pew-
ny swej przysz³oœci. To fiat by³o pierwszym wspomo¿eniem
wiernych, tych, którzy zaufali prorokowi mówi¹cemu: Oto
Panna pocznie i porodzi Syna, i nazw¹ imiê Jego Emmanuel
(Iz 7,14). Teraz wiêc mo¿emy stwierdziæ, ¿e tych uprzednio
wyliczonych piêæ okolicznoœci historycznych kultu Maryi,
Wspomo¿ycielki wiernych, to dalszy ci¹g licz¹cego dwa ty-
si¹ce lat faktu fiat.

W Konstytucji dogmatycznej o Koœciele, og³oszonej przez
Sobór Watykañski II, czytamy, ¿e B³ogos³awiona Dziewica jest
przeznaczona od wieków na Matkê Boga, ¿e to zaœ macierzyñ-
stwo Maryi w ekonomii ³aski trwa nieustannie, poczynaj¹c od
aktu zgody, który przy Zwiastowaniu wiernie wyrazi³a i któr¹
zachowa³a bez wahania pod krzy¿em, ¿e dziêki swej macie-
rzyñskiej mi³oœci opiekuje siê braæmi swego Syna nara¿onymi
na trudy i niebezpieczeñstwa, póki nie zostan¹ doprowadzeni
do szczêœliwej ojczyzny. Dlatego to do B³ogos³awionej Dzie-
wicy stosuje siê w Koœciele tytu³y: Orêdowniczki, Wspomo-
¿ycielki.

W naszej codziennej, skomplikowanej rzeczywistoœci czê-
sto ogl¹damy siê za kimœ, kto udzieli³by nam pomocy. Stu-
dent, gdy z w³asnej lekkomyœlnoœci zaniedba wykonanie skom-
plikowanego æwiczenia – zwraca siê do kolegi o pomoc. Gdy
zachoruje nam ktoœ z bliskich, zwracamy siê o pomoc do le-
karza, by za jego poœrednictwem uzyskaæ potrzebne lekarstwa.
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Gdy nie mamy rozk³adu jazdy poci¹gów, zwracamy siê o po-
moc do konduktora i prosimy o jego pomoc. Przyk³adów ta-
kich mo¿na znaleŸæ wiele. I tak samo w drodze do Boga po-
trzebny jest nam wspomo¿yciel i poœrednik. Tym jedynym i do-
skona³ym Wspomo¿ycielem i Poœrednikiem jest Jezus Chry-
stus. Nikt bowiem nie zosta³ jak On wyposa¿ony, by rolê tê
wype³niæ. On – maj¹c naturê Bosk¹ – jest ponad ludŸmi, ma-
j¹c jednoczeœnie z nimi wspólne cz³owieczeñstwo. Ze wzglê-
du na naturê ludzk¹ – uni¿y³ siê, posiadaj¹c jednak wspóln¹
naturê z Bogiem. Z samej wiêc swej natury Chrystus jest naj-
lepszym naszym Wspomo¿ycielem i Poœrednikiem. z ontolo-
gicznej ³¹cznoœci cz³owieczeñstwa z Bóstwem w Jego Osobie
p³ynie nieskoñczona Jego doskona³oœæ i nieskoñczona wartoœæ
Jego czynów i zas³ug. Ka¿dy akt Jego wstawiennictwa posia-
da w sobie nieskoñczon¹ moc i niezawodn¹ skutecznoœæ.

Chrystus jest jedynym naszym Wspomo¿ycielem i Poœred-
nikiem, gdy¿ w Nim dokona³o siê zjednoczenie Boga z ludz-
koœci¹. A zjednoczyæ siê z Bogiem mo¿emy tylko przez Chry-
stusa, w którego jesteœmy wszczepieni ³ask¹ chrztu œwiêtego,
i z którym jednoczymy siê coraz bardziej przez wiarê, nadzie-
jê i mi³oœæ w Jego Ciele Mistycznym.

Konstytucja dogmatyczna o Koœciele podkreœla równie¿ tê
prawdê, ¿e jedynym Poœrednikiem miêdzy Bogiem a ludŸmi
jest Jezus Chrystus. Macierzyñska zaœ rola Maryi w stosunku
do ludzi ¿adn¹ miar¹ nie umniejsza tego jedynego poœrednic-
twa i wspomo¿enia Chrystusowego, lecz ukazuje Jego moc.
Jej rola Pomocnicy, Wspomo¿ycielki Ludu Bo¿ego opiera siê
na poœrednictwie Chrystusa i od tego poœrednictwa jest uza-
le¿niona. Dziêki jednak temu, ¿e Maryja w szczególny sposób
wspó³dzia³a³a z dzie³em Zbawiciela przez wiarê, nadziejê i ¿ar-
liw¹ mi³oœæ dla odnowienia nadprzyrodzonego dusz ludzkich,
sta³a siê nam Matk¹ w porz¹dku ³aski. I to duchowe Jej macie-
rzyñstwo trwa nadal. St¹d tytu³y: Orêdowniczki, Poœrednicz-
ki, Wspomo¿ycielki, jakimi obdarza J¹ Koœció³, niczego nie
ujmuj¹ ani nie przydaj¹ skutecznoœci i godnoœci dzia³ania Chry-



303

stusa. Rola Maryi jest tu wiêc podporz¹dkowana, poniewa¿
¿adne stworzenie nie mo¿e byæ nigdy stawiane na równi ze
S³owem Wcielonym i Odkupicielem.

Do b³êdnych, powszechnych niew³aœciwoœci nale¿y pogl¹d,
¿e poœrednictwo Maryi jest nam bli¿sze i bardziej dostêpne od
poœrednictwa Boga-Cz³owieka, gdy¿ Maryja jest osob¹ stwo-
rzon¹ i podobn¹ nam. A przecie¿ wiemy, ¿e Chrystus staj¹c
siê cz³owiekiem, by³ zupe³nie nam podobny – z wyj¹tkiem
grzechu. Tym samym wiêc Chrystus przerzuci³ pomost nad
przepaœci¹ dziel¹c¹ nas od Boga. Dlatego wolno nam i powin-
niœmy zwracaæ siê do Maryi, ale nie dlatego, ¿e jest nam bli¿-
sza jako cz³owiek, lecz dlatego, ¿e jest nasz¹ Matk¹, wzorem
zjednoczenia z Chrystusem, ¿e Jej omnipotentia supplex mo¿e
nam wszystko wyb³agaæ, bo Ÿród³em Jej mocy jest Jej Syn, od
którego wszystko mo¿e otrzymaæ. Musimy te¿ stale pamiêtaæ,
¿e wszystkie dary, przywileje i tytu³y, jakimi czcimy Maryjê,
odnosz¹ siê do Chrystusa jako Ÿród³a wszelkiej prawdy, œwiê-
toœci i pobo¿noœci.

Wiemy, ¿e wewnêtrzn¹ si³¹ i istotn¹ cech¹ Koœcio³a, g³ów-
nym Ÿród³em skutecznoœci jego dzia³ania uœwiêcaj¹cego ludzi
jest mistyczny zwi¹zek z Chrystusem, lecz nie mo¿emy poj-
mowaæ tego zwi¹zku w oderwaniu od Tej, która jest Matk¹
S³owa Wcielonego, i któr¹ sam Chrystus z sob¹ z³¹czy³ w dzie-
le zapewnienia nam zbawienia. A skoro wiêc Maryja zdoby-
wa³a skarb odkupieñczych wartoœci, na pewno ma w³adzê nad
ich wydatkowaniem i rozdzielaniem wœród ludzi. Ona chce
tylko naszej wiernoœci. W s³owniku jêzyka polskiego pod ha-
s³em „wierny” czytamy: to cz³owiek dochowuj¹cy wiary ko-
muœ, nie odstêpuj¹cy, nie zdradzaj¹cy, s³u¿¹cy z oddaniem.
Musimy sobie zdawaæ sprawê z tego, ¿e Maryja jest Wspomo-
¿ycielk¹, ale dla tych, którzy dochowuj¹ wiary, nie odstêpuj¹
od Boga, dla tych, którzy nie zdradzaj¹, którzy s³u¿¹ z odda-
niem, s³u¿¹ Bogu i bliŸniemu. Czêsto s³yszymy, ¿e ten cz³o-
wiek jest wierny swoim idea³om, to znaczy nie odstêpuje ich
ani na chwilê, wierzy w ich s³usznoœæ, s³u¿y im z oddaniem.
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Naszym idea³em, celem ostatecznym jest Bóg – mamy byæ
Mu wierni. Dla takich jest Najœwiêtsza Maryja Panna Wspo-
mo¿ycielk¹, Poœredniczk¹. I na pewno wys³ucha nas, gdy bê-
dziemy prosiæ J¹ s³owami z homilii œw. Germana: Chroñ nas
pod skrzyd³ami Twojej dobroci, przez Twoje orêdownictwo b¹dŸ
nam obron¹. Daj nam ¿ycie wieczne, Ty, która bêd¹c nadziej¹
wierz¹cych, nie zawodzisz.

W³adys³aw Kliœ

Królowo Anio³ów

Cz³owiek przedstawia zwykle pojêcia trudne w sposób ob-
razowy, barwny, ³atwy do zapamiêtania. Takiemu uproszczeniu
uleg³o pojêcie Anio³a. Anio³, duch, doskona³y twór Bo¿y, w wy-
obraŸni cz³owieka przybra³ postaæ wyra¿aj¹c¹ piêkno, niezale¿-
noœæ i wy¿szoœæ od tego, co ziemskie, co ociê¿a³e. Pêdzle i d³u-
ta artystów nada³y mu kszta³t urodziwego m³odzieñca, z które-
go twarzy promienieje g³êbokie ¿ycie duchowe, znak bliskiego
obcowania z Bogiem. Zwiewnoœci nadaj¹ mu skrzyd³a, symbol
wolnoœci i niezale¿noœci, o której cz³owiek od dawna marzy³
i pragn¹³ wzbiæ siê nad ziemiê, jakby tam by³o inne, lepsze ¿ycie.

Poniewa¿ Anio³ by³ istot¹ przewy¿szaj¹c¹ ludzi inteligen-
cj¹, artysta umiejscawia³ go czêsto obok bawi¹cego siê dziec-
ka, któremu zagra¿a³o nieznane mu niebezpieczeñstwo.
Wszystkie te cechy przypisywane Anio³om, s¹ prawdziwe, ale
my patrz¹c na bardziej czy mniej udane dzie³a sztuki, nie za-
wsze potrafimy odgadn¹æ myœl twórcy. Anio³ móg³ dla nas
staæ siê lalk¹ niebiañsk¹, móg³ zostaæ tylko duchow¹ niañk¹
grzecznych maluchów.

Zatem odszukajmy na nowo w³aœciw¹ treœæ tego s³owa, by
bli¿szy nam siê sta³ ten, który ma wiele zadañ do spe³nienia
w historii zbawienia ludzkiego.

Otwórzmy Ksiêgê Daniela, w której jest mowa o widze-
niach proroka, niezrozumia³ych dla niego, pe³nych dziwacz-
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nych tworów, symboli. Widzenie o królestwie mesjañskim –
wyra¿aj¹ce wielkoœæ Stwórcy i ogrom Jego Majestatu: Tysi¹c
tysiêcy s³u¿y³o Mu, a dziesiêæ tysiêcy po dziesiêæ tysiêcy sta³o
przed Nim (Dn 7,10). Strwo¿y³ siê duch Daniela przed wielko-
œci¹ swego Boga. W widzeniu podchodzi do jednego ze stoj¹-
cych anio³ów i prosi o wyjaœnienie tej dziwnej, niezrozumia-
³ej sceny. Po wyjaœnieniu opisuje swoje wra¿enia, jakie wy-
war³a na nim ta rozmowa ze s³ug¹ Boga. Moje myœli przerazi-
³y bardzo mnie, Daniela; i zmieni³em siê na twarzy, lecz za-
chowa³em wydarzenie w sercu (Dn 7,28).

Podobne wra¿enie na Danielu wywar³y s³owa Anio³a w dru-
gim widzeniu. Wystêpuje tu ju¿ pod imieniem i dzia³a na roz-
kaz: Gabrielu, wyjaœnij mu widzenie! (Dn 8,16). Ten, pos³usz-
ny temu g³osowi, podchodzi do Daniela i zwraca siê do niego
w³adczym, rozkazuj¹cym tonem: Pamiêtaj, synu cz³owieczy
(Dn 8,17). S³owa te by³y tak silne, posiada³y tak wielk¹ moc,
¿e powali³y Daniela na twarz, przycisnê³y do ziemi, straci³ przy-
tomnoœæ, a potem wystarczy³o jedno dotkniêcie, by powsta³
na nogi, by s³uchaæ s³ów wys³annika Boga. I przyznaje potem:
Wtedy mnie, Daniela, ogarnê³a niemoc i chorowa³em przez
wiele dni. Nastêpnie wsta³em i za³atwia³em sprawy królewskie;
by³em jednak poruszony widzeniem, gdy¿ nie mog³em go zro-
zumieæ (Dn 8,27). Je¿eli on sam, który t³umaczy³ sny królowi,
nie móg³ poj¹æ tych wizji i s³ów pos³añca Boga i nie dawa³o
mu to spokoju, to rzeczywiœcie Anio³ nie jest tylko dobrotli-
wym duchem, ale bêd¹c s³ug¹ swego Boga, ma coœ z Jego
mocy, coœ z Jego si³y.

Boga wszechmog¹cego, któremu s³u¿y³o tysi¹ce Anio³ów,
wychwalano w œwi¹tyni jerozolimskiej. Kap³ani wyznaczeni
przez losowanie sk³adali ofiary w Przybytku Pañskim. Pole-
ga³a ona na odnowieniu ognia i spaleniu kadzide³ przed wej-
œciem do Miejsca Najœwiêtszego. Los pad³ na Zachariasza.
I gdy przyst¹pi³ do spe³niania funkcji liturgicznej, ten sam
Gabriel – Anio³ proroctwa, zwiastuje Zachariaszowi wolê Bo¿¹.
Tym razem ju¿ staje przed osob¹, która domaga siê uszanowa-
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nia, staje przed starcem i kap³anem w czasie sprawowania naj-
œwiêtszych czynnoœci w Przybytku Pañskim. Mimo to sposób
dzia³ania jest podobny. Widok Anio³a przera¿a Zachariasza,
ze strachem wys³uchuje jego s³ów. Pos³aniec przedstawia mu
siê s³owami, których w³adczy autorytet mocno podkreœla ró¿-
nicê postawy zwiastuna wobec osoby, do której przemawia:
Ja jestem Gabriel, który stojê przed Bogiem. A zosta³em po-
s³any, by mówiæ z tob¹ i oznajmiæ ci tê wieœæ radosn¹. A oto
bêdziesz niemy i nic nie bêdziesz móg³ mówiæ a¿ do dnia, w któ-
rym siê to stanie, bo nie uwierzy³eœ moim s³owom, które spe³-
ni¹ siê w swoim czasie (Mt 1,19-20). Tak przemawia do cz³o-
wieka wys³annik Bo¿y, nie zwraca uwagi na osobê, czas i miej-
sce, w którym siê to dzieje. Taka jest odpowiedŸ na zapytanie
starego kap³ana. Us³yszawszy j¹, nie pyta³ ju¿ o nic, ju¿ nie
móg³ pytaæ. Bóg domaga³ siê od niego wiary w s³owa przeka-
zane mu przez swego pos³añca. Teraz przez milczenie ma przy-
gotowaæ siê do nowych obowi¹zków ojcowskich, by ten, któ-
ry siê z niego narodzi, nie by³ trzcin¹ chwiej¹c¹ siê na pustko-
wiu, ale by by³ prawdziwym zwiastunem nowych, mesjañskich
czasów. Bo nied³ugo potem Gabriel ma znów wa¿n¹ misjê
dotycz¹c¹ ca³ej ludzkoœci. Tym razem zostanie pos³any do
miasteczka galilejskiego, do Nazaretu.

Przybywa teraz jako Anio³ wype³nienia. Przychodzi omó-
wiæ z Maryj¹ sprawê przyjœcia tego Syna Cz³owieczego, któ-
rego wizjê przed piêciuset laty wyjaœnia³ Danielowi, o którym
wspomina Zachariaszowi – Jan pójdzie przed Nim i przygotu-
je Mu lud doskona³y.

Ta ci¹g³oœæ jego pos³annictwa jest poniek¹d wyk³adnikiem
ci¹g³oœci Bo¿ego planu zbawienia w ci¹gu wieków, bo Ga-
briel pos³any jest od Boga i zosta³o mu powierzone najwiêk-
sze poselstwo, jakie kiedykolwiek Bóg skierowa³ do cz³owie-
ka. Skierowa³ je do zwyk³ej kobiety, a jednak nie zwyk³ej, bo
wybranej od wieków i od wieków przeznaczonej do spe³nie-
nia najwa¿niejszych zadañ Bo¿ego planu, jaki cz³owiek móg³
otrzymaæ.
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Ka¿da wierna kobieta izraelska ukrywa³a w sercu nadzie-
jê, ¿e to ona bêdzie t¹ wybran¹, z której narodzi siê Wybawi-
ciel. Anio³ ukazuje siê Maryi. Ale jak ró¿ne jest to zjawienie
od poprzednich. Tym razem nie Maryja pada na twarz jak Da-
niel, ale Anio³ sk³ada Jej korny pok³on: Witaj, pe³na ³aski, Pan
jest z Tob¹, b³ogos³awiona jesteœ miêdzy niewiastami (£k 1,28).
Maryja pe³na pokory zaniepokoi³a siê treœci¹ s³ów Anio³a, pyta
z trwog¹: Jak siê to stanie? (£k 1,34). Ale Anio³ nie odbiera
Jej mowy, wyjaœnia tajemnicze poczêcie i czeka cierpliwie
i z ufnoœci¹ na odpowiedŸ. Krótki dialog koñczy siê przyzwo-
leniem, zgod¹ pe³n¹ wiary w moc Boga. On wszystko uczyni
dla swej S³u¿ebnicy. Przez zgodê Maryja staje siê Matk¹ Boga.
Dlatego to Anio³ nie przemawia do Niej jak do podw³adnej,
lub nawet jak do równej sobie, lecz jak do w³adczyni. Ta czeœæ
i szacunek, jakim darzy Anio³ Maryjê, œwiadczy o tym, ¿e uzna-
je Jej królowanie nad sob¹.

Jak wszystkie prerogatywy, przywileje i ³aski Maryi, tak
i Jej godnoœæ i w³adza królewska jest tajemnic¹ wiary. Jest ona
wywnioskowana zasadniczo z tajemnicy Jej Boskiego macie-
rzyñstwa i Jej wspó³udzia³u w Chrystusowym dziele zbawie-
nia œwiata. Królowanie Jej nad ca³ym œwiatem jest œciœle po-
wi¹zane z powszechnym królowaniem Chrystusa, któremu to
ten tytu³ nale¿y siê z natury, wyp³ywa z Boskoœci Jego Osoby.

Maryja natomiast, jako Matka Boga, uczestniczy we w³adzy
Syna, bo mimo ¿e jest specjalnie wybran¹ i ma specjalne zada-
nia w dziele zbawienia, to jest tylko stworzeniem. Tak Maryja
przez zwi¹zek z tajemnic¹ Wcielenia naby³a praw królewskich
zarówno w stosunku do ludzi, jak i stworzeñ duchowych.

Anio³ Gabriel swoj¹ postaw¹ ufnego oczekiwania odda³ Jej
czeœæ jako swojej Królowej. Taka postawa pe³na nadziei mo¿e
byæ dla nas wzorem, byœmy prosz¹c Boga przez Maryjê, Kró-
low¹ Anio³ów, umieli czekaæ na wype³nienie siê Jego woli.

Jan Fecko
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Królowo Patriarchów

Sobór Watykañski II zwraca uwagê, ¿e dziœ trzeba nam wia-
ry, która nie bêdzie staæ w opozycji do rozumu i œwiata, ale
bêdzie coraz bardziej œwiadoma i zdolna do prowadzenia dia-
logu ze wspó³czesnym œwiatem. I tak¹ wiarê mamy my, chrze-
œcijanie, sobie wypracowaæ przez wspó³pracê z Bogiem, z ³a-
sk¹ Chrystusow¹. Jej siê nigdy nie nauczymy, ale musimy j¹
zdobywaæ i ona ma przenikaæ ca³e nasze ¿ycie. Jeœli nie bê-
dziemy siê staraæ o jej pog³êbienie, to nie tylko nie bêdziemy
zbawieni, ale jeszcze surowiej bêdziemy s¹dzeni – tak mówi
nauka Koœcio³a. Nasza historia zbawienia zawarta w Piœmie
Œwiêtym przedstawia nam Boga jako jedyn¹ Prawdê. W Sta-
rym Testamencie wierzyæ – znaczy³o: byæ mocnym, byæ sil-
nym, byæ pewnym siebie, bo Bóg jest pewny siebie, bo Bóg
jest pewny, potê¿ny, udzielaj¹cy siê. To jest ten Bóg, który
wybiera sobie miêdzy ró¿nymi narodami – lud, który uczyni
swoim narzêdziem, œwiadkiem swego dzia³ania. Lud ów staje
siê nosicielem przysz³ego zbawienia – zapowiedzi¹ Mesjasza.
Tym narodem bêdzie naród izraelski, a u pocz¹tków Jego dzia-
³ania stoj¹ Patriarchowie – zwani inaczej ojcami narodu. A na-
stêpne pokolenia ich nazw¹: „praojcowie nasi”, przypisuj¹c
im wszystkie cechy narodu. S¹ to mê¿owie g³êbokiej wiary.
S¹ to mê¿owie modlitwy, sk³adaj¹cy starotestamentowe ofia-
ry z oliwy i wina na wzniesionych przez nich o³tarzach. Ca³e
ich ¿ycie by³o wype³nione obecnoœci¹ Bo¿¹, w³aœciwie to ¿yli
we wznios³ej za¿y³oœci z Bogiem, tak jak w póŸniejszych cza-
sach Joanna d’Arc czy œw. Franciszek z Asy¿u.

¯yj¹c w takim zjednoczeniu z Bogiem, nie kontempluj¹
w odosobnieniu, ale samo ich ¿ycie jest œwiadectwem wiary.
Same ich czyny chwal¹ Boga, a ufnoœæ, jak¹ darz¹ Najwy¿sz¹
Potêgê – Powiernika, jest wspania³a. Imiê Jego Œwiête ze czci¹
wymawiaj¹ ich usta. Tym patriarchom objawia siê Bóg. Oni,
powo³ani, w niczym na to powo³anie nie zas³uguj¹, nie zas³u-
guj¹ na to wybrañstwo Bo¿e, bo s¹ ludŸmi u³omnymi jak my,
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ale wierz¹ mocno w obietnice Boga i kieruj¹ siê Jego prawem.
Jest to, jak mówi Pascal: Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, a nie
Bóg uczonych i filozofów. Tych w³aœnie trzech nazywamy pa-
triarchami, a pierwszym z nich jest Abraham. Cz³owiek ten
w momencie powo³ania nie jest ju¿ sam, ma ¿onê, s³ugi i do-
bra. Nie ma dzieci. I Bóg przemawia do niego: WyjdŸ z twojej
ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci uka¿ê
(Rdz 12,1). Abraham jest pos³uszny Bogu. Opuszcza swoj¹
rodzinn¹ ziemiê i udaje siê w nieznane. Wychodzi, aby wieœæ
¿ycie tu³acze, gdzie pozna niedostatek i wojnê. Idzie do nie-
znanego kraju. Zostaje wyrwany z w³asnego œrodowiska i przy-
chodzi do obcej ziemi, w której na w³asnoœæ bêdzie mia³ tylko
grób, poniewa¿ Bóg upatrzy³ go sobie na ojca nowego narodu,
wielkiego narodu, z którego bêdzie pochodzi³ Zbawiciel œwiata.
By³a to wielka ofiara z³o¿ona przez niego Bogu. Tym niezna-
nym krajem jest póŸniejsza Ziemia Œwiêta, dzisiejsza Palesty-
na. Abraham i jego ¿ona w momencie wyjœcia z Ur chaldej-
skiego byli ju¿ w podesz³ym wieku, a nie mieli dzieci. I wtedy
Bóg obiecuje daæ Abrahamowi potomstwo. S¹dz¹c po ludzku
– powód do uœmiechu. Abraham wierzy mocno swemu Bogu
i wiara okazuje siê realnoœci¹, oto ¿ona jego Sara urodzi³a mu
syna – Izaaka. A gdy dziecko podros³o, Bóg – jak mog³o siê
wydawaæ – z okrucieñstwem fenickiego Bozka Molocha ¿¹da
od Abrahama, by w³asnorêcznie zabi³ i z³o¿y³ Mu go w ofie-
rze. Z rozdartym sercem patriarcha udaje siê na górê Moria,
by wype³niæ rozkaz Pañski. Jest pe³en wiary. I w momencie
krytycznym Bóg zatrzymuje rêkê Abrahama, i Abraham otrzy-
muje swego syna z powrotem. Bóg chcia³ wypróbowaæ jego
wiarê a Abraham uwierzy³ i Bóg poczyta³ mu to za zas³ugê
(Rdz 15,6).

Mimo ¿e Abraham nie rozumia³ wiele z tego polecenia, to
jednak rozkaz Pañski wykona³. Bóg nie przyj¹³ ofiary z Iza-
aka, ale przyj¹³ ofiarê swego Syna, który bêdzie szed³ z krzy-
¿em do koñca i odda siê na Kalwarii na zbawienie œwiata. Naj-
wiêksz¹ próbê wiary na Kalwarii przechodzi Jego Matka,
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Maryja – któr¹ w Litanii wzywamy: Królowo Patriarchów,
módl siê za nami. Ona stoj¹c pod krzy¿em i patrz¹c na Syna
swego potêpionego i wzgardzonego przez ludzi, wierzy³a moc-
no, ¿e mêka i œmieræ to nie krzywda i z³o, które Mu ludzie
wyrz¹dzaj¹, ale ¿e to jest ofiara. Z ca³¹ uleg³oœci¹, jakiej do-
maga siê wiara, podda³a siê woli Bo¿ej i razem ze swoim Sy-
nem wspó³cierpia³a.

Wielka by³a wiara Abrahama u progu powstania nowego
narodu, ale daleko wiêksza by³a wiara Maryi stoj¹cej pod krzy-
¿em, który by³ zwiastunem nowych czasów. Uwierzy³ Bogu
Abraham, uwierzy³a Bogu Maryja, ale Jej wiara by³a dope³-
nieniem prawdziwoœci ofiary zbawczej Jej Syna. Maryja –
Matka Boga-Cz³owieka, staje siê Matk¹ i Królow¹ wszystkich
ludzi, Matk¹ ca³ego rodzaju ludzkiego.

Lud chrzeœcijañski od najdawniejszych czasów wierzy³, ¿e
Ta, z której narodzi³ siê Syn Najwy¿szego, otrzyma od Boga
szczególne przywileje i ³aski, które przewy¿szaj¹ wszystkie
stworzenia. Tak jak M¹droœæ, Ona by³a przecie¿ w zamiarach
Boga od pocz¹tku: Pan mnie stworzy³, swe arcydzie³o, przed
swymi czynami, od dawna; od wieków jestem stworzona, od
pocz¹tku, nim ziemia powsta³a (Prz 8,22). W Jej zasiêgu znaj-
duje siê ka¿dy cz³owiek zarówno Starego, jak i Nowego Te-
stamentu. Dlatego módlmy siê do Niej i wzywajmy Jej, pro-
sz¹c o siln¹ wiarê – Królowo Patriarchów, módl siê za nami.

Bronis³aw Chmiel

Królowo Proroków

Wed³ug Moj¿eszowego Prawa, kap³an nie by³ prorokiem,
tak jak prorok nie by³ kap³anem. Prorok by³ cz³owiekiem Bo-
¿ym. Misj¹ proroka by³o nieulêk³e g³oszenie s³owa Bo¿ego,
nawo³ywanie ludów i mo¿nych do cnotliwego ¿ycia i sprawo-
wania rz¹dów sprawiedliwych. Oni pierwsi g³osili religiê po-
wszechn¹. Byli prototypami œwiêtych, ewangelistów, niekie-
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dy mêczenników. Jan Chrzciciel by³ najwiêkszym wœród nich,
wskaza³ palcem na Tego, którego naœladowali prorocy, oni
te¿ byli jego niewyraŸn¹ zapowiedzi¹. Tak by³o jednak w Sta-
rym Przymierzu, w œwiecie, który czeka³ na wype³nienie cza-
sów. Kap³an Nowego Prawa, Jezus Chrystus, jest zarazem
kap³anem i prorokiem. Tak jak dawniej naród izraelski spra-
gniony by³ proroka, tak te¿ dzisiaj œwiat odczuwa g³ód Ka-
p³ana-Proroka.

Prolog Listu œw. Paw³a do Hebrajczyków zaczyna siê od
porównania Objawienia Starego Testamentu i Nowego Przy-
mierza. Porównanie to wskazuje z jednej strony na jednoœæ obu
Objawieñ, a z drugiej na ich odmiennoœæ. Jednoœæ polega na
tym, ¿e przez te oba Objawienia przemawia do ludzkoœci ten
sam Bóg. Bóg przemówi³ do cz³owieka, czyli oznajmi³ mu swe
wewnêtrzne s³owo, sw¹ myœl tajemnicz¹ za pomoc¹ ludzkie-
go jêzyka oraz innych ludzkich œrodków porozumiewania siê.
Objawienie w Starym Testamencie by³o progresywne, stop-
niowo siê rozwijaj¹ce. Ka¿dy z proroków g³osi³ cz¹stkow¹ na-
ukê, wskutek czego Objawienie musia³o byæ dokonywane wiele
razy. Czêœæ swoich zawierzeñ odkry³ Bóg Abrahamowi, Moj-
¿eszowi i innym póŸniejszym prorokom. Ka¿dy z nich ods³a-
nia³ przecie¿ ludziom jak¹œ now¹ prawdê o Bogu. Prorok Oze-
asz og³osi³ prawdê o Bo¿ej mi³oœci, Izajasz o œwiêtoœci Boga,
Jeremiasz o nowym przymierzu, Ezechiel o prawach i ofiarach.
Tê sam¹ stopniowoœæ obserwujemy przy zapowiedziach przyj-
œcia Chrystusa. Niewidzialna rêka Bo¿a kierowa³a prorokami
tak, ¿e ka¿dy z nich zapowiedzia³ jakiœ inny szczegó³ o Chry-
stusie, a wszyscy razem tak dok³adnie namalowali Jego po-
staæ, i¿ zdumienie ogarnia ka¿dego, kto porównuje starotesta-
mentow¹ biografiê Chrystusa z tym, co nam podaj¹ Ewange-
lie. Natan zapowiedzia³ Dawidowi, i¿ z jego rodu bêdzie po-
chodzi³ Chrystus, Izajasz dorzuci³ zapowiedŸ o dziewiczym po-
czêciu i narodzeniu Emmanuela-Chrystusa, o miejscu Jego na-
rodzenia prorokowa³ Micheasz, Zachariasz zaœ mówi³ o Chry-
stusie jako o dobrym pasterzu. Pe³ne Objawienie sta³o siê udzia-
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³em ludzi wraz z przyjœciem na œwiat Syna Bo¿ego. Objawie-
nie starotestamentowe jest prawdziwe, gdy¿ od czasów Mala-
chiasza (V wiek przed Chrystusem) nie by³o w Izraelu proro-
ka. Ponadto panowa³o wœród ¯ydów przekonanie, i¿ w cza-
sach Ezdrasza skoñczy³o siê pouczenie Bo¿e przez Objawie-
nie. Te cztery wieki oczekiwania na Zbawiciela maj¹ swoje
g³êbokie i uzasadnione znaczenie. Otó¿ naród ¿ydowski by³
przyzwyczajony i wierzy³ w to, ¿e w chwilach trudnych i nie-
bezpiecznych Bóg zawsze powo³ywa³ proroka, który ich mia³
podtrzymaæ na duchu. Ten d³ugi okres czasu bez proroka by³
dla ¯ydów dowodem, ¿e wkrótce musz¹ siê spe³niæ proroc-
twa, musi narodziæ siê upragniony Zbawiciel. I sam Jezus po-
jawi³ siê wœród ludzi jako prorok, vir propheta, jak mówili
o Nim pielgrzymi z Emaus.

Dlaczego Maryjê zwiemy Królow¹ Proroków? – Dlatego
¿e by³a Ona przedmiotem proroctw Starego Testamentu, ¿e
swym powo³aniem, cnotami i ¿yciem upodobni³a siê do pro-
roków, a nawet przewy¿szy³a ich w œwiêtoœci, ¿e wyg³osi³a
sama najwiêksze proroctwo w dziejach. By³a Matk¹ Proroka,
Jezusa Chrystusa.

Pierwsza przepowiednia wysz³a z ust Najwy¿szego o Ma-
ryi jeszcze w raju, kiedy do wê¿a-kusiciela wobec pierwszych
rodziców powiedzia³: Po³o¿ê nieprzyjaŸñ miêdzy tob¹ a nie-
wiast¹, miêdzy nasieniem twoim, a nasieniem jej (Rdz 3,15).
Pismo Œwiête w sposób coraz bardziej jasny przedstawia J¹
i niejako naocznie ukazuje rolê Matki Zbawiciela w ekonomii
zbawienia, w której powoli przygotowuje siê przyjœcie na œwiat
Chrystusa. Otó¿ te pradawne teksty, jak odczytuje siê je w Ko-
œciele i jak w œwietle póŸniejszego pe³nego Objawienia siê je
rozumie, ujawniaj¹ z biegiem czasu coraz jaœniej postaæ Nie-
wiasty, Matki Odkupiciela.

Maryja jest równie¿ wzorem dla nas, kap³anów-proroków.
Idea³em ludu jest doskona³y kap³an-prorok, Proboszcz z Ars,
ale coraz wiêkszym uznaniem cieszy siê tak¿e pogl¹d, ¿e obok
kap³ana-proroka jest miejsce dla proroka œwieckiego, ale „udu-
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chowionego”. Proœmy Maryjê, byœmy byli prorokami naszego
czasu, w stylu Niej samej i wszystkich naszych poprzedników
w urzêdzie kap³añskim i prorockim. Królowo Proroków, módl
siê za nami.

Wilhelm Ogaza

Królowo Aposto³ów

¯yjemy pod znakiem soborowego aggiornamento. Sobór
Watykañski II stanowi tak powa¿ny zwrot w ¿yciu Koœcio³a,
¿e nie nale¿y siê dziwiæ powszechnemu zainteresowaniu te-
matyk¹ odnowy. Zafascynowani szybkim tempem przemian
i przewartoœciowañ dokonuj¹cych siê na naszych oczach, ³a-
two mo¿emy nie dostrzec, ¿e to, czego jesteœmy œwiadkami,
nie jest dzie³em przypadku, szczêœliwym zbiegiem okoliczno-
œci czy te¿ wynikiem sytuacji historycznej. Jest to rezultat sta-
le podejmowanego przez Koœció³ odczytywania na nowo Ewan-
gelii. Zanim jednak bêdzie mog³a rozpocz¹æ siê realizacja
owoców soborowych, nale¿y uwa¿nie odczytaæ dekrety, a na-
stêpnie g³êboko przemyœleæ treœci w nich zawarte.

Centralnym tematem obrad soborowych by³ Koœció³, który
ustanowi³ Jezus Chrystus, by kontynuowaæ Bo¿y plan zbawie-
nia. Pierwszym etapem realizacji tego planu by³o wybranie
przez Boga narodu izraelskiego. By³o to tylko przygotowa-
niem i zapowiedzi¹ nowego ludu Bo¿ego. Lud ten utworzony
zosta³ na skutek nowego i doskona³ego przymierza miêdzy
Bogiem a ludŸmi, ustanowiony przez Chrystusa dziêki przela-
niu krwi ofiarnej na Krzy¿u za ludzkoœæ. Jak w wielkim planie
Bo¿ym ka¿dy cz³owiek ma w³asn¹ i niepowtarzaln¹ drogê,
ka¿dy jest stworzony kimœinnym, obdarzony wy³¹cznymi da-
rami i umieszczony w konkretnych warunkach ¿ycia, tak i w
Koœciele – Mistycznym Ciele Chrystusa, ka¿dy posiada wpraw-
dzie jedno pos³annictwo apostolskie, ale w konkretnym przy-
padku jest ono szczegó³owe i niepowtarzalne.
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Koœció³ jest znakiem, za poœrednictwem którego Bóg daje
do zrozumienia, ¿e ze swej strony uczyni wszystko dla nasze-
go zbawienia. Odmawiaj¹c wyznanie wiary – Credo, wierzy-
my w jeden, œwiêty, powszechny i apostolski Koœció³. Kamie-
niem wêgielnym Koœcio³a jest sam Chrystus, Aposto³owie i ich
nastêpcy s¹ fundamentem ludu Bo¿ego. Dla zilustrowania funk-
cji fundamentu apostolskiego przypomnijmy sobie s³owa Chry-
stusa Pana: Dana mi jest wszelka w³adza w niebie i na ziemi.
IdŸcie wiêc i nauczajcie wszystkie narody, udzielaj¹c im chrztu
w imiê Ojca i Syna, i Ducha Œwiêtego. Uczcie je zachowywaæ
wszystko, co wam przykaza³em (Mt 28,19-20). Do kogo Pan Je-
zus skierowa³ te s³owa? Oczywiœcie, ¿e do Dwunastu Aposto-
³ów, ale czy wy³¹cznie do nich? Powiedzia³ to do nich, jako do
zal¹¿ka, do fundamentu Koœcio³a, ale s³owa te tycz¹ w jakimœ
sensie wszystkich chrzeœcijan. Aposto³om i ich nastêpcom po-
wierzy³ Chrystus misjê g³oszenia ca³emu œwiatu zbawczej Praw-
dy. Równie¿ i ludzie œwieccy, powo³ani do nowego ludu Bo¿e-
go, maj¹ swój udzia³ w pos³annictwie ca³ego Koœcio³a. Wsz-
czepieni przez chrzest w Mistyczne Cia³o Chrystusa – Koœció³,
i przez bierzmowanie wyposa¿eni w pos³annictwo g³oszenia
œwiatu tajemnicy zbawienia, zostaj¹ przeznaczeni do apostolstwa.

Ka¿dy wiêc chrzeœcijanin, pos³uszny temu pos³annictwu,
staje siê aposto³em. Powo³anie bowiem do chrzeœcijañstwa jest
z natury swojej równie¿ powo³aniem do apostolstwa. Jak ma
odczytaæ swoje apostolstwo chrzeœcijanin ¿yj¹cy wœród œwia-
ta i spraw doczesnych? Siêgnijmy do Konstytucji dogmatycz-
nej o Koœciele, która mówi: Apostolstwo œwieckich jest uczest-
nictwem w samej zbawczej myœli Koœcio³a […]. Ka¿dy œwiecki
[…] staje siê œwiadkiem i zarazem ¿ywym narzêdziem pos³an-
nictwa samego Koœcio³a (KK 33). Chrzeœcijanin ma byæ wiêc
aposto³em, ma byæ œwiadkiem Chrystusa. Powo³any do ¿ycia
w œwiecie, wykonuj¹c w³aœciwe sobie zadania, ma uobecniæ
samego Chrystusa.

W dzisiejszych czasach czêsto doœwiadczamy tego, ¿e s³o-
wo utraci³o sw¹ wartoœæ. Dziœ mówi siê to, a jutro przeczy siê
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temu. Zjawisko to sta³o siê rzeczywistoœci¹, przez to, ¿e mó-
wi¹cy s³owo cz³owiek nie bierze za niego odpowiedzialnoœci.
Gdy mu zarzucimy niekonsekwencjê, nieuczciwoœæ, t³umaczy
siê tym, ¿e sytuacja czêsto siê zmienia, zmusza go do tego.
A wiêc jest to niebezpieczny relatywizm. Z drugiej strony cz³o-
wiek czeka na s³owo, jest go spragniony, czeka zachêty, po-
chwa³y czy rady i nie mo¿e siê uwolniæ od tego obowi¹zku
podawania s³owa, zw³aszcza s³owa Bo¿ego, bo Chrystus po-
sy³a nas, by g³osiæ je œwiatu. Za s³owem musi iœæ jednak œwia-
dectwo ¿ycia. Aposto³owie po Wniebowst¹pieniu Pana Jezu-
sa, umocnieni darami Ducha Œwiêtego, g³osili œwiatu Dobr¹
Nowinê, powo³uj¹c siê na to, co widzieli, przebywaj¹c z Chry-
stusem. Tego w³aœnie Jezusa wskrzesi³ Bóg, a my wszyscy je-
steœmy tego œwiadkami (Dz 2,32). A œw. Jan na pocz¹tku swe-
go Pierwszego Listu tak pisze: Coœmy widzieli i coœmy s³ysze-
li, to g³osimy wam (1 J 1,3).

My dzisiaj nie mo¿emy mieæ ju¿ tej stycznoœci bezpoœred-
niej z Chrystusem, chyba ¿e ktoœ jest autentycznym mistykiem,
ale jeœli jesteœmy zwyk³ymi, przeciêtnymi ludŸmi, to i wtedy
musimy zachowaæ coœ z tej bezpoœrednioœci œwiadectwa. Aby
jednak ono by³o w pe³ni autentyczne, w pe³ni chrzeœcijañskie
i mog³o siê udzielaæ innym, musi czerpaæ stale si³y od Boga.
Chrzeœcijanin musi ogl¹daæ siê za Ÿród³em si³y nadprzyrodzo-
nej, a gdzie¿ j¹ znajdzie jak nie w tajemnicy Misterium Pas-
chalnego, uobecnionej we Mszy œw.? Uczestnicz¹c w niej, s³u-
chamy s³owa Bo¿ego, poprzez które mówi do nas sam Bóg,
sam Chrystus. I je¿eli na serio pojmujemy nasze chrzeœcijañ-
stwo, nasze apostolstwo, to musimy prze¿ywaæ s³owo Bo¿e,
by potem przekazaæ innym. Ten, kto g³osi Dobr¹ Nowinê, jest
cz³owiekiem, który sam w pe³ni doœwiadczy³ tego, co g³osi
i w co siê zaanga¿owa³ w³asnym ¿yciem. A s³owo i ¿ycie na
gruncie Ewangelii s¹ nierozdzielne.

Nie mo¿emy staæ obojêtni pod ambon¹, s³uchaj¹c s³owa
Bo¿ego, ale mamy siê stawaæ aposto³ami tego s³owa, przyj-
muj¹c je, wypowiadaj¹c nasz¹ zgodê, nasze fiat – niech siê
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stanie. Mamy jednak konsekwentnie postêpowaæ dalej, bêd¹c
s³ug¹ s³owa Bo¿ego poprzez ¿ycie.

S³uga jest ca³kowicie oddany swemu panu, jest zaanga¿o-
wany w jego sprawy bez reszty. Wzorem takiego apostolstwa
jest Maryja. Ona przez swoje fiat – „niech siê stanie”, ca³ko-
wicie przyjê³a s³owo Bo¿e, które w Niej sta³o siê Cia³em. Swo-
im ¿yciem da³a œwiadectwo temu S³owu, staj¹c siê Jego s³u-
¿ebnic¹ – Oto ja s³u¿ebnica Pañska (£k 1,38). Przez swoje
niech siê stanie i oto ja s³u¿ebnica Pañska – Maryja sta³a siê
Królow¹ apostolstwa, do którego jesteœmy powo³ani przez
chrzest œwiêty. Zostaliœmy stworzeni przez Boga z mi³oœci i je-
¿eli chcemy byæ Mu wierni, musimy odwzajemniaæ siê Mu
mi³oœci¹. W czasie pielgrzymki naszego ¿ycia musimy da-
waæ konkretne tego dowody przez mi³oœæ w stosunku do bliŸ-
niego. Wtedy realizujemy nasze pos³annictwo, apostolstwo
mi³oœci.

Przestajemy byæ aposto³ami Chrystusa, chrzeœcijanami, gdy
mówimy, ¿e kochamy Boga i bliŸniego, a ¿yciem swym odda-
lamy siê od drugiego cz³owieka. Œw. Jan w Pierwszym Liœcie
wykazuje to s³owami: Kto nie mi³uje brata swego, którego
widzi, jak¿e mo¿e mi³owaæ Boga, którego nie widzi? (1 J 4,20).
Nie chodzi jednak o to, by bliŸniego mi³owaæ, poniewa¿ Bóg
nakaza³, gro¿¹c utrat¹ zbawienia, bo nie by³aby to mi³oœæ, lecz
egoizm. Uœwiadomienie sobie tego, ¿e Bóg nas ukocha³ i ko-
cha stale, sk³aniaæ nas powinno do wdziêcznoœci i odwzajem-
nienia siê Bogu w konkretnej przychylnoœci wzglêdem dru-
giego cz³owieka. Jeœli Bóg nas tak bardzo umi³owa³, my win-
niœmy tak¿e mi³owaæ siê wzajemnie (1 J 4,11).

Chrystus Pan ka¿e nam dostrzegaæ w ka¿dym bliŸnim Jego
samego. Wszystko, co uczyniliœcie najmniejszemu z mych bra-
ci – mnieœcie uczynili (Mt 25,40). Znajduj¹c drogê do brata,
stajemy siê prawdziwymi ludŸmi i docieramy jednoczeœnie do
Boga. Doœwiadczamy wszyscy, ¿e strata jednego cz³owieka
mo¿e nas doprowadziæ do ca³kowitego osamotnienia. Brak nam
jednego uœmiechu, a wszystko staje siê puste.
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Wiemy, ¿e istniej¹ argumenty za istnieniem Boga, ale
w ciê¿kich kryzysach ludzkich znacz¹ one bardzo ma³o i w³a-
œnie najmocniejszym, najbardziej przekonuj¹cym argumentem
za istnieniem Boga jest dobry, kochaj¹cy cz³owiek. I takim
w³aœnie cz³owiekiem, który umia³ widzieæ Boga w drugim, by³a
Maryja. Jej g³êbokie ¿ycie z Bogiem nie przeszkadza³o Jej re-
alizowaæ mi³oœci na co dzieñ. Widzimy J¹, jak spieszy do swo-
jej krewnej œw. El¿biety, pokonuj¹c dalek¹ i niebezpieczn¹
drogê. Przebywa tam a¿ do czasu narodzenia œw. Jana Chrzci-
ciela, pomagaj¹c we wszystkim w domu z wielk¹ ofiarnoœci¹.
Zawsze cicha i pokorna przechodzi przez karty Ewangelii.
Trudno sobie wyobraziæ coœ pospolitszego i bardziej niepo-
zornego jak Jej ¿ycie.

Dlatego Maryja, Królowa Aposto³ów, jest dla nas dosko-
na³ym wzorem duchowego i apostolskiego ¿ycia, a teraz, wnie-
bowziêta, opiekuje siê nami pielgrzymuj¹cymi do domu Ojca,
nara¿onymi na ró¿ne niebezpieczeñstwa. Powierzajmy Jej
macierzyñskiej opiece nasze ¿ycie i pos³annictwo apostolskie.

Tadeusz Szczepaniak

Królowo Mêczenników

Pismo Œwiête podaje nam wiele przyk³adów mêstwa i ofiar-
noœci w s³u¿bie bliŸnim, a miêdzy innymi wys³awia te¿ czyny
poœwiêcenia szlachetnych postaci niewieœcich. Owiane na-
tchnieniem z góry, zbrojne w Bo¿e wezwanie i Bo¿e moce,
przerasta³y same siebie, porywaj¹c siê na przedsiêwziêcia do-
równuj¹ce odwadze g³oœnych w historii mê¿ów. Tak¹ by³a pro-
rokini Debora, sprawuj¹ca urz¹d sêdziowski nad Izraelem, która
w ciê¿kiej niedoli uciemiê¿onego ludu stawa³a obok Baraka
na czele wojsk izraelskich. Podobnie ws³awi³a swe imiê w hi-
storii ludu wybranego bohaterska Judyta, pogromczyni Holo-
fernesa, naczelnego dowódcy wojsk asyryjskich, ryzykuj¹c
przy tym w³asnym ¿yciem dla dobra narodu.
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Nowe Przymierze nie mniej obfituje w ogniste dusze,
w prawdziwych szaleñców Bo¿ych, poœwiêcaj¹cych mienie,
honor i ¿ycie dla dobra sprawy. Historia Koœcio³a notuje nie-
zwykle rzadki w dziejach fakt pos³annictwa Dziewicy Orle-
añskiej, œw. Joanny d’Arc, która mia³a porwaæ za sob¹ szeregi
francuskich ¿o³nierzy w obronie ojczyzny, przepêdziæ wroga
z du¿ej czêœci kraju, by wreszcie sp³on¹æ na stosie zapalonym
rêk¹ sprzedajnych rodaków. Oto przyk³ady s³awne, g³oœne i po-
dziwiane przez pokolenia.

A ilu¿ cichych, nieznanych bohaterów przesz³o niepostrze-
¿enie przez ¿ycie. Kto policzy te wszystkie matki-chrzeœcijan-
ki, które z wiery i modlitwie czerpa³y nadzwyczajn¹ moc do
spe³nienia swych zadañ. Kto zbierze w jedno i oceni ofiary
tysiêcy cichych sióstr zakonnych, czuwaj¹cych nocami przy
³ó¿kach szpitalnych lub pe³ni¹cych samarytañsk¹ s³u¿bê mi³o-
œci przy trêdowatych, starcach i kalekach.

Nie by³o na œwiecie i nie bêdzie cz³owieka, mê¿czyzny czy
kobiety, od którego by Pan Bóg za¿¹da³ takich ofiar i takich
dowodów odwagi, jak to uczyni³ wzglêdem Matki Najœwiêt-
szej. Tu nie chodzi³o o ratunek dla jednego cz³owieka, jednej
rodziny czy nawet narodu. Tu po³o¿ono na szali Boskiej spra-
wiedliwoœci wiekuiste zbawienie ca³ego rodzaju ludzkiego.
Mia³ byæ stoczony najwiêkszy bój – po tamtym tajemniczym
boju o dusze miliardów dzieci Adama, skazanych przez grzech
na pastwê piek³a. Postanowi³ Bóg w najmêdrszych i sprawie-
dliwych dekretach swej woli, i¿ obok g³ównego bohatera –
Zwyciêzcy, Boga-Cz³owieka, stanie Niewiasta jako wspó³to-
warzyszka broni. Oto ³¹cznoœæ nierozerwalna miêdzy Mê¿em
Boleœci a Matk¹ Bolesn¹; zespolenie, które wys³u¿y³o Maryi
tytu³ Wspó³odkupicielki rodzaju ludzkiego i osobist¹ chwa³ê
Wniebowziêcia. Wypada³o bowiem, by Ta, która zespoli³a bez
reszty swe losy, cierpienia i walki z Chrystusem, odnios³a te¿
z Nim pe³ny tryumf nad wrogiem poprzez wziêcie do nieba.
Ale to musia³o kosztowaæ Jej serce matczyne nieogarniony
naszym pojêciem ogrom bólu, bo ofiar¹, bólem wyrzeczenia
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walczy³a Maryja pod krzy¿em o nasze zbawienie. Nie m³otem
i palikiem jak Jael ani mieczem i tarcz¹ jak Joanna d’Arc. Walka
z duchem buntu, Lucyferem, musia³a byæ duchow¹ walk¹ o wo-
lê i serca poddane ulegle Bo¿ym wyrokom. Mamy mylne po-
jêcie o ¿yciu Maryi. Wydaje siê nam, ¿e by³o to ¿ycie spokoj-
ne, ³agodne i ciche. A by³o ono, wrêcz przeciwnie, pod g³adk¹
powierzchni¹ pozorów – najbardziej burzliwe i umêczone, mê-
czeñskie ¿ycie pe³ne cierpieñ, tym wiêkszych i doskonalszych,
¿e jeden Bóg je dostrzega³. Kiedy Anio³ Gabriel wieœci³ nowi-
nê, ¿e ma zostaæ Matk¹ Zbawiciela, Maryja zdaje sobie spra-
wê z wagi tego pos³annictwa. Zna³a doskonale treœæ proroctw
odnosz¹cych siê do Mesjasza. Wiedzia³a, ¿e staj¹c siê Bogaro-
dzic¹, musi jednoczeœnie zostaæ Matk¹ Bolesn¹, gdy¿ tak wiel-
kie dzie³o, jak odkupienie œwiata, trzeba by³o op³aciæ ofiar¹.
Wypowiada fiat, rezygnuje z osobistych uczuæ i wybiera cier-
nist¹ œcie¿kê na ca³e ¿ycie. Maryja widzi wewnêtrzn¹ walkê
Józefa, który nie chc¹c Jej znies³awiæ, nie wie, jak post¹piæ.
Maryja nie odkrywa mu tajemnic Bo¿ych. W Betlejem nie
znajduje miejsca, by wychowaæ Zbawiciela œwiata. Przed agre-
sywnym Herodem musi uciekaæ do Egiptu. Jest zniecierpli-
wiona i pogr¹¿ona w smutku z powodu oddalenia siê Syna.
Prze¿ywa œmieræ drogiego towarzysza ¿ycia, œw. Józefa, i odej-
œcie Syna na trud apostolski. Punktem kulminacyjnym mat-
czynego bólu jest œmieræ Jej Najdro¿szego Syna. Wreszcie prze-
¿ywa osamotnienie po œmierci Syna a¿ do wniebowziêcia.

Tak siê przedstawia migawkowo Jej droga krzy¿owa. Ale
wœród tych prze¿yæ ponad miarê ludzk¹ dusza Maryi nigdy
nie ulega³a egzaltacji czy przygnêbieniu. Nawet pod krzy¿em
nie mdla³a, nie histeryzowa³a i nie szlocha³a. Œw. Ambro¿y
wo³a: Nie przedstawiajcie mi Jej zemdlonej, ani szlochaj¹cej,
bo w Ewangelii czytam, ¿e sta³a. Nie czytam w niej, ¿e p³aka-
³a. Ta Matka Bolej¹ca ze wspó³czuciem patrzy³a na rany Syna,
o którym wiedzia³a, ¿e s¹ okupem œwiata. Prorok Jeremiasz,
szukaj¹c w ca³ej przyrodzie, do czego móg³by przyrównaæ
ogrom boleœci, znalaz³ tylko porównanie z morzem, którego
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obszar, g³êbia i s³onoœæ mog³y j¹ w przybli¿eniu zobrazowaæ:
Jak ciê pocieszyæ? z czym porównaæ? Córo Jeruzalem! z czym
ciê porównaæ , by ciê pocieszyæ? Dziewico, Córo Syjonu, gdy¿
zag³ada twoja wielka jest jak morze (Lm 2,13). Hugo od œw.
Wiktora mówi, ¿e nie znaczy to, aby obraz morza dok³adnie
odpowiada³ boleœci Maryi, lecz jak morze g³êbi¹ sw¹ i rozle-
g³oœci¹ przewy¿sza inne wody, tak i ból Maryi góruje nad
wszelkim innym bólem.

Ktoœ spyta: dlaczego Maryja jest Królow¹ Mêczenników?
Dlaczego porównujemy Jej cierpienia z cierpieniami mêczen-
ników, którzy tak jak Jej Syn wylewali krew, by œwiadczyæ
prawdzie? Ona przecie¿ krwi nie przelewa³a. Dlaczego tak J¹
nazywamy? A jednak Ojcowie Koœcio³a, i to wszyscy bez
wyj¹tku, wy¿ej stawiaj¹ cierpienia Maryi. Cierpienia œwiêtych
zadawane by³y g³ównie ich cia³om. By³y to wiêc w przewa¿a-
j¹cej mierze cierpienia fizyczne. Tymczasem Najœwiêtsza
Maryja Panna cierpia³a duchem, zgodnie z tym, co Jej starzec
Symeon przepowiedzia³ w œwi¹tyni. Ponadto mêczennicy od-
dawali Panu w mêczeñstwie swe w³asne cia³a, podczas gdy
Maryja musia³a z³o¿yæ Syna, dro¿szego dla Niej nad w³asne
¿ycie. W sercu swoim ka¿dy szczególik cierpieñ Jezusowych
stokroæ wiêcej prze¿ywa³a, ni¿ gdyby je sama mia³a znosiæ.
Im wiêcej kogoœ kochamy, tym dotkliwiej czujemy po nim stra-
tê. Aby wiêc nale¿ycie oceniæ boleœæ Niepokalanej Matki, trze-
ba zbadaæ przywi¹zanie Jej do Syna. Œw. Augustyn mówi
o matce Machabeuszów obecnej przy mêczeñstwie swych sied-
miu synów, ¿e patrz¹c na ich cierpienia, w ka¿dym z nich umê-
czon¹ by³a, bo ka¿dego sercem matki kocha³a. To samo prze-
¿ywa³a Maryja. Poza tym Maryja zas³u¿y³a na tytu³ „Królo-
wej Mêczenników” z tej racji, ¿e ponosi³a katusze, zw³aszcza
przez ca³y ci¹g mêki Jezusowej, bez ¿adnej ulgi. Inni sk³adaj¹-
cy swe ¿ycie dla Pana znajdowali pociechê w Jezusie, i to do-
dawa³o im mêstwa. Ona czerpa³a z Niego jedynie ból. Im wiê-
cej kocha³a swego Syna, tym wiêcej cierpia³a, bo On to w³a-
œnie by³ powodem i narzêdziem Jej mêki.
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Poza naturalnym bólem Maryja odczuwa³a inn¹ jeszcze
mêkê, mêkê ³aski, ³aski, która podnios³a, wysubtelni³a, wzbo-
gaci³a Jej naturê, wzmagaj¹c w Niej potêgê odczuwania i wra¿-
liwoœæ. Takim jest w³aœnie cierpienie chrzeœcijan. Posiadaj¹
oni o wiele wiêksz¹ zdolnoœæ cierpienia i wiele wiêcej si³y
w znoszeniu bólu. Malarze i rzeŸbiarze s³usznie przedstawiaj¹
ka¿dego z mêczenników wraz z narzêdziem jego kaŸni. Gdy
maluj¹ Królow¹ Mêczenników, k³ad¹ Jej na kolana martwe
cia³o Syna, gdy¿ istotnie ono by³o narzêdziem Jej mêczeñstwa.

Pieta – rzeŸba wspó³czucia. Madonna Bolesna obejmuje
prawym swym ramieniem martwe cia³o Syna, a lewa rêka bez-
wolnie i tak rozdzieraj¹co opuszcza siê ku ziemi. Pieta jest
dziwn¹ rzeŸb¹, która stoi w relacji nie tylko do samej wielko-
pi¹tkowej godziny œmierci i z zdjêcia z Krzy¿a, ona rzutuje
wstecz i zmusza do postawienia pytania: Kiedy to w³aœciwie
rozpocz¹³ siê dramat Maryi? Ona z wizj¹ Krzy¿a musia³a ¿yæ
33 lata. Mo¿emy pytaæ dobrego Boga, który w mi³osierdziu
zakrywa zwyczajnie przed nami przysz³oœæ jasn¹ i z³¹, by
oszczêdziæ nam troski: dlaczego nie zakry³ przysz³oœci przed
Maryj¹? Dlaczego Jezus, najdelikatniejszy ze wszystkich sy-
nów ludzkich, nie oszczêdzi³ tego cierpienia ukochanej Mat-
ce? Chrystus post¹pi³ tak ze swoj¹ Matk¹ ze wzglêdu na nas.
Wiedzia³, ¿e przyjdziemy bólem rozdarci i otêpiali, ¿e tylko
wielka skala cierpieñ najœliczniejszej z Matek potrafi nas za-
trzymaæ i sk³oniæ do refleksji.

Pieta – maryjny marmur niech zatrzyma nasze serca i oczy,
a bêdzie l¿ej cierpieæ. Wpatrzony w Matkê Bolesn¹ sk³oniê g³o-
wê, nie ubieraj¹c jej w aureolê mêczeñstwa. Nie bêdê pyta³,
dlaczego cierpiê. W Krzy¿u Chrystusa ³atwiej odczytam w³a-
sn¹ grzeszn¹ biografiê. Ka¿dy z nas musi w jakimœ stopniu
zrealizowaæ w sobie mêkê Zbawiciela, bêd¹c cz¹stk¹ mistycz-
n¹ ukoronowanej cierniem G³owy Koœcio³a. Razem z Chry-
stusem mam dokonaæ wielkiego dzie³a odkupienia swojej w³a-
snej duszy – i wielu dusz swych braci – przez swoje ¿yciowe
mêki, ale to wymaga wielkiej odwagi i bohaterstwa, Sk¹d czer-
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paæ tê si³ê na co dzieñ, by iœæ wytrwale swoj¹ drog¹ krzy¿ow¹
i zawisn¹æ na swoim krzy¿u? Tylko w ³¹cznoœci z Jezusem.
Wszak i Maryja st¹d bra³a dla siebie niezwyciê¿on¹ moc, wieñ-
cz¹ce Jej g³owê koron¹ Królowej Mêczenników. Tylko z Je-
zusem mo¿na dokonaæ wielkiego dzie³a zbawienia swej du-
szy, u boku Jego walczyæ i zwyciê¿aæ. Z Niego sp³ywa moc
krzepi¹ca nas w mêce ¿ycia.

Stanis³aw Polonis

Królowo Wyznawców

W pierwszych wiekach istnienia i dzia³alnoœci Koœcio³a
szczególn¹ czci¹ wiernych cieszyli siê mêczennicy. Wyra¿ano
uznanie dla ich œwiadectwa krwi za wiarê w Chrystusa. Na ich
grobach chrzeœcijanie stawiali o³tarze, budowali œwi¹tynie,
modlili siê, sprawowali liturgiê Eucharystii. Z czasem ukszta³-
towa³y siê dalsze kategorie œwiêtych podzielonych hierarchicz-
nie na papie¿y, biskupów, doktorów Koœcio³a, zakonników,
dziewice, œwiêtych mê¿czyzn i niewiast. Dla tej kategorii œwiê-
tych przyjê³a siê ³aciñska nazwa confessor – „wyznawca”.
Miano wyznawcy zyskiwa³ w Koœciele ten, kto s³owem i czy-
nem wyznawa³, ¿e Jezus Chrystus jest Synem Bo¿ym, który
przez swoj¹ mêkê, œmieræ i zmartwychwstanie dokona³ dzie³a
odkupienia cz³owieka. Krócej mówi¹c, za wyznawcê uwa¿a-
no kogoœ, kto wierzy w Jezusa Chrystusa i naœladuje Go. In-
stytucja  wyznawców wœród œwiêtych mia³a w Koœciele od
pocz¹tku funkcjê pedagogiczn¹. Wyznawcy stanowili dla
zwyk³ych wiernych zachêcaj¹ce wzorce do naœladowania
Chrystusa.

Jezus zachêca³ wszystkich do naœladowania i do wyznawa-
nia Go przed ludŸmi: Jeœli kto chce pójœæ za Mn¹, niech siê
zaprze samego siebie, niech weŸmie krzy¿ swój i niech Mnie
naœladuje (Mt 16,24); Do ka¿dego wiêc, który siê przyzna do
Mnie przed ludŸmi, przyznam siê i Ja przed moim Ojcem, któ-



323

ry jest w niebie. Lecz kto siê Mnie zaprze przed ludŸmi, tego
zaprê siê i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie (Mt
10,32-33). Innym razem mówi³ o trudnej drodze prowadz¹cej
do ¿ycia wiecznego: WchodŸcie przez ciasn¹ bramê! Bo sze-
roka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zgu-
by, a wielu jest takich, którzy przez ni¹ wchodz¹. Jednak¿e cia-
sna jest brama i w¹ska droga, która prowadzi do ¿ycia, a ma-
³o jest takich, którzy j¹ znajduj¹ (Mt 7,13-14). W¹sk¹ drog¹ za
Chrystusem mog¹ iœæ ludzie jednak, nie o w³asnych si³ach, to
sam Chrystus udziela mocy tym, którzy chc¹ Go naœladowaæ.

Wœród œwiêtych – wyznawcy ukazuj¹, ¿e wymogi chrze-
œcijañskie nie s¹ utopi¹, ale ¿e mog¹ byæ urzeczywistnione.
Potwierdzaj¹ zatem, ¿e Ewangelia jest dla wszystkich ludzi,
¿e jej wymagania nie przekraczaj¹ mo¿liwoœci cz³owieka

Wœród tych, którzy zawierzyli Chrystusowi i najpe³niej Go
naœladowali, by³a Maryja. Ona przewodzi nie tylko Aposto-
³om, mêczennikom, ale tak¿e wyznawcom. Najwspanialsze
œwiadectwo o Niej wyda³ sam Jej Boski Syn. Gdy pewnego
razu anonimowa niewiasta, pe³na zachwytu dla nauki Jezusa,
zawo³a³a z t³umu: B³ogos³awione ³ono, które Ciê nosi³o, i piersi,
które ssa³eœ, Jezus nie zaprzeczy³ temu, ale dokona³ korekty
jej wyznania, mówi¹c: Owszem, ale przecie¿ b³ogos³awieni
ci, którzy s³uchaj¹ s³owa Bo¿ego i zachowuj¹ je (£k 11,27-28).
Chrystus uzna³ wiêc, ¿e Ÿród³em chwa³y Jego Matki nie s¹
wiêzy cia³a i krwi, ale doskona³e pe³nienie przez Ni¹ woli
Boga. Œw. Augustyn, komentuj¹c ten ewangeliczny epizod,
napisa³³, ¿e Maryja bardziej strzeg³a prawdy w sercu ni¿ cia-
³a w ³onie.

Wymowne œwiadectwo o wierze Maryi wyda³ Sobór Wa-
tykañski II. W Konstytucji dogmatycznej o Koœciele, Ojcowie
Soboru wyrazili to w s³owach: B³ogos³awiona Dziewica sz³a
naprzód w pielgrzymce wiary i utrzymywa³a wiernie zjedno-
czenie z Synem a¿ do krzy¿a, przy którym nie bez postanowie-
nia Bo¿ego stanê³a (por. J 19,25), najg³êbiej ze swym Synem
wspó³cierpia³a i z Ofiar¹ Jego z³¹czy³a siê matczynym duchem,
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z mi³oœci godz¹c siê, aby dozna³a ofiarniczego wyniszczenia
¿ertwa z Niej narodzona (KK 58).

W podobnym duchu naucza Jan Pawe³ II. W encyklice Re-
demtoris Mater czytamy s³owa; W stosunku do ka¿dego chrze-
œcijanina, do ka¿dego cz³owieka, Maryja jest T¹, która pierw-
sza „uwierzy³a” – i t¹ w³aœnie wiar¹ Oblubienicy i Matki pra-
gnie oddzia³ywaæ na wszystkich, którzy Jej po synowsku siê
zawierzaj¹. Im bardziej zaœ trwaj¹ w tym zawierzeniu i postê-
puj¹ w nim, tym bardziej Maryja przybli¿a ich do niewypowie-
dzianych „bogactw Chrystusowych (por. Ef 3,8). Tym bardziej
te¿ rozpoznaj¹ w ca³ej pe³ni godnoœæ cz³owieka i ostateczny
sens jego powo³ania (RM 46).

Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e Maryja by³a pierwsz¹ osob¹,
która uwierzy³a w Chrystusa i pierwsz¹ Jego Aposto³k¹, która
Go najdoskonalej naœladowa³a. Przewodzi wszystkim tym, któ-
rzy przez œmieræ Jej Syna narodzili siê do ¿ycia Bo¿ego, wszyst-
kim tym, którzy uwierzyli w Jezusa i z Jego pomoc¹ wype³-
niaj¹ wiernie wymagania Prawdy. Dlatego s³usznie zas³u¿y³a
sobie na tytu³ „Królowej wyznawców”.

ks. Ignacy Dec

Królowo Dziewic

Maryja jest królow¹ ró¿nych kategorii œwiêtych: Aposto³ów,
mêczenników, wyznawców i tak¿e dziewic. W Litanii loretañ-
skiej znajdujemy wezwanie „Królowo dziewic”. Maryja jest
pierwsz¹ i najdoskonalsz¹ Dziewic¹ wœród wszystkich dziewic.
Tak Koœció³ zawsze uznawa³, tak og³asza³ przez wszystkie wieki.

Tak jak w innych dziedzinach ¿ycia, tak i w tej Maryja
upodobni³a siê najbardziej ze wszystkich ludzi do swego Syna,
Jezusa Chrystusa. Jezus prze¿y³ ¿ycie w dziewiczym stanie.
Jego otoczenie by³o o tym przekonane. Na zapytanie: Któ¿
z was dowiedzie mi grzechu? (J 8,46), nikt nie wa¿y³ siê za-
kwestionowaæ Jego czystoœci i œwiêtoœci.
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Jezus by³ bez¿enny, czysty. Ju¿ od pocz¹tku otoczy³ siê ludŸ-
mi czystymi, dziewiczymi. Urodzi³ siê z Niepokalanej Matki,
podda³ siê opiece dziewiczego œw. Józefa, uczyni³ umi³owa-
nym uczniem dziewiczego Jana. On jako jedyny z wybranych
pierwszych uczniów stan¹³ pod krzy¿em. Jemu Chrystus zle-
ci³ opiekê nad swoj¹ Matk¹: Oto matka twoja (J 19,27). To
wszystko ma swoj¹ wymowê. Bez¿ennoœæ i czystoœæ Chrystu-
sa nie wyp³ywa³a z jakiejœ rezygnacji tzn. z jakiegoœ uszczu-
plenia mi³oœci, lecz z nies³ychanej, pe³nej mi³oœci. Mi³oœæ Chry-
stusa nie zna³a ograniczeñ, nie zawêzi³a siê do kogoœ. Uwa¿a³
wszystkich za bliskich sobie, za swoj¹ rodzinê, jak to sam po-
wiedzia³, wskazuj¹c na uczniów: Oto moja matka i moi bra-
cia. Bo kto pe³ni wolê Bo¿¹, ten mi jest bratem, siostr¹ i matk¹
(Mk 3,34-35).

Chrystus, gdy wzywa do naœladowania siebie, wzywa tak-
¿e do naœladowania tej w³aœnie postawy, postawy cz³owieka
czystego.

Jesteœmy dziœ œwiadkami propagandy przeciwko czystoœci.
Ewangeliczna czystoœæ uwa¿ana jest za prze¿ytek. Prorocy tego
œwiata propaguj¹ rozwi¹z³oœæ. Maj¹ ku temu dziœ bogate œrod-
ki. Maj¹ film, telewizjê, prasê kolorow¹, radio, taœmy wideo,
reklamy, Internet. Niestety, wielu ludzi ulega tej reklamie roz-
wi¹z³oœci. Szatan zbiera swoje ¿niwo. Skutki owej rozwi¹z³o-
œci s¹ widoczne: wulgarne rozmowy, rosn¹ca liczba zwi¹zków
niesakramentalnych, rozwody, trójk¹ty ma³¿eñskie, zdrady
ma³¿eñskie, ¿ycie seksualne przed œlubem, niewiara w czystoœæ,
w celibat.

W takim œwiecie ¿yje Chrystus, ¿yje w Koœciele i wzywa
do innego ¿ycia, wzywa do czystoœci. Wzywa do niej nie tyl-
ko tych, których powo³uje do s³u¿by kap³añskiej i zakonnej.
Wzywa tak¿e do czystoœci ludzi bez¿ennych, a tak¿e do w³a-
œciwej im czystoœci, ma³¿onków.

Czystoœæ jest wielk¹ wartoœci¹. Jest znakiem zwyciêstwa
ducha nad cia³em; jest potwierdzeniem, ¿e w cz³owieku duch
mo¿e panowaæ nad cia³em; jest to jakiœ znak wielkoœci cz³o-
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wieka w przyrodzie, bo ¿adne zwierzê nie jest do takiego opa-
nowania zdolne. Czystoœæ czyni cz³owieka – mo¿na powie-
dzieæ – znakiem, przejawem transcendencji ducha nad mate-
ri¹, a przez to transcendencji cz³owieka w przyrodzie.

Czystoœæ jest cnot¹ bardzo trudn¹, wymagaj¹c¹ wielu wy-
rzeczeñ. W wielu przypadkach mo¿e byæ ciê¿k¹ pokut¹ – po-
kut¹, która wymaga ogromnego samozaparcia, przynajmniej
w pewnych sytuacjach czy okresach ¿ycia.

Czystoœæ zachowywana jest fundamentem duchowej p³od-
noœci Koœcio³a. Jeœli jest ktoœ wierny czystoœci, choæby oto-
czenie w to nie wierzy³o czy o tym nie wiedzia³o, to ta czystoœæ
podejmowana i zachowywana z motywów religijnych owocuje
w Mistycznym Ciele Chrystusa. Co wiêcej, taka czystoœæ jest
ozdob¹ Koœcio³a, jest jego chlub¹. I odwrotnie, niewiernoœæ, ³a-
manie czystoœci, powoduje umniejszenie œwiêtoœci Koœcio³a.

Maryja jako „Królowa dziewic” przypomina nam tak¿e
o godnoœci ludzkiego cia³a. Wraz z duchem jest ono przezna-
czone do przysz³ej chwa³y. Aposto³ Pawe³ nas poucza: Cia³o
nie jest dla rozpusty, lecz dla Pana […]. Czy¿ nie wiecie, ¿e
cia³a wasze s¹ cz³onkami Chrystusa? (1 Kor 6,13b.15); Czy¿
nie wiecie, ¿e cia³o wasze jest œwi¹tyni¹ Ducha Œwiêtego, któ-
ry w was jest, a którego macie od Boga, i ¿e ju¿ nie nale¿ycie
do samych siebie? Za wielk¹ cenê bowiem zostaliœcie nabyci.
Chwalcie wiêc Boga w waszym ciele (1 Kor 6,19-20).

Jest wielka potrzeba, aby pamiêtaæ o tym Paw³owym po-
uczeniu, zw³aszcza dziœ, gdy m³ode cia³o ludzkie bywa ponie-
wierane i poni¿ane przez pornografiê, prostytucjê, ekshibicjo-
nizm; dziœ, gdy tak¿e cia³o schorowane, niedo³ê¿ne jest zagro-
¿one przez eutanazjê.

Ceñmy sobie zatem dziewictwo i czystoœæ, bo to s¹ warto-
œci, które siê nie starzej¹.

Na zakoñczenie przypomnijmy, ¿e ludzie ¿yj¹cy w dzie-
wictwie zachowuj¹ nie tylko w Koœciele uprzywilejowan¹ po-
zycjê, ale zachowaj¹ j¹ te¿ w niebie. Wynika to z wizji œw.
Jana Aposto³a: I ujrza³em: a oto Baranek stoj¹cy na górze Sy-
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jon, a z Nim sto czterdzieœci cztery tysi¹ce, maj¹ce imiê Jego
i imiê Jego Ojca wypisane na czo³ach. I us³ysza³em z nieba g³os
mnogich wód i jakby g³os wielkiego gromu. A g³os, który us³y-
sza³em, brzmia³, jak gdyby harfiarze uderzali w swe harfy.
I œpiewaj¹ jakby pieœñ now¹ przed tronem i przed czterema
Zwierzêtami, i przed Starcami: a nikt tej pieœni nie móg³ siê
nauczyæ prócz stu czterdziestu czterech tysiêcy – wykupionych
z ziemi. To ci, którzy z kobietami siê nie splamili: bo s¹ dziewi-
cami; ci, którzy Barankowi towarzysz¹, dok¹dkolwiek idzie; ci
spoœród ludzi zostali wykupieni m pierwociny dla Boga i dla
Baranka (Ap 14,1-4).

Na czele ogromnego orszaku zastêpu tych wybranych po-
stêpuje Ona, Królowa dziewic.

ks. Ignacy Dec

Królowo wszystkich Œwiêtych

Jesteœ osi¹ Boga. Nie przeminiesz nigdy. Sp³onie ziemia,
w popió³ rozsypie siê kosmos, ani jeden atom Twojego istnie-
nia nie zginie, duszo cz³owiecza. Wieczne s¹ obroty Boga do-
oko³a ciebie, najpiêkniejszy z py³ów, pyle cz³owieczy – tak mówi
o wielkoœci i znaczeniu cz³owieka R. Brandstaetter, i ma ra-
cjê. Ka¿dy z nas stworzony jest na wyobra¿enie Boga (Rdz
1,27). Lecz jesteœmy niedoskonali. Krocz¹c drog¹ ¿ycia, mamy
udoskonaliæ siê, mamy rozwin¹æ naturalne zdolnoœci, wyko-
rzystaæ wszystkie okolicznoœci, aby staæ siê bli¿szym Bogu.
Ten obowi¹zek d¹¿enia do doskona³oœci jest powszechny, do-
tyczy mnie, ciebie – ka¿dego z nas. Do nas wszystkich odno-
sz¹ siê s³owa Bo¿e zanotowane w Ksiêdze Kap³añskiej: B¹dŸ-
cie œwiêtymi, bo Ja jestem œwiêty, Pan Bóg wasz (Kp³ 19,2).
Ten sam nakaz powtórzy Chrystus, gdy mówi: B¹dŸcie wiêc
wy doskonali, jak doskona³y jest wasz Ojciec niebieski (Mt 5,48).

Kto jest cz³owiekiem œwiêtym? Najogólniej mo¿na powie-
dzieæ, ¿e œwiêtym jest ten, kto ¿yje w harmonijnej zgodzie z Bo-
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giem, z bliŸnimi i z samym sob¹, kto odpowiednio kocha Boga,
bliŸnich i siebie. Przyk³adem dla mnie, dla ciebie, dla ka¿dego
z nas, przyk³adem pe³nej œwiêtoœci jest Chrystus Pan, jako Bóg
i jako prawdziwy Cz³owiek.

Do tego absolutnego wzoru w sposób najbardziej pe³ny
upodobni³a siê Maryja – Matka Jezusa. Rodzi siê wolna od
skazy grzechu Adama, jest od pocz¹tku pe³na ³aski, ale mo¿e
tê ³askê jeszcze pomna¿aæ przez swoj¹ wiarê, nadziejê i mi-
³oœæ, przez swoje zwyk³e codzienne obowi¹zki, przez auten-
tyczne i œwiadome ich wype³nienie.

Wielkoœæ Maryi, tajemnica Jej œwiêtoœci, le¿y nie tyle
w tym, ¿e zosta³a powo³ana do jedynego i niepowtarzalnego
zadania stania siê Matk¹ Boga, ale w tym, ¿e umia³a wspó³-
pracowaæ z otrzyman¹ ³ask¹, ¿e we wszystko, co czyni³a, wk³a-
da³a ca³¹ swoj¹ gorliwoœæ, ca³¹ swoj¹ osobowoœæ. Wszystkie
czynnoœci Bogarodzicy, chocia¿ w swej formie bardzo proste
i bardzo zwyczajne, by³y przepojone duchem g³êbokiej wiary
i gor¹cej mi³oœci. We wszystko, co robi³a, wk³ada³a ca³¹ sw¹
energiê nadprzyrodzon¹. Dlatego po ka¿dej czynnoœci ³aska
w Maryi natychmiast siê pomna¿a³a i ³¹czy³a J¹ coraz g³êbiej
z Bogiem. To ca³kowite i pe³ne zaanga¿owanie siê w mi³oœæ
Bo¿¹, Jej wybranie na Bo¿¹ Rodzicielkê, sprawi³o, ¿e nasze
zwracanie siê do Niej „Królowo wszystkich Œwiêtych”, nie
jest tylko pobo¿nym wezwaniem, ale oddaniem rzeczywistym
Jej wielkoœci. Podziwiamy, czcimy wielkoœæ Maryi, ale czêsto
zapominamy o tym, ¿e i my mamy obowi¹zek stawania siê lep-
szymi, bardziej doskona³ymi. A przecie¿ ka¿dy z nas na spo-
sób swojego powo³ania, na sposób swoich mo¿liwoœci ma obo-
wi¹zek realizowania w swym ¿yciu tej œwiêtoœci, do której z ra-
cji przynale¿noœci do chrzeœcijañstwa zosta³ wezwany.

Poprzez wieki ró¿ne by³y sposoby, wzory realizowania
Chrystusowego nakazu: B¹dŸcie doskonali. Idea³em œwiêtoœci
pierwszych trzech stuleci by³o oddanie ¿ycia za Chrystusa,
poœwiadczenie w³asn¹ krwi¹ wiernoœci Chrystusowi. Potem,
gdy przeœladowania usta³y, œwiadczenie wiernoœci odbywaæ
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siê bêdzie niejako przez bia³e ma³¿eñstwo, czyli przez usuniê-
cie siê na pustyniê, do pustelni lub te¿ pielêgnowanie ¿ycia mi-
stycznego. Od œredniowiecza wydawa³o siê, ¿e najlepszym spo-
sobem udoskonalenia siê, zdobycia œwiêtoœci bêdzie wst¹pienie
do zakonu, to usuniêcie siê od œwiata, który uwa¿any by³ za coœ
z³ego. Idea³em œwiêtoœci by³o realizowanie rad ewangelicznych
w klasztorze lub ewentualnie jako duchowny diecezjalny.

I rzeczywiœcie, je¿eli przegl¹dniemy dokumenty beatyfi-
kacyjne i kanonizacyjne, to przekonamy siê, ¿e wiêkszoœæ
z og³oszonych jako œwiêci – to duchowni: papie¿e, biskupi,
ksiê¿a i zakonnicy. Gdy jednak przyjrzymy siê bli¿ej tym lu-
dziom, to przekonamy siê, ¿e œwiêtoœæ ich jest jakoœ nie wszech-
stronnie pe³na. Chocia¿ starali siê w sposób mo¿liwie najlep-
szy realizowaæ w swym ¿yciu zasady Ewangelii, to jednak
u ka¿dego œwiêtego, ka¿dego wielkiego cz³owieka jakaœ jed-
na cecha, jakaœ jedna cnota wybija³a siê szczególnie na czo³o.
Œw. Franciszka z Asy¿u znamy z wielkiego ubóstwa, a¿ do sza-
leñstwa. Porywczego i pe³nego temperamentu œw. Franciszka
Salezego czcimy jako ³agodnego duszpasterza. Œw. Stanis³aw
Kostka odznacza³ siê bohaterskim umi³owaniem czystoœci. Brat
Albert zas³yn¹³ jako wielki ja³mu¿nik i twórca przytu³ków dla
najbiedniejszych. Jan XXIII jest nam wszystkim tak bliski za
sw¹ autentyczn¹ i wielk¹ dobroæ.

Ale u Maryi jest inaczej. Jej œwiêtoœæ by³a pe³na, wszech-
stronna. Wolna od grzechu, a wiêc nie maj¹c w sobie ¿adnych
oporów hamuj¹cych rozwój ¿ycia Bo¿ego, mog³a najbardziej
autentycznie rozwijaæ sw¹ osobowoœæ i wszczepiæ siê w Ÿró-
d³o samej œwiêtoœci, w Jezusa, Syna swego. Ona jedna ze
wszystkich stworzeñ najlepiej zrealizowa³a w swym ¿yciu obo-
wi¹zek wspó³pracy z Bogiem. Dokona³a tego na sposób udzie-
lonej Jej ³aski, staj¹c siê dla nas przyk³adem i wzorem. Ona
jednak nie chcia³a byæ nad nami, bo by³a tylko jedn¹ z nas, ale
anga¿uj¹c siê ca³kowicie, staj¹c siê dobr¹ wspó³pracownic¹
³aski, i to na miarê udzielonych Jej mo¿liwoœci, przeœcignê³a
nas wszystkich razem wziêtych.
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I dlatego to tradycja chrzeœcijañska przypisywa³a Jej tytu³
„Królowej wszystkich Œwiêtych”, wyra¿aj¹c przez to istotê Jej
wielkoœci i œwiêtoœci.

A byæ królow¹ w znaczeniu Biblii, to pomagaæ, os³aniaæ
i zachêcaæ. Ona jest Królow¹, bo jest Matk¹ Jedynego Króla
Wieków. Jest Królow¹ nie tylko wszystkich Œwiêtych, ale Kró-
low¹ wszelkiej œwiêtoœci, dzisiejszej œwiêtoœci, Królow¹ tych,
którzy id¹c przez ziemiê, staraj¹c siê o ¿ycie w ³asce Bo¿ej –
s¹ œwiêtymi, d¹¿¹ do œwiêtoœci. Jako Królowa i Matka Jezusa,
i nasza Matka, pragnie byœmy i my stali siê œwiêtymi, i to taki-
mi, jakich potrzebuje dzisiejszy œwiat. A dzisiaj ten jest œwiê-
tym, kto stara siê o rozwój ¿ycia Bo¿ego w sobie, kto rzetelnie
wykonuje obowi¹zki swego stanu, zawodu, kto stara siê o roz-
wój swego charakteru, kto wyœwiadcza bratersk¹ przys³ugê in-
nym ze wzglêdu na Chrystusa, na Jego przykazanie mi³oœci.

Czy mo¿na nazwaæ œwiêtym lekarza, in¿yniera, filmowca,
pracownika nauki, który z w³asnej winy zaniedba³ obowi¹zek
zdobycia odpowiednich kwalifikacji zawodowych i umys³o-
wych, który niedostatecznie przygotowa³ siê do tego, by przez
swoj¹ pracê, wysi³ek myœlowy przybli¿yæ innym Boga, by
wype³niæ Bo¿y nakaz: Czyñcie sobie ziemiê poddan¹ (Rdz
1,28)? Czy robotnik, który partaczy swoj¹ robotê, realizuje sw¹
drogê do œwiêtoœci? Czy mo¿na powiedzieæ o matce i o ojcu,
których wychowanie swego dziecka niewiele obchodzi, któ-
rym obojêtne jest, czy ich dziecko chodzi na religiê, czy solid-
nie spe³nia obowi¹zki szkolne, ¿e oni œwiadcz¹ swym ¿yciem
i postêpowaniem o swojej doskona³oœci?

A przecie¿ Maryja dosz³a do wielkiej œwiêtoœci przez ciche,
ale dok³adne wype³nianie swych codziennych obowi¹zków.

Je¿eli jednak staramy siê dobrze wype³niæ nasze obowi¹z-
ki wobec Boga, siebie i bliŸnich, je¿eli wykonujemy mo¿e tyle
dobrych uczynków, a mimo to jakoœ nie stajemy siê lepsi, bar-
dziej doskonali, to przyczyna tego le¿y w tym, ¿e nie anga¿u-
jemy ca³ego potencja³u nadprzyrodzonego, ca³ej ³aski, jak¹
posiadamy, w to, co czynimy.
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Popatrzmy na Maryjê, na Jej sposób ¿ycia. Niby prosta,
zwyk³a kobieta, a pe³na ³aski; niby ukryta i nie zwracaj¹ca na
siebie uwagi, a jednak widz¹ca i uczulona na potrzeby innych;
niby nieuczona, ale umiej¹ca odpowiednio ustawiæ swój sto-
sunek do tego, co przerasta Jej si³y poznawcze.

Od kolebki a¿ do krzy¿a Syna, w radoœci i cierpieniu zawsze
poddana Bogu, i to a¿ do zapomnienia o sobie – staje siê Królo-
w¹ wszystkich Œwiêtych, wszystkich ludzi – Królow¹ i Matk¹
nasz¹. Do Niej – Królowej, ale te¿ i Siostry naszej w cz³owie-
czeñstwie, zwróæmy siê z gor¹c¹ proœb¹, jak ongiœ zwraca³ siê
do Niej nasz poeta Cyprian Norwid swoj¹ poetyck¹ litani¹:

Od Patriarchów a¿ do Niewinnoœci,
Co dziœ z kolebki modli siê r¹czkami,
Królowo wszystkich Œwiêtych i Œwiêtoœci,
Módl siê za nami...

Augustyn Szczepanik

Królowo bez zmazy pierworodnej poczêta

W bardzo skromny sposób rozwa¿my dzisiaj tê wielkiej
³askê, która rozpoczyna b³ogos³awione ¿ycie Maryi, w porz¹d-
ku czasowym by³a to pierwsza ³aska dla Niej. Zastanowimy
siê nad t¹ ³ask¹, któr¹ wiara i pobo¿noœæ chrzeœcijañska nazy-
wa Niepokalanym Poczêciem.

Mimo ¿e wielu wyuczy³o siê definicji katechizmowej, któ-
ra okreœla ten dogmat, to jednak wielu ludzi, nawet chrzeœci-
jan i katolików, nie potrafi bli¿ej go sprecyzowaæ: spotkamy
siê czêsto z nieporozumieniami. Niepokalane Poczêcie jest
czymœ ca³kiem innym od dziewiczego poczêcia siê Syna Bo-
¿ego w ³onie Maryi. Nie oznacza ono równie¿, ¿e cielesne po-
czêcie Maryi mia³o nieco odmienny charakter od zwyczajne-
go poczêcia dziecka przez rodziców.

Ten dogmat nie mówi przecie¿, ¿e sposób przekazywania
¿ycia ludzkiego ma w sobie coœ skalanego grzechem i dlatego
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poczêcie Maryi musia³o nast¹piæ inaczej, aby byæ niepokala-
nym. Jest to przecie¿ przewidziana i uœwiêcona forma realiza-
cji mi³oœci ma³¿eñskiej. Gdzie cz³owiek otrzymuje w rodzinie
pocz¹tek swego ¿ycia, tam realizuje siê przecie¿ odwieczny
plan Bo¿y, cz³owiek wspó³pracuje z nim. Z tymi nieporozu-
mieniami Niepokalane Poczêcie nie ma nic wspólnego.

Co rozumiemy przez Niepokalane Poczêcie?
Nauka Koœcio³a wyra¿a tê prawdê jasno. Najœwiêtsza Dzie-

wica i Bo¿a Rodzicielka, ze wzglêdu na zas³ugi Jej Syna –
Zbawiciela, by³a od pierwszej chwili swego ¿ycia obdarzona
³ask¹ uœwiêcaj¹c¹, która sprawi³a, ¿e Maryja nigdy nie podle-
ga³a temu stanowi, jaki jest skutkiem grzechu pierworodnego,
to znaczy utracie ³aski. A wiêc Niepokalane Poczêcie polega
na posiadaniu od pocz¹tku ³aski ¿ycia Bo¿ego w duszy. Jest to
³aska uprzedzaj¹ca, któr¹ Bóg da³ Jej bez Jej zas³ug, jest rze-
czywiœcie ³ask¹. Tak przygotowana wewnêtrznie mog³a staæ
siê godn¹ Matk¹ Boga. Od samego pocz¹tku znalaz³a siê w ob-
jêciach Boga, pe³nych mi³oœci. To jest zasadnicz¹ treœci¹ na-
uki zawartej w dogmacie o Niepokalanym Poczêciu, który
og³osi³ Papie¿ Pius IX w 1854 roku.

Spróbujmy teraz tê trochê szkoln¹ definicjê przet³umaczyæ
na jêzyk nieco swobodniejszy. Ten dogmat oznacza, ¿e pocz¹-
tek ka¿dego duchowego ¿ycia wyp³ywa z Boga. Za tê granicê
nie jesteœmy w stanie siêgn¹æ. Nie umiemy wtedy rozwa¿aæ
naszej egzystencji, decydowaæ o takim albo innym sposobie
naszego ¿ycia. Jeszcze przed nami Bóg w swojej stwórczej
mi³oœci decyduje o naszym pocz¹tku: a wiêc nasza pozycja
wyjœciowa zale¿y ca³kowicie od dekretu Boga, który jest nie-
odwo³alny. Mo¿emy przeciw temu protestowaæ, mo¿emy po-
psuæ Bo¿y plan, zniekszta³ciæ obraz Boga w nas, ale to nie
zmieni ju¿ naszej pozycji wyjœciowej.

Niepokalane Poczêcie oznacza, ¿e Bóg obejmuje ¿ycie cz³o-
wieka ³ask¹ zbawiaj¹c¹ i mi³oœci¹. On mieszka w œwiat³oœci
nieprzystêpnej, nie ma jakiejœ instancji, do której mo¿na by
siê odwo³aæ. Jesteœmy ca³kowicie zdani na Niego. Nie by³o
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nas przy tym, gdy roznieca³ nasze ¿ycie. Któ¿ by³ Jego do-
radc¹? Kto sprawdza³ Jego plany lub je zmienia³? Wszystko
powo³uje do istnienia moc¹ swego s³owa pe³nego mi³oœci.
Takie s³owo skierowa³ Bóg do Maryi, st¹d Jej pe³nia ³aski.
W tej mi³oœci Bo¿ej do Maryi i my siê mieœcimy, bo Ona uko-
cha³a Boga – i dlatego, ¿e przybra³ On ludzk¹ postaæ, sta³ siê
cz³owiekiem, a wiêc jest z naszego rodu. £aska Bo¿a jest moc-
niejsza, ni¿ nasza wina, dziêki niej otrzymaliœmy zbawienie.

Dochodzimy do dalszego wniosku, ¿e Niepokalane Poczê-
cie nie oznacza tylko czystego pocz¹tku, jakiegoœ punktu, ale
jest to moment, od którego coœ siê zaczyna i p³ynie bez prze-
rwy. Bóg obdarzy³ Maryjê ³ask¹ nie tylko na pocz¹tku, ale
wspiera³ J¹ ni¹ przez ca³e ¿ycie i b³ogos³awiony koniec. Jej
pocz¹tek by³ dzie³em ³aski, aby i koniec przyniós³ b³ogos³a-
wiony owoc. Rzeczywiœcie, owoc Jej ¿ycia jest b³ogos³awio-
ny – dla Niej i dla nas. Jest nim nasze odkupienie. Tu ukazuje
siê wszystko obejmuj¹ca mi³oœæ Bo¿a do wszelkiego stworze-
nia. Tylko nasza mi³oœæ egoistyczna nie pozwala nam dostrzec,
¿e ³askawe wyró¿nienie Maryi, ta iskierka Jej blasku, sta³a siê
wielk¹ œwiat³oœci¹ dla nas.

Niepokalane Poczêcie mówi nam, ¿e Maryja mia³a ³askê
uœwiêcaj¹c¹ od pocz¹tku. Có¿ to znaczy? Czy ³aska jest jak¹œ
rzecz¹, któr¹ mo¿na otrzymaæ i posiadaæ? Czy jest to pewien
stan duszy? £aska uœwiêcaj¹ca oznacza ostatecznie samego
Boga, jest uto¿samiana z Nim. Jest œwiat³em, ¿yciem, otwar-
ciem na Boga, wolnoœci¹, zadatkiem ¿ycia wiecznego. Jest prze-
bywaniem osobowego Boga w g³êbinach egzystencji cz³owie-
czej, synonimem i dziedzictwem ¿ycia wiecznego. Maryja po-
siada³a te dary – nie odró¿nia Jej to od nas, lecz wywy¿sza J¹ to,
¿e mia³a pe³niê tych ³ask od pocz¹tku. Te dary Bóg przeznaczy³
i dla nas, ale otrzymujemy je dopiero, gdy przychodzi do nas
podczas udzielania nam chrztu œwiêtego. Równie¿ jesteœmy na-
pe³nieni ³ask¹ po przyjêciu tego sakramentu. Równie¿ nas Bóg
uczyni³ œwi¹tyni¹, w nas mieszka Trójca Œwiêta. I my jesteœmy
pos³ani, aby œwiat³o, które otrzymaliœmy na chrzcie, nieœæ po
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bezdro¿nych i ciemnych szlakach tego œwiata. W ten sposób
zmniejsza siê dystans miêdzy nami a Maryj¹, i my jesteœmy na-
pe³nieni ³ask¹. Bóg nie zostawia nas samych. Synom i córkom,
dziedzicom grzechu Adama, oddaje siê Bóg, aby ¿ycie mieli
obficie i nieœli je innym. Myœmy równie¿ na to nie zas³u¿yli.

W koñcu trzeba powiedzieæ, ¿e gest Boga kieruje siê do
swej w³asnoœci. On daje pocz¹tek, a czyni to z mi³oœci, na-
stêpnie jest wierny swoim obietnicom i poczynaniom. Jego
³aska jest u pocz¹tku ka¿dego cz³owieka, a szczególnie, jak wi-
dzieliœmy to, w ¿yciu Maryi. Lecz ten plan wykonuje cz³o-
wiek w wolnoœci swojej woli. Od niego zale¿y w du¿ej mie-
rze wykonanie tego planu. Tak konkretyzacja tego planu za-
le¿na jest od dobrej lub z³ej woli cz³owieka. Pan Bóg móg³
sobie jednak pozwoliæ na tak decyduj¹ce gesty. Bóg da³ tak¹
pe³noœæ ³aski Matce ziemskiej, ¿e mog³a daæ ¿ycie Wcielone-
mu S³owu Bo¿emu, nie czyni³a tego z przymusu, sama dobro-
wolnie zgodzi³a siê na swoj¹ rolê, któr¹ mia³a odegraæ w hi-
storii zbawienia cz³owieka. Dlatego te¿ da³ Jej tak wyj¹tkowy
pocz¹tek, jakim by³o Niepokalane Poczêcie.

Mo¿e za bardzo skoncentrowalismy siê na cz³owieku i je-
go sprawach, ale wydaje siê, ¿e t¹ drog¹ ³atwiej trafiæ do Stwór-
cy. Boga poznajemy miêdzy innymi i z Jego wspania³ych dzie³,
które podziwiamy. Jego najdoskonalszym stworzeniem jest
Maryja. Jej ¿ycie napawa nas otuch¹, bo w nim widzimy wiel-
kie sprawy Bo¿e i ich zbawienny skutek dla nas. To, co Bóg
uczyni³ dla Niej, dla zas³ug Jezusa Chrystusa, spodziewamy
siê, ¿e bêdzie i naszym udzia³em.

Proœmy J¹, byœmy przez nasze ¿ycie przeszli zgodnie z my-
œl¹ Bo¿¹, która by³a u pocz¹tku naszego ¿ycia, abyœmy nie znie-
kszta³cili tego, co Bóg stworzy³ na obraz i podobieñstwo swoje.

Tomasz Hergesel
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Królowo wniebowziêta

Nasz powieœciopisarz Ignacy Kraszewski powiedzia³: Nie
ma nic powa¿niejszego nad ¿ycie, a Cyprian Kamil Norwid
dodaje: Przecie¿ ja a¿ w niebie trwam, gdy¿ ono m¹ duszê po-
rywa jak piramidê.

Tak oni cenili sobie ¿ycie, ale te¿ moim i twoim pragnie-
niem jest ¿yæ, i to ¿yæ zawsze, a mimo to szukamy sensu tego
¿ycia, zastanawiamy siê, dlaczego œmieræ dla nas jest tak tra-
giczna od momentu oderwania siê cz³owieka od Boga. Bo od
chwili grzechu pierworodnego przejœcie to staje siê tragiczne
dla nas, tragiczne nawet dla Chrystusa – jako cz³owieka.

P³aczemy, gdy ktoœ odchodzi od nas, a zw³aszcza gdy od-
chodzi ktoœ z naszych bliskich. Nasza jednoœæ z tym odcho-
dz¹cym siêga zawsze poza grób. A w³aœciwie to powinniœmy
siê cieszyæ, ¿e ktoœ z naszej rodziny chrzeœcijañskiej przeszed³
do domu Ojca naszego, gdzie oczekuje zmartwychwstania cia³a
i ¿ycia w uwielbionym stanie.

A œmieræ powinna byæ dla nas zaœniêciem, przejœciem pe³-
nym wiary i pogody z tego œwiata na drugi. Przejœciem takim
jak Najœwiêtszej Maryi Panny – wziêciem do nieba i bytowa-
niem na ³onie Ojca naszego. Przejœcie do nieba jest dla niebian
radoœci¹, dla nas zostaj¹cych – smutkiem. Podobnie by³o
i z odejœciem Najœwiêtszej Maryi Panny.

Ten ¿al i smutek chrzeœcijan i radoœæ niebios wyrazi³ do-
bitnie R. Brandstaetter w wierszu zatytu³owanym Zaœniêcie
Madonny:

Bóg trzyma w d³oniach Twoj¹ duszê,
owiniêt¹ w p³ótno, i tak ciasno
zwi¹zan¹ powijakami, jakby by³a niemowlêciem,
starzy chrzeœcijanie p³acz¹.
Pochylone kobiety ocieraj¹ ³zy chustami.
Tylko niebiosa radoœnie klaskaj¹,
gdy¿ wiedz¹, ¿e to s¹ Twoje narodziny na
wzniesionych rêkach Boga.
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Tak umieraj¹c, Maryja nie tyle zmar³a, co z³o¿y³a na pe-
wien okres sw¹ œmiertelnoœæ w grobie, aby siê przyoblec
w chwa³ê przez swoje wejœcie do nieba. Przejœcie Jej by³o pe³-
ne wiary i pogody. To wziêcie do nieba jest przedmiotem na-
szej wiary. Od pocz¹tku swego istnienia Koœció³ wierzy³ w tê
prawdê, czego g³êbiê wyra¿ali w swych pismach i mowach
Ojcowie Koœcio³a Wschodu, jak te¿ i Zachodu. Œw. Modest –
Ojciec Koœcio³a wschodniego mówi: Maria, ukoñczywszy bieg
swego ¿ycia, jakby m¹dry okrêt do spokojnego dobi³a portu,
a równoczeœnie do Sternika œwiata, który J¹ z grobu wskrzesi³
i do nieba przyj¹³, jak On to tylko umie.

A na Zachodzie œwiety Grzegorz z Tours, daj¹c œwiadec-
two o wierze we wniebowziêcie pisze: Jezus Chrystus przy-
szed³ z Anio³ami i najpierw duszê, a potem cia³o Marii rozka-
za³ zabraæ do raju, gdzie cia³o, po³¹czywszy siê z dusz¹, teraz
w radoœci za¿ywa dóbr wiecznych bez koñca.

Ukoronowaniem naszej wiary we Wniebowziêcie jest
og³oszenie w 1950 r. przez papie¿a Piusa XII dogmatu, ¿e:
Niepokalana, Bo¿a Rodzicielka, zawsze Maria po wype³nie-
niu ¿ycia ziemskiego, zosta³a z cia³em i z dusz¹ do chwa³y
niebieskiej wziêta.

To wniebowziêcie Marii ujawnia nam chwa³ê wieczn¹,
w której uczestniczy nie tylko dusza, lecz równie¿ i cia³o Naj-
œwiêtszej Maryi Panny. Równoczeœnie przywodzi nam na pa-
miêæ i nasze przeznaczenie, przecie¿ i my mamy kiedyœ z mar-
twych powstaæ. W Ewangelii œw. Jana czytamy: Nadejdzie bo-
wiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywaj¹ w grobach,
us³ysz¹ g³os Jego: a ci, którzy pe³nili dobre czyny, pójd¹ na
zmartwychwstanie ¿ycia; ci, którzy pe³nili z³e czyny – na zmar-
twychwstanie potêpienia (J 5,28-29).

Takie samo wziêcie do nieba jak Marii czeka ka¿dego z nas.
Ona tylko ubieg³a nas w perspektywie czasowej. Wyprzedzi³a
nas tak, jak powszechne przebudzenie siê przyrody na wiosnê,
wyprzedza kwiat pierwiosnka, który wy³ania siê z ziemi za
pierwszym podmuchem ciep³a, tak Maria zosta³a pierwsz¹
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wskrzesicielsk¹ moc¹ Syna uniesiona ku tej szczêœliwoœci
wiecznej, dok¹d ja i ty zd¹¿amy.

U Niej moment œmierci i moment uwielbienia nast¹pi³
w bardzo krótkim czasie. Jej cia³o moc¹ Bo¿¹ zosta³o wyjête
spod destruktywnego rozk³adu materii, podczas gdy u nas chwi-
la zmartwychwstania zosta³a przesuniêta na zakoñczenie wie-
ków, a poprzedza j¹ okres rozk³adu cia³a. To od³¹czenie duszy
od cia³a jest niezgodne z nasz¹ natur¹ i wszyscy zmarli, choæ-
by bardzo bliscy Bogu, têskni¹ za tym po³¹czeniem.

Wierzymy, ¿e przejdziemy do tej krainy, gdzie króluje
Maryja – Królowa wniebowziêta. Ale na to wywy¿szenie mu-
simy sobie zas³u¿yæ. Musimy zrealizowaæ swój cel ¿yciowy.
Maryja zrealizowa³a go w pe³ni, osi¹gnê³a pe³niê szczêœcia.
Podobnie jak rzeka d¹¿y do morza i do niego wpada, aby w nim
siê rozp³yn¹æ, tak Maryja wesz³a do niebieskiej chwa³y, aby
tam siê pogr¹¿yæ w szczêœliwoœci wiecznej, której i my mamy
kiedyœ dost¹piæ.

To prawda, ¿e Ona mia³a szczególne zadanie do wykona-
nia, jedyne i niepowtarzalne, ale i my mamy jakieœ zadanie do
wykonania, które nam Bóg wyznaczy³, daj¹c ku temu odpo-
wiednie dyspozycje i woln¹ wolê. I to moje ¿ycie, i twoje jest
sensowne, o ile pozwolimy, by Bóg by³ nasz¹ najwy¿sz¹ war-
toœci¹, i o ile pozwolimy oraz jeœli bêdziemy dobrze wykony-
waæ zadania nam zlecone przez Boga. Musimy traktowaæ ka¿-
d¹ chwilê jako spotkanie z Bogiem, jak to czyni³a Maryja, jak
to czyni³ Jej Syn – Jezus Chrystus, który jest dla nas pe³nym
blaskiem cz³owieczeñstwa.

Mamy wzory do naœladowania, a jednoczeœnie wstawien-
nictwo za nami Królowej wniebowziêtej. Ona obejmuje swoj¹
mi³oœci¹ wszystkich ludzi i pragnie naszego wziêcia do nieba.
Ale oprócz Jej wstawiennictwa u Boga potrzebna nam jest do
osi¹gniêcia celu ¿ycia równie¿ modlitwa za siebie, jak i za ka¿-
dego cz³owieka. Ten id¹cy obok mnie cz³owiek mo¿e byæ dla
mnie ciê¿arem, jak i ja mogê byæ nim dla niego. On mnie mo¿e
przeszkadza, wystêpuje jako mój konkurent, ciemiê¿yciel, a na-
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wet jako mój wróg. Pomimo to jest on moim towarzyszem
w realizowaniu celu ¿ycia.

Bóg chce takiej solidarnoœci, gdy¿ stworzy³ nas jako isto-
ty rozumne, spo³eczne i pragnie, aby jedni reprezentowali dru-
gich przed Jego obliczem. A si³¹ wstawiennictwa Maryi i na-
szej indywidualnej i wzajemnej modlitwy za siebie, wzajem-
nej odpowiedzialnoœci, ³atwiej nam bêdzie osi¹gn¹æ cel ¿y-
cia, mimo naszej s³aboœci i ograniczonoœci. £atwiej nam bê-
dzie osi¹gn¹æ to, co ju¿ Maria osi¹gnê³a – wziêcie do nieba.
Módlmy siê do Maryi, która ciesz¹c siê radoœci¹ niebiesk¹,
oczekuje i naszego wejœcia do nieba – s³owami wiersza Cy-
priana Kamila Norwida:

Módl siê do Boga Ojca niebieskiego
Módl siê do Syna i Ducha Œwiêtego,
Módl siê i terazn byœmy dobrze ¿yli,
Módl siê i z nami i w ostatniej chwili

Bronis³aw Chmiel

Królowo ró¿añca œwiêtego

Trudno nam zrozumieæ, a raczej trudno przypomnieæ so-
bie, w którym dniu i przy jakich okolicznoœciach wrêczono nam
ten przedmiot o przedziwnych wartoœciach dla naszego ¿ycia.
I póŸniej zaczêliœmy wspólnie z innymi: Zdrowaœ, Maryjo, ³a-
ski pe³na, Pan z Tob¹, b³ogos³awionaœ Ty miêdzy niewiastami
i b³ogos³awiony owoc Twojego ¿ywota, Jezus.

Powtarzamy te s³owa po raz dziesi¹ty, piêædziesi¹ty, setny,
jak byœmy czego innego nie potrafili powiedzieæ Matce, jak
byœmy siê upierali, ¿eby to Jej w³aœnie powtarzaæ, ¿e J¹ pozdra-
wiamy, ¿e jest ³aski pe³na, ¿e z Ni¹ jest Pan, ¿e jest b³ogos³a-
wiona miêdzy niewiastami i b³ogos³awiony jest owoc Jej ¿y-
wota, Jezus. Powtarzamy, ¿e œwiêt¹ jest i Matk¹ Boga, dlatego
prosimy J¹, aby siê modli³a za nami grzesznymi teraz i w go-
dzinê œmierci naszej...
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Prosta jest modlitwa ró¿añcowa, prostsz¹ trudno sobie wy-
obraziæ. Nie znudzi nas ci¹g³e powtarzanie tych samych wy-
uczonych na pamiêæ s³ów? Czy mo¿e nas znudziæ?

Maryja jest nasz¹ Matk¹! I to jest sekret ró¿añca. Dziecko
nie sili siê na górnolotne s³owa, by wyraziæ matce sw¹ mi³oœæ.
Powtarza jedno s³owo „mama” we wszystkich mo¿liwych przy-
padkach i zdrobnieniach. Mi³oœæ nie sili siê na oryginalnoœæ.
Jest tak bogata w treœæ, ¿e znajdzie setki odcieni jednej i tej
samej rzeczywistoœci i potrafi o¿ywiæ w wieloraki sposób jed-
no „mama”, powtarzane uporczywie w zapamiêtaniu mi³oœci.
Oto nasz ró¿aniec.

B¹dŸ pozdrowiona, Maryjo, bo anio³ przyniós³ Ci wiado-
moœæ Twej niepokalanoœci i dziewiczego poczêcia Boga-Cz³o-
wieka. Zdrowaœ, Maryjo, gdy spieszysz obarczona Boskim
brzemieniem w górzyst¹ okolicê, bo tam potrzebna jest Twoja
pomoc. Zdrowaœ, gdy w ubóstwie niezwyk³ym rodzisz Brata
i Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Ave, gdy niesiesz Go do œwi¹-
tyni, boœ S³u¿ebnica Pañska, wierna nakazom Boga. B¹dŸ po-
zdrowiona, Maryjo, w trwodze, z jak¹ szukasz Jezusa. Pan z To-
b¹, gdy Go znajdujesz zajêtego sprawami Ojca.

Zdrowaœ w tajemnicach bolesnych Twego ¿ycia: gdy Pan
³zy krwawe wylewa w Ogrójcu, boœmy zgrzeszyli, gdy bity
jest za nasz¹ pod³oœæ, gdy koronuj¹ Jego g³owê cierniem, gdy
wyœmiewaj¹ Go haniebnie: „B¹dŸ pozdrowiony, Królu ¿ydow-
ski!” B¹dŸ pozdrowiona Maryjo! Zdrowaœ, Maryjo, na drodze
krzy¿owej, Pan z Tob¹, gdy kroczysz za Synem obarczonym
haniebnym drzewem. B³ogos³awionaœ Ty miêdzy niewiasta-
mi, gdy b³ogos³awiony owoc ¿ywota Twego za nas oddaje ¿y-
cie, a Ty nas przyjmujesz za swe dzieci.

Zdrowaœ, Maryjo, Pan znów z Tob¹: zmartwychwsta³y, try-
umfuj¹cy, zwyciêski. B¹dŸ pozdrowiona przez Wstêpuj¹cego
w niebo. £askiœ pe³na Duchem, zes³anym na ziemiê przez Ojca
i Syna. Pozdrawiamy Ciê, gdyœ wziêta jest do nieba. Œpiewa-
my Zdrowaœ, Ave, gdy Królow¹ zostajesz nieba i ziemi. Ave,
Maria, Zdrowaœ, Maryjo.
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Zdrowaœ Maryjo – ufny szept wchodzi niejako w krew i spo-
strze¿esz nagle, ¿e tajemnice ró¿añca œwiêtego dotycz¹ twego
¿ycia, które po chrzcie œwiêtym jest ¿yciem cz³onka mistycz-
nego Cia³a Chrystusa. Zaczniesz swoj¹ codziennoœæ prze¿y-
waæ z Maryj¹, ró¿aniec wówczas bêdzie nie tylko pogwark¹
dziecka z Matk¹, ale ¿yciem pe³nym odcieni.

Radosna tajemnica powo³ania: twój zawód, stan ¿yciowy,
ma³¿eñstwo – twoje zwiastowanie – „Oto ja s³uga Pañski –
niech mi siê stanie” – Zdrowaœ, Maryjo! – Nawiedzenie braci
potrzebuj¹cych twej pomocy, pos³uga biednym, pomoc s¹siedz-
ka, rodzinna – z Maryj¹ – Zdrowaœ, Maryjo! – Narodziny Je-
zusa w twojej duszy, w bliŸnich: Maryja rodzi b³ogos³awiony
owoc ¿ywota swego.

Przekonujesz siê o swojej s³aboœci – oddajesz siê Matce.
WeŸ, Maryjo, wszystko, co posiadam, co myœlê, kocham, czym
jestem. Oddaj to Ojcu niebieskiemu w ofierze, jak Syna w œwi¹-
tyni. – Za³amanie, zniechêcenie, upadek. Syn marnotrawny
wymyka siê z r¹k Matki. Jeœli Jej tylko zaufasz, odnajdzie,
choæby na krañcach cz³owieczej godnoœci – Matka najlepsza,
œwiêta Maryja.

A potem przyjd¹ tajemnice bolesne – takie jest ¿ycie. Mat-
ka Maryja pójdzie z tob¹ do Ogrójca – i Zdrowaœ, Maryja da
ci si³ê do przyjêcia ofiary, a ³zy twoich zmagañ stan¹ siê po-
cieszeniem wœród zdrowasiek. Gdy ubiczuj¹ ciê, bracie, z³o-
œliwoœci¹, zrani¹ s³owami bardziej ni¿ biczem – Zdrowaœ, Ma-
ryjo zamknie rozmodlone usta cierpliwoœci¹, a mi³oœci¹ otwo-
rzy serce. Kiedy niezrozumienie tych, których kochasz, szy-
derstwa i niewdziêcznoœæ w³asnych mo¿e wychowanków, dzie-
ci bardziej raniæ bêd¹ ni¿ cierpienie – Ave, Maria bêdzie rêkoj-
mi¹ mêstwa. A kiedy wreszcie ciê¿ki krzy¿ stanie siê twoim
udzia³em, krzy¿ ciê¿kiej pracy na utrzymanie rodziny, krzy¿
niezgody rodzinnej, pijañstwa, zdrady ma³¿eñskiej, choroby,
i kiedy przyjdzie upadaæ pod brzemieniem pokus – spotkasz
na swojej drodze krzy¿owej Matkê. Zdrowaœ, Maryjo podnie-
sie ciê do dalszego wysi³ku. I wreszcie œmieræ. Maryja broniæ
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bêdzie przed grzechem, œmierci¹ duszy. A gdybyœ czasem grze-
chem ciê¿kim zabi³ ¿ycie Bo¿e w duszy, wskrzesi je ¿ywotne,
prowadz¹ce do sakramentu pokuty, Zdrowaœ, Maryjo.

Tak zaczniesz prze¿ywaæ swoje tajemnice chwalebne.
Oczyszczony w sakramencie pokuty z grzechów, zmartwych-
wstajesz do nowego ¿ycia z Jezusem Chrystusem, z Maryj¹,
by staæ siê œwiadkiem i uczestnikiem nowego zes³ania Ducha
Œwiêtego. Taka jest metoda Matki Bo¿ej. Kiedy ukochasz J¹
ca³¹ si³¹ g³odnego mi³oœci serca i pod¹¿ysz drog¹, któr¹ Ona
ci wska¿e, Ta roztropna i pokorna Matka zaczyna siê usuwaæ
w cieñ Bo¿ej wspania³oœci i sprawi, ¿e z Chrystusem wst¹pisz
w niebo do Ojca naszego, który jest w niebiesiech, i bêdziesz
œwiêci³ imiê Jego razem z bliŸnimi, których przyk³adem po-
ci¹gniesz za sob¹.

W ten sposób królestwo Jego bêdzie przychodziæ na zie-
miê i wype³ni siê wola Ojca jako w niebie, tak i na ziemi. I chle-
ba naszego powszechnego da nam dzisiaj za przyczyn¹ dobrej
Matki. I odpuœci nam nasze winy, jako i my odpuszczamy na-
szym winowajcom. Nie bêdzie nas wodzi³ na pokuszenie, ale
zbawi nas ode z³ego – bo Matka prosi za nami.

Tak z tej prostej, najprostszej modlitwy ró¿añcowej za-
czniesz dostawaæ siê w kr¹g kontemplacji Boga, który jest
Mi³oœci¹, Œwiêtoœci¹, Wszystkim.

Chocia¿by fakt, ¿e tak modl¹ siê dziœ miliony. Rzecz nigdy
nie spotykana. Gdy biorê do rêki mój ró¿aniec – podajê d³oñ
tym milionom. Stajê z nimi ramiê w ramiê. Spe³niamy razem
jakieœ wielkie dzie³o, spychamy wspólnymi si³ami jakiœ gnio-
t¹cy ciê¿ar.

A jednak nie mogê sobie wyobraziæ ró¿añca w rêku wiêk-
szoœci moich znajomych. I z takim mo¿e spotkamy siê zarzu-
tem w przysz³ej naszej pracy. Ró¿aniec to nic, tylko zdrowaœ-
ki i myœlenie, bo w ró¿añcu jest jeszcze ¿ycie. To modlitwa,
która wchodzi w rytm naszego ¿ycia, ³¹cz¹c je z ¿yciem Chry-
stusa i Jego Matki. Dlatego ró¿aniec jest taki, jakim jest ¿ycie
tego, kto go odmawia. A wiêc mo¿e byæ zarówno takim, jak
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¿ycie mojej babki, jak i Andrzeja, nieszczêsnego s³uchacza III
roku Akademii...

Nie przeczê, ¿e w ¿yciu, które jest drzemk¹, w którym nic
siê nie dzieje, ró¿aniec mo¿e byæ nudny, klepany. Ale nasz
musi byæ inny. Nasz ró¿aniec mo¿e byæ pe³en ruchu, rozma-
chu, pe³en poszukiwania i pytañ. M³odoœæ to wiek pe³en py-
tañ, a ró¿aniec jest Ÿród³em doskona³ych odpowiedzi. Ile¿
w nim takich ¿yciowych momentów, momentów wielkich prze-
³omów i decyzji. Gdy cz³owiekowi tak piekielnie trudno na
jakiœ krok siê zdecydowaæ, gdy da³by sobie praw¹ rêkê uci¹æ,
aby tylko mieæ kogoœ, kto by doradzi³, poprowadzi³, podtrzy-
ma³. Przez ró¿aniec mo¿na tak wewnêtrznie zjednoczyæ siê
z Maryj¹ w momencie Zwiastowania, z Chrystusem w Ogrój-
cu. S¹ to przecie¿ momenty ciê¿kich decyzji. I widzi cz³owiek
od razu, ¿e wybraæ nale¿y to, co dla nas trudniejsze, a dla dru-
gich lepsze; to, co dobre tym kr¹g szerszy zatacza. Tak, ró¿a-
niec broni od samotnoœci.

Zdrowaœ, Maryjo – to niezrównana pochwa³a, któr¹ powta-
rza siê dziesiêciokrotnie, przerywa i znowu powtarza – ponie-
wa¿ powtarzanie to si³a nalegania, upór, który tu pochodzi z ser-
ca, to prawo mi³oœci, jak rytm jest prawem muzyki.

Tajemnice radosne, tajemnice bolesne i tajemnice chwaleb-
ne – seria bia³a, czerwona i zielona – oto ca³e przeznaczenie
Chrystusa, a zatem i nasze przeznaczenie, poniewa¿ ¿ycie
Chrystusa Pana w stosunku do naszego ¿ycia wiary jest praw-
dziw¹ przyczyn¹ sprawcz¹.

Dlaczego rêce nas wszystkich nie mia³yby uchwyciæ ró-
¿añca, tego znaku b³ogos³awieñstwa i pociechy? Ile razy ten –
w pojêciu dziecka wianuszek kolorowych pere³ek – wytarty
ró¿aniec naszych matek, przesycony cierpieniem ró¿aniec oj-
ców. Ile¿ razy ten nasz dziœ klerycki – a kiedyœ kap³añski ró¿a-
niec przyniesie nam moc i b³ogos³awieñstwo. Jak dobre staj¹
siê uœwiêcone ró¿añcem rêce.

Stara wymówka: szablon, nuda, bezmyœlne klepanie pacie-
rza. To wszystko nieprawda. Ró¿aniec to ¿ycie. Prawdziwe,
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krwi¹ pulsuj¹ce, radosne, bolesne i chwalebne ¿ycie. ¯ycie
Chrystusa ukryte jest w ka¿dej modlitwie ró¿añcowej, ukryj
w niej i swoje. Spleæ ró¿aniec z twoj¹ radoœci¹ i twoim cier-
pieniem, a splecie siê z nim kiedyœ twoja wiekuista chwa³a.

Szed³ t¹ droga Chrystus Pan do swego zmartwychwstania,
i drog¹ ci wyznaczon¹ przez Niego idziesz i ty ku swemu zmar-
twychwstaniu. W którym miejscu drogi jesteœ? – czy cieszysz
siê radoœci¹ spotkania z Matk¹ – czy upad³eœ, czy cierpisz –
trudno powiedzieæ, ale jest pewne, ¿e idziesz. I w tej drodze
wznoœ czasem oczy ku koñcowi i idŸ dalej, bo czeka ciê zmar-
twychwstanie i chwa³a niebios.

Józef Pi¹tek

Królowo pokoju

Pokój zostawiam wam, pokój mój dajê wam.
Dajê wam go inaczej, ni¿ œwiat go daje.

Niech siê serca wasze nie trwo¿¹ ani nie lêkaj¹

    (J 14,27)

Nikt pokojowo nie mo¿e byæ nastrojony, kto w sercu nie
posiada pokoju jako owocu mi³oœci. Pokoju nie wolno zamy-
kaæ w sercu swym i nie przekazywaæ go innym i poprzestaæ
na jego posiadaniu osobistym. Posiadanie pokoju zobowi¹zu-
je do udzielania go. Jak mi³oœæ Boga musi objawiaæ siê w mi-
³oœci bliŸniego, tak i pokój musi udzielaæ siê innym.

Do jakiegokolwiek domu wejdziecie, powiedzcie naprzód:
Pokój temu domowi. Jeœli tam mieszka cz³owiek godny poko-
ju, wasz pokój spocznie na nim: jeœli nie, powróci do was (£k
10,4-6). Tego udzielaj¹cego siê pokoju zazna³ Jezus w domu
rodzinnym, gdzie Matk¹ tego domu by³a Maryja, Królowa
pokoju.

By tytu³ ten, nadany Maryi przez chrzeœcijañstwo, nale¿y-
cie zrozumieæ, zastanówmy siê, czym jest pokój.
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Pokój, to ³ad i porz¹dek – mówi œw. Augustyn. Porz¹dek
mo¿e panowaæ w jakimœ mieszkaniu, domu, fabryce, kosza-
rach, mieœcie i pañstwie. Czy jest to pokój? – W pewnym zna-
czeniu tak. Uporz¹dkowane mieszkanie jest przynajmniej wa-
runkiem pokoju, nie³ad wyklucza ju¿ z natury pokój. Sam
jednak porz¹dek jeszcze nie gwarantuje pokoju, poniewa¿
pokój jest dzie³em mi³oœci, a ta owocem dobra i sprawiedli-
woœci.

To w³aœnie potwierdza Konstytucja duszpasterska o Koœcie-
le w œwiecie wspó³czesnym – Pokój nie jest prostym brakiem
wojny ani te¿ nie sprowadza siê jedynie do stanu równowagi
si³ sobie przeciwstawnych […], lecz s³usznie i w³aœciwie zo-
wie siê „dzie³em sprawiedliwoœci” (Iz 32,17). Jest on owocem
porz¹dku nadanego spo³eczeñstwu ludzkiemu przez boskiego
jego Za³o¿yciela, nad którego urzeczywistnieniem pracowaæ
maj¹ ludzie pragn¹cy coraz to doskonalszej sprawiedliwoœci
(KDK 78).

Dzisiejszy œwiat wiele mówi o pokoju, o niego zabiega, ale
jak¿e czêsto bezowocnie. Sobór potêpia okropnoœci wojen,
pragnie wezwaæ chrzeœcijan, aby z pomoc¹ Chrystusa, spraw-
cy pokoju, w sprawiedliwoœci i mi³oœci wspó³dzia³ali ze wszyst-
kimi ludŸmi dla umocnienia pokoju w œwiecie.

Nasze spo³eczeñstwo prze¿y³o dwie straszliwe wojny œwia-
towe. I jeœli ludzkoœæ pragnie siê czegoœ nauczyæ ze swej hi-
storii, jeœli narody chc¹ wykazaæ swoj¹ dojrza³oœæ do samo-
stanowienia o sobie, to musz¹ pokazaæ, ¿e potrafi¹ coœ lepsze-
go uczyniæ, ani¿eli wzajemnie siê niszczyæ i zabijaæ. Dlatego
Sobór we wspomnianej Konstytucji oœwiadcza: Szczególniej-
sze niebezpieczeñstwo wspó³czesnej wojny polega na tym, ¿e
posiadaj¹cym nowoczesne naukowe rodzaje broni stwarza ona
niejako okazjê do dokonywania takich zbrodni, a ludzk¹ wol¹
z jak¹œ nieub³agan¹ konsekwencj¹ mo¿e pobudzaæ do bardzo
okrutnych zamys³ów (KDK 80). Jeszcze w innym miejscu do-
kument ten stwierdza: Do zbudowania pokoju niezbêdnie ko-
nieczna jest zdecydowana wola poszanowania innych ludzi i na-
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rodów oraz ich godnoœci, jak te¿ wytrwa³e praktykowanie bra-
terstwa (KDK78 ).

Jan XXIII w swojej encyklice Pacem in terris, któr¹ na-
zwano „Wielk¹ kart¹ pokoju”, pisa³: Nie bêdzie pokoju w po-
wszechnej spo³ecznoœci ludzkiej, jeœli nie zakorzeni siê on g³ê-
boko w sercu ka¿dego cz³owieka, to znaczy, jeœli ka¿dy we
w³asnym wnêtrzu nie zechce porz¹dku, nakazanego przez
Niego. Pokojowe dzie³o Jana XXIII podj¹³ gorliwie jego na-
stêpca, papie¿ Pawe³ VI, i prowadzi³ je dalej z nies³abn¹c¹
energi¹.

Pokój to nadprzyrodzony dar. Pismo Œwiête zalicza pokój
do owoców Ducha Œwiêtego. Owocem zaœ Ducha jest: mi³oœæ,
radoœæ, pokój, cierpliwoœæ, uprzejmoœæ, dobroæ, ³agodnoœæ,
opanowanie (Ga 5,22). Ludzi zaprowadzaj¹cych pokój nazwa³
Chrystus b³ogos³awionymi: B³ogos³awieni, którzy wprowadza-
j¹ pokój, albowiem oni synami Bo¿ymi bêd¹ nazwani (Mt 5,9).

A teraz popatrzmy na Maryjê – dziecko Joachima i Anny.
Jaki musia³ byæ pierwszy akt uwielbienia Stwórcy, który gor¹-
cym i pe³nym aktem uwielbienia wzniós³ Jej dzieciêce serce
ku niebu! W Maryi chrzeœcijañstwo od najdawniejszych cza-
sów widzia³o obraz ³agodnej, spokojnej Pani – i s³usznie.

Gdyby powierzono jakiemuœ artyœcie pogañskiej staro¿yt-
noœci wykonanie obrazu „Królowej pokoju” – utworzy³by nie-
w¹tpliwie postaæ piêknej, radosnej kobiety, króluj¹cej wœród
bogatego s³onecznego otoczenia, w poœrodku weso³ych ludzi,
zwierz¹t i kwiatów – obraz sytego pokoju, beztroski i zado-
wolenia. Na myœl by mu nie przysz³o, aby umieszczaæ w obra-
zie ciemne kolory, tym mniej, by wpleœæ w sam¹ postaæ Kró-
lowej pokoju rysy ubóstwa, niedostatku, ofiary i cierpienia.
¯e cz³owiek staro¿ytny o takiej mo¿liwoœci nie myœla³, ¿e dzie³o
jego wyda³oby siê nam dzisiaj nies³ychanie p³ytkie, wykazuje,
¿e wkroczyliœmy wraz z chrzeœcijañstwem w nowy œwiat.

Wkroczyliœmy tam, jak g³osi Sobór, gdzie Pokój ziemski,
który powstaje z mi³oœci bliŸniego, jest obrazem i skutkiem
pokoju Chrystusowego sp³ywaj¹cego od Boga Ojca. Sam bo-
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wiem Syn Wcielony, Ksi¹¿ê pokoju, pojedna³ wszystkich ludzi
z Bogiem przez krzy¿ swój […] uœmierci³ nienawiœæ we w³a-
snym ciele, a wywy¿szony przez zmartwychwstanie wyla³ Du-
cha mi³oœci na serca ludzkie (KDK 78).

Obecnoœæ Jezusa i sta³e przebywanie obok Niego Maryi
by³o dla Niej jedynym Ÿród³em niewys³owionego szczêœcia
i pokoju. Przebywali w tych samych œcianach, siadywali przy
tym samym stole. Rysy Jego twarzy przybiera³y powagê lat.
Rêce Jego nosi³y œlady ciê¿kiej pracy. Pokój przynosi³a praca
w pierwszym rzêdzie tym, którzy podporz¹dkowali siê jej w na-
szym zbawczym duchu Jezusowi, Maryi i Józefowi.

Bo jeœli jakiœ cz³owiek utrzymywa³ serce przy Bogu, pod-
czas gdy rêce przyk³ada³ do pracy, to cz³owiekiem tym by³a
Maryja. I ze wzglêdu na Jej wielkoœæ nada³ Jej jêzyk wier-
nych, przez mi³oœæ i uwielbienie imiê „Królowej”. Kto tak
J¹ nazywa, chce przez to wyraziæ, ¿e jest Ona pod ka¿dym
wzglêdem najwy¿szym stworzeniem: „B³ogos³awion¹ miê-
dzy niewiastami”.

Wype³ni³y siê s³owa b³ogos³awieñstwa starotestamentoego
kap³ana nad Maryj¹, wypowiedziane do Niej w œwi¹tyni. Niech
ciê Pan b³ogos³awi i strze¿e. Niech Pan rozpromieni oblicze
swe nad tob¹, niech ciê obdarzy ³ask¹. Niech zwróci ku tobie
oblicze swoje i niech ciê obdarzy pokojem (Lb 6,24-26). Na
nikim to b³ogos³awieñstwo nie spe³ni³o siê lepiej, jak na Ma-
ryi, Królowej pokoju.

Regina pacis– Królowo pokoju– to jeden z ostatnich tytu-
³ów przez chrzeœcijañstwo nadanych Maryi na tej ziemi. Po-
kój nigdy nie opuœci³ Maryjê, ani w chwilach przeogromnej
radoœci i wesela, ani w momentach nadludzkiego cierpienia.
I dlatego sta³a siê Ona dla wszystkich wiernych niedoœcig³ym
wzorem równowagi ducha, zaufania w Opatrznoœæ Bo¿¹ i wzo-
rem wewnêtrznego i zewnêtrznego pokoju.

Zachowanie pogody i spokoju we wszystkich okoliczno-
œciach ¿ycia jest naszym obowi¹zkiem, nie ukrywamy, ¿e obo-
wi¹zkiem niekiedy nawet bardzo trudnym. Cz³owiek z natury
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swej jest istot¹ spo³eczn¹, zale¿y od otoczenia, lecz tak¿e po-
trzebny jest bliskim. Do wzajemnego wspó³¿ycia niezbêdny
jest zawsze pokój. Pokój przede wszystkim w rodzinie, tej naj-
drobniejszej, a zarazem niezmiernie wa¿nej komórce ¿ycia
spo³ecznego. Dalej, pokój miêdzy nami, braæmi i siostrami,
s¹siadami, pokój w narodzie i pañstwach. Wspomnienia z woj-
ny s¹ najlepszym dowodem, czym jest pokój i zgoda z bliŸni-
mi, a jakie konsekwencje niesie jego utrata.

Jako konsekwencja zerwanego pokoju z Bogiem – przy-
chodzi utrata w³asnego, osobistego pokoju z samym sob¹. Po-
kój z Bogiem polega na tym, ¿e cz³owiek jest umi³owanym
dzieckiem Boga, a Pan Bóg mo¿e nawet poœród najdotkliw-
szych cierpieñ i doœwiadczeñ wype³niæ duszê nieopisan¹ po-
ciech¹ i spokojem.

Mo¿e niepokój targa i naszym sercem albo sercem które-
goœ z naszych bliŸnich. Mo¿e przez grzech ciê¿ki zerwaliœmy
kontakt z Bogiem, a sumienie wo³a, by go naprawiæ. Mo¿e do
bliŸnich czujemy urazê, nie mog¹c darowaæ krzywdy. Spró-
bujmy serdecznie westchn¹æ do Maryi, Królowej pokoju, aby
wyprasza³a nam ³aski u Syna, a On na pewno wróci nam naj-
wiêksze dobro: b³ogos³awiony pokój z Bogiem, z sumieniem,
z bliŸnimi.

Zdzis³aw Graczyñski

Królowo Polski

Wœród wezwañ Litanii loretañskiej jedno jest nasze, naro-
dowe, brzmi ono: „Królowo Polski”.  Wezwanie to zosta³o w³¹-
czone do Litanii dopiero w dwudziestym wieku, po  ustano-
wieniu œwiêta NMP, Królowej Polski (12 X 1923). Jednak¿e
posiada ono d³ugie i mocne zaplecze historyczne. Doœæ przy-
pomnieæ, ¿e pierwsza, najstarsza pieœñ religijna Bugurodzica
Dziewica, która przez d³ugi czas by³a polskim hymnem naro-
dowym, jest pieœni¹ maryjn¹.  Hymn ten rozbrzmiewa³ przy
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koronacji królów. By³ œpiewany na polach bitew, ale tak¿e
w czasie ró¿nych uroczystoœci rodzinnych (zarêczyny, wese-
la, chrzciny, pogrzeby). W kraju wznoszono liczne œwi¹tynie
pod wezwaniem Najœwiêtszej Maryi Panny. Zak³adano brac-
twa maryjne. Wprowadzano nabo¿eñstwa ró¿añcowe, majo-
we. Od koñca XVI wieku œpiewano w koœcio³ach i w domach
prywatnych Godzinki o Niepokalanym Poczêciu Najœwiêtszej
Maryi Panny. Niemal od pocz¹tku Maryja by³a traktowana
w polskiej pobo¿noœci jako Matka i Królowa. Do upowszech-
nienia  tej ostatniej nazwy  przyczyni³ siê król Jan  Kazimierz,
który w s³ynnych œlubach z³o¿onych przed obrazem Matki
Bo¿ej £askawej w katedrze lwowskiej  (1 IV 1656), nazwa³
Maryjê „Królow¹ Korony Polskiej”.  W œlubach tych, maj¹-
cych nie tylko charakter religijny, ale i spo³eczny, zosta³a wy-
powiedziana wdziêcznoœæ Maryi za ocalenie Polski w czasie
potopu szwedzkiego. Obecny na uroczystoœciach lwowskich
nuncjusz papieski Piotr Vido w czasie œpiewania Litanii lore-
tañskiej, na proœbê króla, zaintonowa³ po trzykroæ: Regina
Regni Poloniae, ora pro nobis. Maryja coraz bardzie wrasta³a
w polsk¹ pobo¿noœæ.

8 wrzeœnia 1717 roku biskup che³miñski Krzysztof Jan
Szembek dokona³ uroczystej koronacji obrazu Matki Bo¿ej
Czêstochowskiej. W uroczystoœci wziê³o udzia³ 200 tysiêcy
pielgrzymów, co na owe czasy by³o ogromn¹ liczb¹. Jasna Góra
powoli stawa³a siê nie tylko centralnym sanktuarium Maryj-
nym w kraju, ale jakby duchow¹ stolic¹ Polski. Rola Jasnej
Góry niepomiernie wzros³a w czasie niewoli narodowej. Ciê¿ko
doœwiadczani przez zaborców Polacy pielgrzymowali na Ja-
sn¹ Górê, gdzie czuli siê zjednoczeni przed swoj¹ Matk¹ i Kró-
low¹. Tam nabierali duchowej mocy do przetrwania  trudnego
czasu germanizacji i rusyfikacji. Po odzyskaniu niepodleg³o-
œci, od roku 1923, w Polsce obchodzono uroczyœcie œwiêto
NMP, Królowej Polski,  w dniu 3 maja, w rocznicê uchwale-
nia s³ynnej Konstytucji. Pobo¿noœæ maryjna ugruntowywa³a
siê w czasie drugiej wojnie œwiatowej i po jej zakoñczeniu.
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Niema³¹ rolê w szerzeniu i pog³êbianiu kultu maryjnego ode-
grali wielcy prymasi Polski: kard. August Hlond i kard. Stefan
Wyszyñski. Temu ostatniemu przysz³o siê wzmagaæ przez wiele
lat z re¿imem komunistycznym. Jasna Góra by³a dla niego osto-
j¹ i szczególnym wsparciem.  Bêd¹c w wiêzieniu, Prymas u³o-
¿y³ tekst Jasnogórskich Œlubów Narodu, które zosta³y odczy-
tany na Jasnej Górze 3 maja 1956 roku, w trzechsetlecie œlu-
bów króla Jana Kazimierza, i ponowione w czasie centralnych
uroczystoœci Tysi¹clecia Chrztu Polski, 3 maja 1966 roku.  Gdy
dogasa³o doczesne ¿ycie Prymasa Tysi¹clecia, Kardyna³ wy-
zna³: Stojê na progu Kaplicy Jasnogórskiej i tam zawsze chcê
byæ, choæby mnie wszyscy potr¹cali! Jestem zwi¹zany z Jasn¹
Gór¹ teraz i na zawsze. Stajê w ³¹cznoœci z Ojcem Œwiêtym,
z ca³ym Koœcio³em i sk³adam ho³d czci i mi³oœci Jasnogórskiej
Matce Koœcio³a. Postawi³em wszystko na Ni¹, i jej to zawdziê-
czam, ¿e mi³osierdzie Bo¿e towarzyszy³o mi zawsze i wszêdzie,
a zw³aszcza w najtrudniejszych chwilach ¿ycia.

Pobo¿noœæ maryjn¹ i przywi¹zanie do Maryi, Królowej
Polski, wyniós³ z naszej Ojczyzny Papie¿ z rodu Polaków, Jan
Pawe³ II. Jako kardyna³ krakowski przez wiele lat celebrowa³
sumê w czasie jasnogórskich uroczystoœci, podczas których
kazanie wyg³asza³ kard. Stefan Wyszyñski, Prymas Polski. Gdy
przyby³ na Jasn¹ Górê po raz pierwszy jako Papie¿, modli³ siê
wtedy do Maryi w dniu 4 czerwca 1979 roku: Pragnê w dniu
dzisiejszym, przybywaj¹c na Jasn¹ Górê jako pierwszy Pa-
pie¿-Pielgrzym, odnowiæ ca³e dziedzictwo zawierzenia, odda-
nia i nadziei, które tu tak wielkodusznie zosta³o nagromadzo-
ne przez moich Braci w biskupstwie i Rodaków.  I dlatego za-
wierzam Ci, o Matko Koœcio³a, wszystkie sprawy tego Koœcio-
³a, ca³¹ jego misjê i ca³¹ jego s³u¿bê w perspektywie koñcz¹-
cego siê drugiego tysi¹clecia dziejów chrzeœcijañstwa na ziemi.

Gdy wkrótce potem narodzi³a siê w Polsce „Solidarnoœæ”
i gdy z kolei wprowadzono w naszym kraju stan wojenny, Oj-
ciec Œw. s³a³  nieustannie mod³y do Pani Jasnogórskiej o  po-
myœlnoœæ Koœcio³a i narodu. W roku 1983 przyby³ jako piel-
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grzym na uczczenie jubileuszu szeœæsetlecia Jasnej Góry.
W dniu 19 czerwca tego¿ roku modli³ siê w czasie Apelu Ja-
snogórskiego: Pragnê naprzód podziêkowaæ Ci, Matko moje-
go Narodu, za dzisiejszy uroczysty dzieñ. Od dawna z³o¿y³em
ten dzieñ w Twoim macierzyñskim Sercu, prosz¹c, abyœ Ty sama
pokierowa³a wszystkim. Dziêkujê wiêc, ¿e mog³em tutaj przy-
byæ jako pielgrzym i uczestnik ojczystego jubileuszu szeœæset-
lecia Jasnej Góry. ¯e mog³em z³o¿yæ dziêkczynienie za Twoj¹
tutaj, o Matko, opatrznoœciow¹ obecnoœæ w obrazie tak bar-
dzo umi³owanym przez wszystkich Polaków […]. Królowo
Polski […], w tej trudnej godzinie  dziejów zawierzam Ci,
o Matko wszystkich Polaków […].

Niech te wspomnieniowe refleksje umacniaj¹ nas wszyst-
kich w pobo¿noœci maryjnej, niech bêd¹ pomoc¹ do pielêgno-
wania naszej mi³oœci i wdziêcznoœci wobec naszej Matki i Kró-
lowej. Królowo Polski, módl siê za nami.

ks. Ignacy Dec

Baranku Bo¿y, który g³adzisz grzechy œwiata

W Litanii loretañskiej zwracamy siê do Boga poprzez we-
zwania do Matki Najœwiêtszej. Wielbimy Boga przez Jej nie-
zwyk³¹ œwiêtoœæ, s³awimy Jej macierzyñstwo, a zarazem Nie-
pokalane Poczêcie. Zwracamy siê do Niej symbolicznymi ty-
tu³ami: Zwierciad³o sprawiedliwoœci, Stolico m¹droœci. Zwra-
camy siê do Niej jako do Królowej stworzeñ, do Królowej
nieba i ziemi, a zw³aszcza do Królowej naszej tysi¹cletniej oj-
czyzny. Na koniec zwracamy siê do Jej Syna: Baranku Bo¿y,
który g³adzisz grzechy œwiata, zmi³uj siê nad nami. Chrystus,
Baranek Bo¿y, który codziennie ofiarowany jest na naszych
o³tarzach Bogu Ojcu za zbawienie ca³ej ludzkoœci. Chrystus,
Baranek, jest ofiar¹, ofiar¹ jedyn¹, najdoskonalsz¹, ofiar¹, która
jest jakby szczytem, ukoronowaniem wszystkich ofiar, jakie
od pocz¹tku cz³owiek zanosi³ Bogu.
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Ju¿ od zarania ludzkoœci cz³owiek sk³ada³ swemu Bogu
w ofierze to, co uwa¿a³ za najcenniejsze. Wykopaliska arche-
ologiczne, wyniki trudnych prac etnografów w zadziwiaj¹cy
sposób s¹ zgodne co do tego, ¿e ofiary spotykamy u wszyst-
kich ludów: tak cywilizowanych, jak i pierwotnych, tak histo-
rycznych, jak i wspó³czesnych.

Stary Testament ju¿ w Ksiêdze Genesis mówi o sk³adaniu
ofiary z trzody i p³odów ziemi przez Abla i Kaina, synów
pierwszych rodziców, Adama i Ewy. Noe sk³ada³ ofiarê ze
zwierz¹t w podziêkowaniu za ocalenie z potopu. Abraham
gotów by³ z³o¿yæ ofiarê nawet z pierworodnego syna. Melchi-
zedek, król Salem i kap³an, z³o¿y³ ofiarê chleba i wina w po-
dziêkowaniu za zwyciêstwo odniesione nad wrogiem. Salo-
mon na podziêkowanie, ¿e zdo³a³ do koñca doprowadziæ bu-
dowê œwi¹tyni, kaza³ spaliæ na ofiarê Bogu wielk¹ liczbê wo-
³ów i owiec.

Najczêœciej sk³adano ofiary z owiec i baranków, gdy¿ ba-
ranek by³ symbolem bogactwa ludzi Wschodu. Ksiêgi: Wyj-
œcia, Kap³añska i Liczb wymieniaj¹ 87 razy baranka ofiarni-
czego i podaj¹ jego cechy, które przesz³y do jêzyka symbo-
licznego Izraelitów, a zw³aszcza jego cichoœæ i niewinnoœæ. Naj-
wiêksze zastosowanie mia³ baranek w ofierze ca³opalnej, któ-
r¹ sk³adano codziennie  rano i wieczorem po jednym baranku.
W czasie wielkich uroczystoœci sk³adano ofiary ca³opalne z 7,
a nawet z 14 baranków. Co roku w kulcie publicznym sk³ada-
no 1093 baranki prócz ofiarowanych prywatnie. Specjalny ro-
dzaj ofiary stanowi³ baranek paschalny. Pocz¹tkowo ofiaro-
wali go ojcowie rodzin, póŸniej lewici. Krew jego wylewali
u stóp o³tarza, a resztê miêso na dwóch drewnach w formie
krzy¿a. Nie wolno mu by³o ³amaæ koœci i spo¿ywano go wspól-
nie w rodzinie.

Baranek paschalny ofiarowany w œwi¹tyni na pami¹tkê
uwolnienia z Egiptu, zosta³ zast¹piony przez Baranka Nowe-
go Przymierza,  Jezusa Chrystusa. Ofiara baranka paschalne-
go jest figur¹ Jezusa Chrystusa, który jako Baranek zosta³ za-
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bity, a Jego krew wybawi³a ludzi z niewoli grzechu i szatana.
St¹d œw. Jan Chrzciciel, kiedy zobaczy³ Chrystusa nad brze-
giem Jordanu, powiedzia³ do zebranego ludu: Oto Baranek
Bo¿y, który g³adzi grzechy œwiata (J 1,29). Barankiem g³adz¹-
cym nasze grzechy sta³ siê Chrystus na krzy¿u, ale takim sa-
mym Barankiem jest On w Ofierze Mszy œwiêtej. Ofiaruje siê
z nami codziennie Ojcu i ofiaruje siê za nas, aby nieustannie
g³adziæ grzechy œwiata, grzechy nas wszystkich.

Œmieræ Chrystusa, Baranka, za nasze grzechy na krzy¿u za-
st¹pi³a wszystkie ofiary, jakie cz³owiek kiedykolwiek sk³ada³
Bogu. Nie mo¿e byæ ju¿ nic milszego Bogu Ojcu ni¿ Jego w³a-
sny Syn. W Starym Przymierzu strumieniami p³ynê³a krew nie-
zliczonej iloœci baranków i innych zwierz¹t na ofiarê przeb³a-
galn¹. Jednak krew ta nie mog³a przeb³agaæ Boga za nasze
grzechy. Krew Chrystusa, Jego ofiara, jest godna zadoœæuczy-
niæ Bogu za liczne grzechy nasze, nasze niewiernoœci. St¹d
powinien zrodziæ siê w nas ogromny szacunek do Ofiary eu-
charystycznej.

Czasem nasuwaj¹ siê nam takie pytania: Po co w³aœciwie
zosta³a ustanowiona Msza œwiêta? Dlaczego Chrystus nada³
jej w³aœciwoœæ, ¿e uobecnia przed nami Jego œmieræ krzy¿o-
w¹? Czy nie wystarczy³oby wspomnienie o dokonanej ofierze
i czy ta ofiara musi siê koniecznie dokonywaæ wobec ludzi
naszego czasu i tutaj, gdzie mieszkamy? Przecie¿ ofiara krzy-
¿owa mia³a wartoœæ nieskoñczon¹, a jej si³a zadoœæczyni¹ca by³a
tak wielka, ¿e zdolna jest zg³adziæ grzechy wszystkich ludzi.

Musimy pamiêtaæ o tym, ¿e ka¿da ofiara wymaga od cz³o-
wieka jego osobistego udzia³u, wymaga jego zaanga¿owania.
W ofierze Chrystusa brakowa³o naszego osobistego udzia³u.
My osobiœcie grzeszymy, dlatego ofiara i zadoœæuczynienie
powinno mieæ cechy naszego osobistego zaanga¿owania. Msza
œwiêta umo¿liwia wiêc ludziom wszystkich czasów i miejsc
staniêcie pod Krzy¿em. Pod Krzy¿em stajemy i my katolicy
XX wieku, tak jak stawali przed nami nasi przodkowie i sta-
waæ bêd¹ ci, którzy ¿yæ bêd¹ po nas.
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Jakie jest nasze wspó³czesne stanie pod Krzy¿em, nasz
udzia³ w Ofierze eucharystycznej? Na Golgocie byli ró¿ni
uczestnicy ofiary. Byli tacy, których sprowadzi³a ¿¹dza krzy-
¿owania, którzy najg³oœniej krzyczeli o œmieræ znienawidzo-
nego Syna cieœli z Nazaretu, którzy szydzili z Chrystusa, na-
œmiewali siê z Niego i chcieli moralnie Go za³amaæ.

Byli i tacy, których sprowadzi³a zwyk³a ludzka ciekawoœæ,
tanie i bezp³atne widowisko, ¿¹dni wra¿eñ, mieli nadziejê,
¿e uczyni jeszcze jeden cudowny znak I powoli rozeszli siê
zawiedzeni, bo innych wskrzesza³ z martwych, a sam zawis³
na krzy¿u i nie uczyni³ znaku. Po kilku dniach minê³y wra¿e-
nia, a codzienne troski zatar³y z ich pamiêci zdarzenia z Gol-
goty.

I wreszcie by³a grupa tych, którzy g³êboko wstrz¹œniêci tra-
gedi¹ Mistrza stali w milczeniu. W najciê¿szych chwilach nie
odst¹pili Chrystusa. Szczerze wspó³czuli. Wœród nich by³a
Matka Najœwiêtsza. Przejêta tymi faktami z pewnoœci¹ rozu-
mia³a pos³annictwo swego Syna i Jego zbawcze dzie³o, które
siê dokonywa³o.

Zapytajmy: do których spoœród tych t³umów nale¿ymy? Czy
przychodzisz krzy¿owaæ? Bo jeœli pope³niasz grzech ciê¿ki, to
krzy¿ujesz. Czy te¿ czekasz na znak? Nie bêdzie innego znaku
nad znak pustego grobu, nad znak wielkanocnego poranka.
A mo¿e jesteœ tym biernym widzem?

Udzia³ nasz w ofierze Chrystusa i Koœcio³a ma prowadziæ
do zbli¿enia, do spotkania z Bogiem, do prawdziwego dialogu
z Ojcem za poœrednictwem Chrystusa, a jednoczeœnie do o¿y-
wienia naszej wiêzi z bliŸnimi, zw³aszcza z braæmi w Panu.
Je¿eli tego nie osi¹ga,  uczestnictwo nie jest autentyczne. Mo¿e
byæ nawet atrakcyjne, mo¿e przebiegaæ sprawnie, bezb³êdnie,
uroczyœcie, ale – z naszej winy – bez wiêkszego po¿ytku.

Chodzi o to, aby nasz udzia³ by³ œwiadomy, pobo¿ny i czyn-
ny. Tego domaga siê od nas Koœció³, który te wskazania za-
war³ w Konstytucji o liturgii. Chyba najpiêkniejszym wzorem
pe³nego uczestnictwa we Mszy œwiêtej bêdzie dla nas Matka
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Najœwiêtsza. Dlatego ilekroæ wokó³ o³tarza ofiarujemy Bogu
Chrystusa – Baranka, a z Nim nas samych, nie zapominajmy
nigdy po³¹czyæ siê duchem z Maryj¹. Ona te¿ ma wielki udzia³
w ofierze. Ona da³a Chrystusowi, Barankowi, cia³o i krew,
ofiarowa³a Go Bogu Ojcu w œwi¹tyni, towarzyszy³a Mu a¿
do ostatnich chwil Jego ziemskiego ¿ycia. I s³usznie Ojco-
wie soborowi podkreœlili, ¿e Maryja sz³a naprzód w piel-
grzymce wiary i utrzyma³a wiernie swe zjednoczenie z Synem
a¿ do Krzy¿a.

Zapatrzeni w Jej postawê s³u¿ebn¹, cich¹, skromn¹ i po-
korn¹ uczmy siê od Niej sk³adania ofiary Baranka,  Jezusa
Chrystusa, i ofiary z tego, co najdro¿sze i najbardziej nasze
z naszej wolnoœci.

Augustyn Oleksy
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